(GH) GO1KMG-8L004

SHOCK PRICE คุนหมิง ตงชวน ถำ้ ไซอิว๋
4 ว ัน 3 คืน โดยสำยกำรบินล ัคกี้ แอร์ (8L)
เริม
่ ต้นเพียง

9,888.-

รายการทัวร์ + ตั๋วเครือ
่ งบิน

 สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตืน่ ใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน
 ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติ... ถ้าไซอิ๋ว
 ท้าความเสียวกับสะพานแก้วสูงกว่า 20 เมตรจากระดับน้ าทะเล....สัมผัสประสบการณ์ใหม่
นั ่งสไลด์ลงจากเขา
 เมนู พิเศษ!! อาหารกวางตุง้ สุกี้เห็ด
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กาหนดการเดินทาง
วันที่ 10-13 ต.ค. 61
วันที่ 27-30 ต.ค. 61
วันที่ 01-04 พ.ย. 61
วันที่ 09-12 พ.ย. 61
วันที่ 22-25 พ.ย. 61
วันที่ 02-05 ธ.ค. 61
วันที่ 08-11 ธ.ค. 61
วันที่ 28-31 ธ.ค. 61

11,888.9,888.11,888.11,888.11,888.12,888.12,888.15,888.-

ยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท
ราคานี้ ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 240 หยวน /ท่าน/ทริป
เส้นทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง
เช้า เที่ยง
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง
1
(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)(21.10-00.20)
คุนหมิง-ถ้าไซอิ๋ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)� �
2 ตงชวน-ชมพระอาทิตย์ตก
แผ่นดินสีแดง-คุนหมิง-สวนน้ าตกคุนหมิง3 ร้านบัวหิมะ-อิสระช้อปปิ้ งตลาดกลางคืน
วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-เมืองโบราณกวนตู-้
4 ร้านยางพารา-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(18.30-19.45)

�

�

�

�

ค ่า

โรงแรมที่พกั
HUI SHENG HOTEL
✈
OR SAME
HONG TU YIN
� XIANG HOTEL OR
SAME
GAO YUAN
อิสระ MINGZHU HOTEL
OR SAME
�✈
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โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) –คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)(21.10-00.20)
18.00 น. คณะพร้อ มกันที่ ท่า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ อ าคารผู ้โ ดยสารระหว่า งประเทศชั้น 4 ประตูท างเข้า 6
เคาน์เตอร์ M สายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ 8L802
21.10 น.
00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มี
ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็ นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้ นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่
สูง เหนื อ ระดับ น้ า ทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุ น หมิ ง ได้ชื่ อ ว่า เป็ นเมื อ งแห่ ง ฤดูใ บไม้ผ ลิ เพราะมี
ภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่รอ้ นหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่ มีเสน่ ห์ดึงดูดนั กท่องเที่ยวก็คือ
ธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านสู่โรงแรมที่พกั
พักที่
HUI SHENG HOTEL OR SAME
วันที่ 2
เช้า

คุนหมิง-ถ้าไซอิ๋ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)-ตงชวน-ชมพระอาทิตย์ตก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ ถ้ าไซอิ๋ว ตั้งอยู่ในเมืองคุนหมิง ห่างจากใจกลางเมืองใช้เวลาเพียง 30-40 นาที ถ้านี้ ใน
อดีตสมัยราชวงศ์หมิง ได้รบั การขนามนามว่า เป็ นถ้าที่แปลกประหลาดอันดับ 1 ภายมีคาสต์หินปูนงอก
โดยธรรมชาติ ถ้าไซอิ๋วแบ่งออกเป็ นหลายห้องโถง เช่น ถ้าไซอิ๋ว ถ้ากวนอิม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเล่น เช่น
สไลเดอร์ ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร นาท่านสนุ กกับการลงสไลเดอร์ ใช้เ วลาเพียง 1-2 นาที ก็สามารถลงมา
ด้านล่าง
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หมายเหตุ หากท่านใดไม่สะดวกลงสไลเดอร์สามารถเดินลงได้ตามปกติ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากราคารวมอยูก่ บั ค่าเข้าถ้าอยูแ่ ล้ว
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน หรือที่เรียกว่า หงถู่ตี้แปลว่า แผ่นดินสีแดง เป็ นอาเภอที่อยู่ในเขตปกครอง
ของเมืองคุ นหมิง อยู่ท างทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็ นทิ วเขาที่ ดอกไม้
หลากหลายสี นานพันธุ ์บาน ทาให้เกิดสีสนั มากมายของดอกไม้ตดั กับดินสีแดง ทาให้ได้รบั ขนานนามว่า
เมืองภูเขาเจ็ดสี อิสระท่านชมวิว ถ่ายรูป สัมผัสบรรยายกาศประอาทิตย์ตกดิน
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HONG TU YIN XIANG HOTEL OR SAME
วันที่ 3 แผ่นดินสีแดง-คุนหมิง-สวนน้ าตกคุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-อิสระช้อปปิ้ งตลาดกลางคืน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

กลางวัน
บ่าย

นาท่านชม แผ่นดินสีแดง ตั้งอยูใ่ นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนื อของคุนหมิง ในเขตพื้ นที่ชนบท ตงชวน
พื้ นแผ่นดินที่เป็ นเนื้ อดิ นสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้ อดิน จึงทาให้
พื้ นที่บริเวณนี้ เป็ นทัศนี ยภาพที่สวยงาม สีสนั สดใส พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้ นที่นี้อาทิ ข้าวโอ๊ต พวกมัน
ฝรัง่ และอื่นๆ สีสนั ของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ก็ทาให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลก
ตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว นาท่านเดินทางกลับสุ่เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ สวนน้ าตก ตั้งอยู่ทางเหนื อของคุนหมิง เป็ นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซึ่งเปิ ดเมื่อไม่
นานมานี้ ถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็ น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ าตกใหญ่ยกั ษ์น้ัน ที่
กว้างถึ ง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แห่ง ที่ สร้างขึ้ นด้วยฝี มือมนุ ษ ย์
นาท่านเดิ นทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่ าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลาย
ความเมื่ อ ยล้ากับ ยานวดขนาดพิ เ ศษสูต รเดี ย วไม่ซ้ า ใครพร้อ มชมครี มเป่ าซู่ถัง หรื อ ที่ รูจ้ ัก กันดี ใ นชื่ อ
“ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจา
จากนั้ น อิ ส ระช้อ ปปิ้ ง ให้ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อสิ น ค้า ต่ า งๆ รวมถึ ง สิ น ค้า ของที่ ร ะลึ ก พื้ นเมื อ งต่ า งๆ
ฝากญาติสนิ ท มิตรสหายก่อนกลับ
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คา่
วันที่ 4
เช้า

อิสระรับประทานอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
พักที่ GAO YUAN MINGZHU HOTEL OR SAME
วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-เมืองโบราณกวนตู-้ ร้านยางพารา-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(18.30-19.45)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็ น
อารามทางพระพุทธศาสนาที่ ใหญ่ที่สุดในคุ นหมิงอายุ เก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม
กลางลานมี ส ระน้ า ขนาดใหญ่ มี ส ะพานข้า มไปสู่ศ าลาแปดเหลี่ ย มกลางสระด้า นหลัง วัด เป็ นอาคาร
สร้า งใหม่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป พระพุ ท ธชิ น ราช(จ าลอง)ซึ่ ง พลเอกเกรี ย งศั ก ดิ์ ชมะนั น ทน์
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อญ
ั เชิญไปประดิษฐานไว้ณที่วดั หยวนทงแห่งนี้ แวะชมผ้าไหมสินค้าที่
มีชื่อเสียงของจีน นาท่านสู่ย่านการค้าของ เมืองโบราณกวนตู ้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้ นฟูให้
เป็ นแหล่ ง การค้า แหล่ ง ซ้อ ปปิ้ ง เสื้ อผ้า อาหารพื้ นเมื อ ง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ ช าวจี น ใน
คุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้ นมาเพื่อ
เป็ นการอนุ รกั ษ์สถาปั ตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์
สร้างเป็ นเจดียแ์ บบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ต้งั ของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณ
กวนตูส้ ะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่าง
กลมกลืน นาท่านแวะชมสินค้าจากยางพารา อาทิ หมอน ที่นอนยางพารา

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.30 น.
อาลานครคุนหมิงเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8L801
19.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจานวนผูโ้ ดยสาร
จานวน 15 ท่านขึ้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจานวนผูโ้ ดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทย
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SHOCK PRICE คุนหมิง ตงชวน ถ้าไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินลัคกี้ แอร์ (GO1KMG-8L004)
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็ก 8-12 ปี
เด็ก 8-12 ปี
พักห้องละ 2-3
พักเดี่ยวเพิ่ม
กาหนดการเดินทาง
(เสริมเตียง)
(ไม่เสริมเตียง)
ท่าน
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
วันที่ 10-13 ต.ค. 61
11,888.11,888.11,888.2,500.วันที่ 27-30 ต.ค. 61
9,888.9,888.9,888.2,500.วันที่ 01-04 พ.ย. 61
11,888.11,888.11,888.2,500.วันที่ 09-12 พ.ย. 61
11,888.11,888.11,888.2,500.วันที่ 22-25 พ.ย. 61
11,888.11,888.11,888.2,500.วันที่ 02-05 ธ.ค. 61
12,888.12,888.12,888.2,500.วันที่ 08-11 ธ.ค. 61
12,888.12,888.12,888.2,500.วันที่ 28-31 ธ.ค. 61
15,888.15,888.15,888.2,500.**** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตั ๋วเครื่องบิน วีซ่า

ราคา
ไม่รวมตั ๋ว
ท่านละ
6,888.4,888.5,888.5,888.5,888.5,888.5,888.6,888.-

***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท***
***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 240 หยวน /ท่าน/ทริป
*** หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้า(ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแช่เท้า), ไข่มุก,
ร้านผ้าไหม ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น

หน้า 6 จาก 13

(GH) GO1KMG-8L004

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อ
เช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่า ประกัน อุ บัติ เ หตุ คุ ม้ ครองในระหว่า งการเดิ น ทาง คุ ม้ ครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
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[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี น้ ามัน
8. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปมัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 240 หยวน /ท่าน/ทริป
8. ค่าธรรมเนี ยมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทาการ (1,500 บาท)
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูก
ทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษั ท ฯ จะไม่รับผิ ดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิ ด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตัว๋ เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัค คุ เ ทศก์ พนั ก งาน และตัว แทนของบริ ษั ท ฯ ไม่ มี สิ ท ธิ์ ใ นการให้ค าสัญ ญาใดๆ ทั้ง สิ้ นแทนบริ ษั ท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
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9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิ ดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ังนี้ ทางบริษั ทฯจะจัดหารายการเที่ ย ว
สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัท
จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/วัน
11. ในกรณี ที่ ลูก ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติ ดต่ อเจ้าหน้าที่ ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุ กครั้ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการยืน่ วีซ่าจีนสาหรับผูท้ ี่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,550 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้ นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้ อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูท้งั 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต้องแนบสูติบตั รตัวจริง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุ ญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่ งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทางาน ญาติที่ติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์
อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
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8.

โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัท ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติ ที่ ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญ าตการ
ทางานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่าง
น้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้ นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้ อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูท้งั 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3.ใบอนุ ญาตการทางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
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อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั ่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ
เนื่ องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้ น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี น้ ามันขึ้ นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน
จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................
ตาแหน่ งงาน.................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทร
เช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
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ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
RELATION.........................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
RELATION.........................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด)
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