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***** คณะ VIP - ที่พกั 4 และ 5 ดาว / ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ ง / รวมทิปแล้ว*****
 เซี่ยเหมิน 1 ใน10 เมืองน่าอยู่ของประเทศจีน
 จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21
 ชมบ้านดินถูโหลวแห่งหนานจิ้ง มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้
 หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา
 เกาะกูลั่งหยู หรือ เกาะเปี ยโน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
 ช้อปปิ้ งถนนคนเดินจงซาน หมู่บ้านประมงเจิงชั่วอั น
 อาบน้าแร่เพือ่ สุขภาพ
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กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
08.00 น.
10.35 น.
15.00 น.

คํ่า

วันที่สอง
เช้า
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กรกฎาคม –ธันวาคม 2561

กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ – เซี่ยเหมิ น – ถนนคนเดิ นจงซาน
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมี
เจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TG 610 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึงสนามบินนานาชาติเซีย่ ะเหมิน (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย
1 ชัวโมง)
่
เซีย่ เหมิน ไข่มกุ แห่งท้องทะเล สัญลักษณ์คอื นก
กระยางขาว และเป็ นศูนย์กลางของการพาณิชย์หนึ่งในห้าเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจีน อยู่ตรงข้ามเกาะคีมอย หรือ หมูเ่ กาะจินเหมิ
นของไต้หวันเพียง 2000 เมตรเท่านัน้ เซีย่ ะเหมินได้รบั การจัด
อันดับให้เป็ นหนึ่งในสิบเมืองน่าอยูข่ องประเทศจีนในปั จจุบนั และ
รัฐบาลจีนได้ประกาศให้เซีย่ ะเหมินเป็ นจุดเริม่ ต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลเพื่อเชื่อมโยงการค้าระหว่าง
จีนและโลกตะวันตกในปี ค.ศ.21.....หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
และรับกระเป๋ าสัมภาระ นําท่านสู่ ถนนคนเดิ นจงซาน ย่านช้อป
ปิ้ งใจกลางเมืองด้วยระยะทางเพียง 1200 เมตร เต็มไปด้วยอาคาร
ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบอังกฤษ,
ฝรังเศสและเยอรมั
่
น ตัง้ เรียงรายสองฝั ง่ ถนน อิสระเดินเทีย่ วชมวิถี
ชีวติ และบรรยากาศยามเย็นของเซีย่ ะเหมิน หรือ นังจิ
่ บชา กาแฟ
ชิมอาหาร ขนมพืน้ เมือง และช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเข้าทีพ่ กั SEN SIRO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เซี่ยเหมิ น – เกาะเปี ยโน – วัดหนานผูโ่ ถว – ถนนรอบเกาะ – หมู่บ้านประมงเจิ งชัวอั
่ น – จางโจว
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2) นาท่านไปเทีย่ วชม
เกาะเปี บโน หรือ กู่ลงหยู
ั ่ เกาะขนาดเล็กอยูต่ รงข้ามกับเซีย่ เหมิน
มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 1.7 ตารางกิโลเมตร นาท่านเทีย่ วชมทัศนียภาพ
และบรรยากาศของเกาะซึง่ เต็มไปด้วยอาคารสมัยอาณานิคม ซึง่
ในอดีตเซีย่ เหมินเป็ นเมืองศูนย์กลางการค้า ทาให้มชี าติตะวันตก
เข้าติดต่อและใช้เกาะนี้เป็ นทีพ่ กั ผ่อน
มีการสร้างโบสถ์และเล่น
ดนตรีในโบสถ์ จนเกิดโรงเรียนสอนเปี ยโนและนักดนตรีทม่ี ชี ่อื เสียงก็มาจากเกาะนี้ และมีการเรียกชื่อว่า
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เกาะเปี ยโน จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ งของฝาก ของฝาก อาหารแห้งซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
.....จากนัน้ นําท่านกลับฝั ง่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
นําท่านไปเทีย่ วชม วัดหนานผูโ่ ถว วัดพุทธทีส่ ร้างขึน้ ในช่วง
ราชวงศ์ถงั และเป็ นวัดสําคัญของเซีย่ เหมิน ตัง้ อยูเ่ นินเขาอู่เหลา
ซาน มีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง ภายในวัดประกอบด้วยวิหารจตุโลกบาล,
วิหารพระไตรปิ ฏก, วิหารใหญ่ และเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาให้
คนมากราบไหว้สกั การบูชา
…..จากนัน้ นําท่านนัง่ รถชมความ
งดงามของถนนเลียบชายทะเลของเซีย่ เหมิน
.....นําท่านสู่
หมู่บ้านประมงเจิ งชัวอั
่ น เดิมเป็ นหมูบ่ า้ นชาวประมง ต่อมามี
การพัฒนาและปรับเปลีย่ นเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว และร้านค้าต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ น ร้านอาหารพืน้ เมือง อาหารทะเล ร้านกาแฟ ร้าน
ไอศกรีม ร้านจําหน่ายของทีร่ ะลึก และร้านอาหารทะเลแห้งที่
สามารถซือ้ เป็ นของฝากแก่คนทางบ้าน อิสระให้ทุกท่านเดินเทีย่ ว
ชม ชิม ช้อป กับร้านค้ามากมายสองข้างถนนเล็กๆทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั และบรรยากาศเป็ นกันเอง
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทาง สู่เมือง จางโจว (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เดินเทีย่ วชมบรรยากาศถนน
โบราณหมิงชิง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านทีพ่ กั FLIPORT HOTEL ZHANGZHOU YUANSHAN ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
....ให้ทุกท่านได้พกั ผ่อน อาบนํ้าแร่ และผ่อนคลายความเมือ่ ยล้า ....(กรุณาเตรียมชุดว่ายนํ้าเพื่อใช้บริการ
อาบนํ้าแร่ในสระรวม)
วันที่สาม
เช้า

จางโจว – หนานจิ้ ง – บ้านดิ นถูโหลว – หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา – เหอกุ้ยโหลว + หวยหยวน
โหลว (รวมรถกอล์ฟ) – เทียนโหลวเคิ ง – ยวี้ชางโหลว
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (5) นําท่านเดินทางไปยัง อําเภอหนานจิง้ เพื่อชมซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ
บ้านดินถู่โหลว ซึง่ เป็ นสถาปั ตยกรรมพืน้ บ้านของชาวจีนฮากกาหรือจีนแคะ อาศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีแ่ นว
หุบเขารอยต่อของมณฑลฝูเจีย้ น, เจียงซีและกวางตุง้ กระจายอยูท่ างทิศใต้และตะวันตกของมณฑลฝู
เจีย้ น 3 แหล่ง คืออําเภอหย่งติง้ , อําเภอหนานจิง้ และอําเภอหัวอัน .....สําหรับ บ้านดิ นถูโหลวหนานจิ้ ง
มีพน้ื ที่ 1,962 ตารางกิโลเมตร มีบา้ นดินถู่โหลวกว่า 1,300 หลัง มี 57 หลังทีม่ อี ายุมากกว่า 100 ปี และ
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.2008 จํานวน 20 หลัง และจัดเป็ นสถานที่
ท่องเทีย่ วระดับ 5A จากการท่องเทีย่ วประเทศจีน .....ตัวบ้านดินสร้างขึน้ โดยใช้หนิ ,ดิน,ไม่ไผ่ และไม้ซง่ึ
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หาได้ในท้องถิน่ ด้วยวัสดุ,โครงสร้าง และภูมปิ ั ญญาของชาวบ้าน
แม้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหว หรือ พายุฝน ก็ไม่ทาํ ให้เกิดความเสียหาย
ต่ออาคารบ้านดินแต่อย่างใด และยังทําให้อากาศภายในบริเวณเย็น
สบายตลอดทัง้ ปี …..นําท่านสู่ หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา ชม
วิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิมของชาวบ้านทีย่ งั คงมีอยู่ท่ามกลางบรรยากาศ
อันเงียบสงบ ความงดงามของธรรมชาติ ลําธารนํ้าใส ต้นไม้ใหญ่
ทางเดินหินเก่าๆ และทิวทัศน์ของบ้านดิน ชมบ้านดิ นเหอกุ้ยโหลว บ้านดินรูปทรงสีเ่ หลีย่ มทีม่ คี วาม
สูงทีส่ ุด ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นแอ่งนํ้าขนาดใหญ่ , ชม บ้านดิ นหวย
หยวนโหลว บ้านดินวงกลมคู่ สร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1905 และอนุรกั ษ์
ไว้เป็ นอย่างดี
เป็ นต้นแบบการสร้างอาคารโบราณทีใ่ ช้เทคนิค
สถาปั ตยกรรมทีเ่ รียกว่ากําแพงเอียง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย
นําท่านเทีย่ วชม บ้านดิ นเทียนโหลวเคิ ง หรือเป็ นทีร่ จู้ กั กันว่า
“ข้าว 4 จาน ซุป 1 ถ้วย” หนึ่งในหมู่บา้ นดินทีม่ ที ศั นียภาพ
สวยงามโดดเด่น จนเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านดินหนานจิง้ และเป็ น
หมูบ่ า้ นทีม่ ที ศั นียภาพสวยงาม ประกอบไปด้วยบ้านดินทรงกลม
4 หลังและทรงสีเ่ หลีย่ ม 1 หลัง เมือ่ มองจากด้านบนจะเหมือนภาพ
ของดอกเหมย ดอกไม้ประจําชาติจนี .....นําท่านชม บ้านดิ นยวี้
ชางโหลว หรือบ้านเอียง ซึง่ ถือว่าเป็ นบ้านดินทีม่ อี ายุเก่าแก่ทส่ี ุดทีอ่ ยูใ่ นมณฑลฝูเจีย้ น สร้างขึน้ ในปี
ค.ศ. 1308 มีอายุ 700 ปี มีลกั ษณะเป็ นบ้านเดีย่ วรูปทรงกลม ภายในสูง 5 ชัน้ ตัง้ แต่ชนั ้ 2 ของอาคารขึน้
ไปจะมีเสาไม้ลาดเอียงถึง 210 ท่อน ท่อนทีเ่ อียงทีส่ ุดมีความเอียงถึง 15 องศาเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง
ทนต่อแผ่นดินไหว แสดงให้เห็นถึงภูมปิ ั ญญาของคนท้องถิน่ โบราณ...ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับ
จางโจว
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
อิสระช้อปปิ้ งในย่านใจกลางเมืองจางโจว ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร .........
นําท่านเข้าทีพ่ กั WANDA REALM HOTEL ZHANGZHOU ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

จางโจว – เซี่ยเหมิ น – สวนหิ นแกะสลักฮุ่ยเหอ + ฮุ่ยโชว์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (8)นาท่านชม สวนหิ นแกะสลักฮุ่ยเหอ ทีม่ รี ปู แกะสลักหิน
สวยงามมากมาย ภายในท่านสามารถชมดูหนิ แกะสลักทีส่ วยงามพร้อมชมการแสดงเต้นราพืน้ เมืองของ
หญิงสาวชาวฮุ่ยอัน…..
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กลางวัน
.........
16.05 น.
18.25 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านเดินทางไปยังสนามบิน
ออกเดินทางจากเซีย่ เหมินโดยเทีย่ วบินที่ TG 611 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 -11ปี เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 -11ปี พัก
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เดี่ยว
มีเตียงเสริ ม
ไม่มีเตียงเสริ ม
เพิ่ ม
10-13 กรกฎาคม 2561

23,900

23,900

22,900

3,000

30 สิ งหาคม – 2 กันยายน

23,900

23,900

22,900

3,000

13-16 กันยายน

24,900

24,900

23,900

3,000

13-16, 20 - 23 ตุลาคม

24,900

24,900

23,900

3,000

8-11,22-25 พฤศจิ กายน

24,900

24,900

23,900

3,000

1-4, 8-11 ธันวาคม

24,900

24,900

23,900

3,000

20-23 ธันวาคม

24,900

24,900

23,900

3,000

29 ธันวาคม – 1 มกราคม

25,900

25,900

24,900

3,500

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับโดยสายการบินไทย
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
3.
ค่าอาหาร 9 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
7.
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ คนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน ( 4 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 80 หยวน)
หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อวัน (50 x 4 วัน = 200 บาท)
8.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง

CHN XMN01(TG)JUL-DEC
9.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***

6

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พืน้ หลังสีขาว เท่านัน้ ,หน้า
ตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครือ่ งประดับ, ไม่สวม
แว่นตาดํา และไม่สวมเสือ้ สีขาว , คนมุสลิมต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้า *** ห้าม
ใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทําให้รปู ถ่ายเป็ นรอย สถานฑูตจะปฎิ
เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด
(กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้
ล่าสุดแนบมาด้วย)
5.
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อนการ
ส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6.
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี าํ งาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ
หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มทีม่ ปี ั ญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์
สุ่มตรวจทุกวัน)
7.
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8.
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
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9.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
10. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างการ
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการ
ขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบอนุญาตการทํางาน
 หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษสติค
เกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,400
บาทต่อท่าน
14. กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่มละ
500 บาท สําหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สําหรับการยืน่ ด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยืน่ ขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
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การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
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เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการ
บิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4.
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน
6.
สาหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณา
แจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตร
โดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
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1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีท่ตี ้อ งการ REQUEST ชนิ ดของห้อ งพักเป็ น พิเ ศษ .....บริษัท ฯ จะแจ้งให้ท างบริษัท ตัว แทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิ ดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่ ไม่
อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุ ต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบ
ปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

