+++ เทีย่ วครบไฮไลท์ 2 มณฑลเหอหนาน-ส่านซี +++
+++พักโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว +++
+++ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ ง +++









ซีอาน อดีตราชธานี 12 ราชวงศ์ จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม
สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผูร้ วมแผ่นดิ นจีน
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ กาแพงเมืองโบราณ จัตรุ ัสหอระฆัง ตลาดอิ สลาม
ถ้าหินหลงเหมิน พุ ทธสถานเก่าแก่อายุกว่าพันปี มรดกโลกจากยูเนสโก้
เส้าหลิน ชมวัดเส้าหลิน, ป่าเจดีย์ 200 องค์
ชมการแสดงกังฟู เส้าหลิน และ โชว์ ราชวงศ์ถัง
รถไฟความเร็วสูง ซีอาน – เจิ้งโจว
ลิ้มรสเมนู เกี๊ยวน้าจักรพรรดิ เป็ ดย่ าง และสุก้ ี
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วันที่สอง
เช้า
กลางวัน
บ่าย

กันยายน – ธันวาคม 2561
กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว
พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สาย
การบิน การบินไทยสมายล์ (THAI SMILE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
ออกเดินทางไป นครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเทีย่ วบินที่ WE680 (บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม)
เดินทางถึงสนามบิน ซินเจิ้ง นครเจิ้ งโจว เมืองหลวง
ของมณฑลเหอนาน ตัง้ อยู่ บ นฝั ง่ แม่ น้ า เหลือ งตอน
ปลายของที่ราบจีน เหนื อ เป็ นเมือ งเก่าแก่ต งั ้ แต่ สมัย
ราชวงศ์ซ่ ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีพ้ืน ที่สี
เขี ย วและส วน สาธารณ ะต่ า งๆ เป็ น จ าน วน ม าก
ปั จจุบนั เจิ้งโจวนับเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของ
จีนหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง....
นาท่านเดินทางเข้าที่พกั BINHE HOTSPRING HOLIDAY HOTEL ZHENGZHOU ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเท่า
เจิ้งโจว – เติ งเฟิ ง – วัดเส้าหลิ น – ป่ าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ลัวหยาง
่
– ถนนโบราณ
หมิ งซิ งเจีย
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) นาท่านเดินทางสู่ เติ งเฟิ ง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณใน
สมัยราชวงศ์เซี่ย (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง).....ให้
่
ทุกท่านพักผ่อนอิรยิ าบถบนรถ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
น าท่ า นเที่ย วชม วัด เส้ า หลิ น (รวมค่ า รถเล็ก ) ซึ่ ง
ก่อตัง้ โดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่ง
เป็ นผู้นาพุ ท ธศาสนานิ กายเซน เข้ามาเผยแพร่พ ระ
ศาสนาเมื่อ ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้ น การฝึ ก ญาณ
สมาธิ เ พื่ อ ให้ เ ข้ า ถึ ง สั จ ธรรม ต่ อ มาอารามแห่ ง นี้
กลายเป็ นศูนย์กลางของการฝึ กฝนศิลปะการป้ องกัน
ตัวที่รู้จกั กันดีในนาม กังฟู นาชมสิง่ สาคัญ ในวัดเส้า
หลิน อัน ได้แ ก่ วิห ารสหัส พุ ท ธ สถานที่ป ระดิษ ฐาน
ประติม ากรรมรู ป พระพุ ท ธเจ้าในอดีต ปั จจุ บ ัน และ
อนาคต รวม 1,000 องค์ ชม ป่ าเจดี ย์ หรือ ถ่าหลิ น
ทีม่ หี มู่เจดียก์ ว่า 200 องค์ ซึ่งเป็ นสถานทีบ่ รรจุอฐั ขิ อง
อดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนัน้ ชม การแสดง
กังฟู ที่มกี ารสืบทอดเป็ นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรี ยน ฝึ กกังฟู ใน
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บริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน....ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ ลัว่
หยาง(ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
30 นาที) อดีตราชธานีทย่ี งิ่ ใหญ่
สืบ ต่อกัน มาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็ นที่สองรองจากซีอาน
พระนางบูเซ็คเทียนโปรดปรานเมืองลัวหยางมาก
่
ตัง้ ให้เป็ นราช
ธานีในสมัยที่พระองค์ป ระกาศตนเป็ นฮ่องเต้ห ญิง พระราชทาน
นามเมืองว่า นครเสินตู มีความหมายว่า เทพนคร..นาท่านไปยัง
ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง และ ถนนโบราณหมิ งชิ งเจีย ให้ท่าน
ได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของของชาวบ้าน ทัง้ อาหาร ชา ขนม เครื่อง
เคลือบ ผ้าพันคอ และของฝาก ของทีร่ ะลึกต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเข้าทีพ่ กั EASE HOUSE HOTEL LUOYANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ลัวหยาง
่
– ถา้ หิ นหลงเหมิ น (รวมรถเล็ก) – ศาลเจ้ากวนอู – หลิ งเป่ า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นาท่านชม
ถา้ หิ นหลงเหมิ น(หลงเหมินสือคู)หรือถ้าประตูมงั กร
(รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้าพันพระทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ น้าอีเ๋ จียง
เป็ นพุทธสถานเก่าแก่ทส่ี าคัญและน่าตื่นตาตื่นใจทีส่ ุด
แห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ย
เหนือและสร้างเพิม่ เติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถงั
โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็ นถ้าหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็ นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสตั ว์
เทวดา นางฟ้ า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้า สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชน
ชัน้ สูงในสมัยนัน้ ๆ บูเช็คเทียนสมัยเป็ นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็ น
จานวนมาก เพื่อบูรณะถ้าหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้าพระพุทธแห่งนี้ทไ่ี ด้รบั อิทธิพลมาจาก
อินเดียและเอเชียกลาง ปั จจุบนั ยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.
2000 นาชมวัดถ้าเฟิ่ งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยูก่ ลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระ
โพธิสตั ว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเช็คเทียนเป็ นแบบในการแกะสลัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านไปชม ศาลเจ้ากวนอู ตัง้ อยู่ทางใต้ของเมือง
ลัว่ หยางประมาณ 7 กิ โ ลเมตร ภายในศาลเจ้ า
ประกอบด้วย 3 ตาหนัก มีสิงโตหินจานวน 104 ตัว
ตัง้ เรีย งราย โดยต าหนัก ใหญ่ มีรู ป ปั ้น กวนอู ข นาด
ใหญ่ เพื่อ ให้ค นมาสัก การะบู ช า โดยเฉพาะคนจีน
และคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ ให้ค วามเคารพนับถือและศรัทธาต่อกวนอู ในฐานะเทพเจ้าแห่ง
ความซื่อสัตย์อกี องค์หนึ่ง นอกเหนือจากเทพเจ้างักฮุยนอกจากนี้ยงั เชือ่ กันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นทีฝ่ ั ง
ศีรษะของกวนอู(หลังจากแพ้สงครามถูกจับตัดหัว และซุนกวนได้นาศีรษะส่งไปให้โจโฉ เพื่อยุให้โจ
โฉและเล่าปี่ โกรธแค้นต่อกัน แต่โจโฉกลับนาเอาศีรษะของกวนอูไปฝั งไว้แทน เนื่องจากชืน่ ชมในตัว
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ค่า

กวนอู)โดยบริเวณรอบๆศาลเจ้าปลูกป่ าสนไว้มากมายจนเป็ นที่มาของชื่อ กวนหลิน ..... ได้เวลา
สมควรนาท่านเดินทางสู่เมือง หลิ งเป่ า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
พักผ่อนอิรยิ าบถบนรถ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเข้าทีพ่ กั GRAND PALACE HOTEL LINGBAO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
หลิ งเป่ า – สุสานกองทัพทหารดิ นเผาจิ๋ นซี – ซีอาน – จัตุรสั หอระฆัง – ตลาดอิ สลาม –
โชว์ราชวงศ์ถงั
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (7) นาท่านออกเดินทางสู่ตาบลหลินถ่ง ที่มชี อ่ื เสียงในการ
ผลิตผลทับทิม(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชัวโมง)
่
เมื่อเดินทางถึงแล้ว นาท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านชม สุสานกองทัพทหารดิ นเผาจักรพรรดิ
จิ๋ นซี สถานที่สาคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รบั การ
ประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ.1987คือ(รวมรถเล็ก)นา
ชมหุ่นปั ้นนักรบกองทหารอารักขาสุสานซึ่งถูกฝั งไว้
ใต้ดนิ พร้อมกับจักรพรรดิจนิ๋ ซีฮ่องเต้สุสานทหารหุ่ น
แห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ.1974เป็ นจานวนกว่า7,000ตัวหุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัว
คนจริง และมีใบหน้ าแตกต่ า งกัน ทุ ก ตัว มีบ ัน ทึก ว่าสุ ส านแห่ งนี้ ใช้แรงงานทาสเป็ น จ านวนถึง
726,000คนใช้เวลาก่อสร้าง36ปี นาท่านชมบริเวณทีค่ าดว่าเป็ นสุสานจักรพรรดิ จิ๋นซีปฐมจักรพรรดิ
ของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็ น
หนึ่ ง เดีย วได้ ส าเร็จ ปั จ จุ บ ัน มี ก ารค้ น พบที่ ต ัง้ ของ
สุสานแล้วแต่ยงั ไม่มกี ารเปิ ดสุสาน คงอยู่ในระหว่าง
การศึกษาถึงวิธกี ารป้ องกันการเสื่อมสภาพของวัตถุ
โบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก...น า
ท่านเดินทางสู่เมืองซีอานช้อปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัย
บริเวณจัตุรสั หอระฆังและตลาดอิ สลามเลือกหาซื้อพืน้ เมือง,ของทีร่ ะลึกฝากคนทางบ้าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนูเกีย๊ วจักรพรรดิ
นาชม โชว์ราชวงศ์ถงั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถงั ทีส่ ะท้อนให้
เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะทีร่ ุ่งเรืองอย่างสุดๆ
นาท่านเข้าทีพ่ กั RAMADA PLAZA XIAN SOUTH HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
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ซีอาน – เจดียห์ ่านป่ าใหญ่ – กาแพงเมืองโบราณ – รถไฟความเร็วสูง – เจิ้งโจว
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (10) นาท่าน
เดินทางสู่ วัดฉื อเอิ น ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ ของต้าเยีย่ นถ่า
หรือ เจดียห์ ่านป่ าใหญ่ วัดนี้เคยเป็ นอารามหลวงที่
สร้างขึน้ โดยฮ่องเต้ถงั เกาจง เพื่อตอบแทนคุณ
มารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั ๋งมา
เป็ นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกที่
นามาจากอินเดีย พระถังซัมจั ๋งได้เป็ นผูอ้ อกแบบและ
ร่วมสร้างเจดียห์ ่านป่ าขึน้ เพื่อเก็บพระไตรปิ ฎก ลักษณะของเจดียจ์ ะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชัน้ สูง
64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดียด์ ว้ ยดินทัง้ หมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รบั การบูรณะ
เป็ นอิฐทัง้ หมด ….. นาท่านผ่านชม และถ่ายภาพ กาแพงเมืองโบราณ ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัย
ราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600ปี (ค.ศ. 1374-1378) และได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างดี กาแพงจาก
ทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาว
โดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทังสี
้ ด่ า้ นรวม13ประตู บริเวณด้านข้างยังมี
สวนสาธารณะเพือ่ พักผ่อนหย่อนใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนู สุกซ้ี อี าน
นาท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟซีอาน เพื่อเดินทางกลับเจิง้ โจว
ออกเดินทางกลับสู่เจิง้ โจว โดยรถไฟความเร็วสูง
*** ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋ าเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ***
เดินทางถึงเจิง้ โจวแล้ว นาท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (12)
หลังอาหารค่า นาท่านไปยังสนามบินเจิง้ โจว
ออกเดินทางโดยสายการบินการบินไทยสมายล์เทีย่ วบินทีW
่ E681บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
***************************************************************

***** รายการทัวร์นี้ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ******

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

กันยายน – ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11ปี พัก เด็กอายุ 2-11ปี พัก พัก
กับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เดี่ยว
มีเตียง
ไม่มีเตียง
เพิ่ ม
12-16,19-23 กันยายน 2561
30,900
30,900
29,900
4,000
19-23 ตุลาคม
32,900
32,900
31,900
4,000
22 – 26 พฤศจิ กายน
29,900
29,900
28,900
4,000
5-9, 12-16 ธันวาคม
30,900
30,900
29,900
4,000
28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 34,900
34,900
33,900
5,000
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซีอาน-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ดโดยสายการบิน การบินไทยสมายล์
*** น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ***
2.
ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน
3.
ค่าโรงแรมทีพ่ กั 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
4.
ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในรายการ
5.
ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานทีร่ ะบุไว้ในรายการ
6.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทาการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
7.
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
8.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)*** ทัง้ นี้ย่อมขึน้ อยู่ในข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้
กับบริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ าหนด
2.
ค่าน้ าหนักส่วนเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน (5 วัน x 10 หยวน x 2 วัน = 100
หยวน) หัวหน้ าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (5 วัน x 50 บาท = 250 บาท)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พืน้ หลังสีขาว เท่านัน้
,หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,
ไม่สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็น
ใบหน้ า *** ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้รปู ถ่ายเป็ น

รอย สถานฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4. สาหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสาเนาหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด
(กรณีวซี ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสาเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทาง
ครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
5. สาหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูล
ตามความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทางาน ตาแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยู่ทท่ี างาน ญาติท่ี
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี างาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ
โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ( อายุต่ากว่า 20 ปี ) ต้องแนบสาเนาสูตบิ ตั ร
8. กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพือ่ เป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อาเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทู
ต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
์
10. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทาวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายใน
ระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี างานในประเทศ
ไทย และมีใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป
ดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบอนุญาตการทางาน
 หนังสือว่าจ้างในการทางาน
 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
 ชือ่ เป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 นารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้

 นารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษ
สติคเกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็ นการขอปกติ 4 วันทาการ หากท่านใดยื่นขอวี
ซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีดว่ นทีส่ ุด 1 วัน
1,400 บาทต่อท่าน
14. กรณีวซี ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชาระค่าธรรมเนียมการดาเนินการ
เล่มละ 500 บาท สาหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สาหรับการยืน่ ด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่ าของ
สถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
2.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
3.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 25 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิในการคื
นมัดจาทุกกรณี
์
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 -14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินทุกกรณี
์
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 20 ท่าน มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดย
์
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆ
(ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4. ค่าบริการทีท่ า่ นชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5. กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่วา่ กรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์

ในการ เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้าก่อน
6. สาหรับท่ านที่ จะออกบัต รโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่ น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่ นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้ รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั น้ ยกเลิ ก บริ ษัทฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง
และได้ดาเนินการ ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีท่ีต้องการ REQUEST ชนิ ดของห้องพัก เป็ น พิเศษ .....บริษั ท ฯ จะแจ้งให้ท างบริษัท ตัวแทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้วา่ จะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3.
กรณีท่มี งี านจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการ
ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึ่ง
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การ
จลาจล เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินหรือกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือ
ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

