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+++++ เส้นทางธรรมชาติหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง+++++
+++++ เที่ยวครบจุดไฮไลท์ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ ง+++++
• หมู่บ้านอายุวัฒนะ หมู่บ้านที่มีคนอายุยืนมากที่สดุ ของโลก
• ชมที่สดุ แห่งความงดงาม ณ ถํ้าคริสตัล ปาหม่า
• ชมความอลังการ นํ้าตกเต๋อเทียน นํ้าตกชายแดนใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ล่องเรือลอดถํ้าหน้าต่างสวรรค์
• ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยี ยน จุดชมวิว AAAA ระดับชาติ
• เมนูพเิ ศษ อาหารกวางตุ้ง, ห่านย่างฮ่ องกง, หมูหอมปาหม่า, อาหารจีนแคะ
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กําหนดการเดิ นทาง
พฤศจิ กายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
วันแรก
กรุงเทพฯ – หนานหนิ ง – ฉงจัว่
10.00 น.
พร้อ มกัน ที่ท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 แถว U เคาน์ เตอร์
CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
13.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองหนานหนิง โดยเทีย่ วบินที่ CZ6100 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
16.20 น
ถึงเมืองหนานหนิ ง เขตปกครองชนชาติจว้ งหรือเขตปกครองตนเองกว่างซี และเป็ นเมืองหลวงของ
เขตปกครองตนเองกว่างซีจว้ ง ซึง่ เป็ น 1 ใน 5 เขตปกครองตนเองของประเทศจีน เป็ นมณฑลเดียวทาง
ตะวันตกที่ตดิ กับทะเล และมีชายแดนทางบกติดกับประเทซเวียดนามระยะทางยาวกว่า 1,000 กม.
บางครัง้ เรียกว่า นครสีเขียว เนื่องจากอุดมไปด้วยพื้นที่สเี ขียวจากพรรณพืชเขตร้อน ...ประชาชนใน
เขตปกครองมีมากถึง 12 ชนเผ่า โดยเผ่าจ้วงมีมากทีส่ ุด .....หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากรแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ ฉงจั ๋ว เมืองการค้าชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม (ใช้เวลาประมาณ
1 ชัวโมง
่ 30 นาที)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเข้าทีพ่ กั CHONGZUO INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ฉงจั ๋ว – ต้าซิ น –ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิ วเหมิงสื่อเถียนเหยียน – นํ้าตกเต๋อเทียน – จิ้ งซี
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2) นําท่านเดินทางสู่ ต้าซิน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นํ าท่าน ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิ วเหมิ งสื่อเถียนเหยียน จุดชมวิวระดับ AAAA ของประเทศ ทัศนียภาพ
สองฝั ง่ งดงามด้วยภูเขา, ลํานํ้ า และบรรยากาศอันสดชื่นรื่นรมย์ ในยามล่องแพ ท่านจะได้พบเห็นวิถี
ชีวติ ของชาวชนบท ทีอ่ อกมาทํากิจกรรมประจําวัน ......และชมการแสดงชนกลุ่มน้อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเดินทางไปสัมผัสความยิง่ ใหญ่อลังการของ นํ้าตกเต๋อเที ยน (Detian) ตัง้ อยูท่ อ่ี ําเภอต้าซินของ
กว่างซี ชายแดนประเทศจีน-เวียดนาม เป็ นนํ้ าตกชายแดนทีใ่ หญ่ท่สี ุดในเอเชีย และใหญ่เป็ นอันดับ
สองของโลก รองจากนํ้ าตกไนแองการ่า ความกว้างของนํ้ าตกเต๋ อ เทีย น 120 เมตร สู ง 70 เมตร
แบ่งเป็ น 3 ชัน้ ในขณะทีต่ วั นํ้ าตกฝั ง่ เวียดนาม หรือเรียกว่านํ้าตกตาปาเกรียน มีความสูงเพียงชัน้ เดียว
และมีขนาดเล็กกว่า นํ าท่านล่องแพไม้ไผ่ชมความงดงามยิง่ ใหญ่ อลังการ์ของนํ้ าตกอย่างใกล้ชดิ .....
จากนัน้ นํ าท่านขึน้ ฝั ง่ เพื่อเดินเท้าไปยังชัน้ 2 และชัน้ บนของนํ้ าตก .....ชมหลักเขตแดนเสาที่ 53 แบ่ง
แนวชายแดนจีนและเวียดนาม .....จากนัน้ นํ าท่านเดินทางไปยังเมืองจิง้ ซี (เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
30
นาที) ตัง้ อยู่ในเขตชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้ของกวางสี มีประชากรกว่า 90% เป็ นชาวจ้วง จิง้ ซีม ี
ภูมอิ ากาศเย็นสบาย และทัศนียภาพทางธรรมชาติสวยงาม
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเข้าทีพ่ กั HUAN QIU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

จิ้ งซี – สวนเอ๋อฉวน –ปาหม่า – ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) นํ าท่านชม สวนเอ๋อ ฉวน เป็ นหนึ่งในแปดแห่ งท่องเที่ยวที่ม ี
ชื่อเสียงของเมืองจิง้ ซี มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานมากว่าเจ็ดร้อยปี มีตํานานประเพณีพ้นื บ้านโบราณ
หลากหลาย และสถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่น ๆ อีก จากนัน้ นําท่านสู่ ถนนซิ่ วชิ่ วเจีย ..... เป็ นแหล่งผลิต ซิว่ ชิว่
เป็ นสินค้าโอท็อป ของเมืองกวางซี และนิยมซือ้ หาเพื่อมอบเป็ นของขวัญ จึงใช้ช่อื นี้มาตัง้ เป็ นชื่อถนน
และเป็ นเอกลักษณ์ในประเทศจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นํ าท่ านเดินทางสู่ ปาหม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
ได้รบั การยกย่องว่ าเป็ นเมือ งที่ม ี
ประชากรอายุยนื 1 ใน 3 แห่งของโลก ซึ่งผลจากการสํารวจ ประชากร 2400 คน จะมีผู้ท่มี อี ายุเกิน
90 ปี ประมาณ 10 คน แต่ทป่ี าหม่ามีผมู้ อี ายุเกิน 100 ปี ถึง 16 คน ด้วยเหตุผลจากสภาพแวดล้อมและ
ธรรมชาติของปาหม่า ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็ น 1. ปริมาณออกซิเจนในอากาศทีม่ สี ูงมาก สูงถึง 6,000
– 8,000 หน่ วย เทียบกับทีอ่ ่นื ๆมีเพียง 600 หน่ วย 2. แรงดึงดูดมีมากกว่าทีอ่ ่นื 3. อาหารพืน้ เมือง เช่น
หมูห อม, สมุนไพรที่มคี ุ ณ สมบัติละลายไขมันในเส้นเลือด,ปลามัน และ ข้าวโพด .....ปาหม่าจึงเป็ น
สถานทีท่ ไ่ี ด้รบั ความนิยมในการมาพักรักษาสุขภาพของผูค้ นเป็ นจํานวนมาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหารอิสระช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าทีพ่ กั BAMA HUAYI HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ปาหม่า – ถํา้ คริ สตัล– พิ พิธภัณฑ์คนอายุยืน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) นํ าท่านเดินทางสู่ ถํา้ คริ สตัล ถํ้าที่มหี นิ งอก หินย้อยทีม่ สี ขี าวใส
สวยงามเหมือนคริสตัล ที่น่าสนใจคือ ปริมาณออกซิเจนภายในถํ้าซึ่งมีอยู่เป็ นจํานวนมาก ประมาณ
36,000 – 90,000 หน่ วย ในขณะที่บ รรยากาศทัว่ ไปจะมีอ ยู่ป ระมาณ 8,000-18,000 หน่ ว ย ทําให้
บรรยากาศภายในถํ้าสดชื่นมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นํ าท่านเดินทางไปชม พิ พิธภัณฑ์คนอายุยืน เป็ นที่รวบรวมประวัตขิ องบุคคลทีม่ อี ายุยนื ของเมืองปา
หม่า
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านชม โชว์วฒ
ั นธรรมชนเผ่าเหยา เป็ นโชว์เวทีกลางนํ้า
นําท่านเข้าทีพ่ กั BAMA HUAYI HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้า

ปาหม่า – ถํา้ หน้ าต่างสวรรค์ – หมูบ่ ้านอายุวฒ
ั นะ – หนานหนิ ง – ถนนคนเดิ นหนานหนิ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (11) นําท่านล่องเรือชม ถํา้ หน้ าต่ างสวรรค์ หรืออีกชื่อเรียกว่า ถํ้า
ร้อยนก เพราะภายในถํ้ามีนกนานาชนิดรวมทัง้ นกนางแอ่นอาศัยอยู่ ชมบรรยากาศและความงดงาม
ของหินงอก หินย้อยภายในถํ้า ระหว่างทางผ่านจะมีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาตกกระทบกับผืนนํ้ าใน
โถงถํ้า เกิดประกายระยิบระยับงดงามยิง่ นัก จากนัน้ นํ าท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้านอายุวฒ
ั นะ หรือ
หมู่บ้านคนอายุยนื ประชากรในหมู่บ้านแห่งนี้มสี ดั ส่วนของผู้มอี ายุยนื จํานวนมากถึงกว่า 40 % ของ
จํานวนประชากรในหมู่บ้าน คือ ในจํานวน 200 คน จะมีผู้มอี ายุยนื ยาวถึง 86 คน ในขณะที่อ่นื ๆ จะมี
เพียง 8 คน เท่านัน้ นับว่าเป็ นเรื่องน่ าสนใจยิง่ นัก .....ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศ วิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
ของชนเผ่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นําท่านออกเดินทางสู่ นครหนานหนิ ง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13)
อิสระช้อปปิ้ ง ถนนคนเดิ นหนานหนิ ง เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งทีม่ คี วามคึกคัก ท่านสามารถเลือกซือ้ และ
เลือกชมสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ของพืน้ เมือง ของทีร่ ะลึกต่างๆเสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้าราคาถูก มีให้
เลือกมากมาย
นําท่านเข้าทีพ่ กั NANNING LANDMARK HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย
คํ่า

วันที่หก
เช้า

U

U

10.35 น.
12.00 น.

หนานหนิ ง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (14)
ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ CZ6099 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
************************************************
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

14-19 พฤศจิ กายน 2561
30 พฤศจิ กายน – 5 ธันวาคม
4-9 ธันวาคม
28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
*** เทศกาลปี ใหม่ ***
27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม
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พฤศจิ กายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
27,900
27,900
27,900
30,900

27,900
27,900
27,900
30,900

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11
ปี พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
26,900
26,900
26,900
29,900

27,900

27,900

26,900

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-หนานหนิง -กรุงเทพฯ
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน
3.
ค่าอาหาร 14 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่านํ้าหนักกระเป๋า 1 ใบไม่เกิ น 23 ก.ก.
5.
ค่ารถนํ าเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
7.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
8.
ค่าภาษี สนามบิ นไทย , ภาษี สนามบิ นจีน, ค่าธรรมเนี ยมเชื้อเพลิ ง
9.
ค่าประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางวงเงิ น 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าส่วนทีเ่ กิน 23 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ 900 บาท (เก็บจากลูกค้าต่อคน ตลอดทริ ป)
U

พัก
เดี่ยว
เพิ่ ม
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
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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
*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทําให้รปู ถ่ายเป็ นรอย สถาน
ฑูตจะปฎิเสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนา
หน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่ม
เก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
5.
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6.
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่ งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี ํางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรด
รับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
7.
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่ ํากว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8.
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุ ญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
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 ยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป
ดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
• พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
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• รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบอนุ ญาตการทํางาน
• หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
• สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
• กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
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 นกระดาษ
สติคเกอร์หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,050 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,650
บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่ม
ละ 500 บาท สําหรับการยืน่ ปกติ และ 750 บาท สําหรับการยื่นด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูต
จีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจําท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4.
หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 pท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
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บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง

หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2. เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4. ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5. กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน
เงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
6. สําหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
0B

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
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 ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่ ไม่
อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบ
ปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

