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☺ เมืองซีเจียง... หมู่บา้ นชนเผ่าเมี่ยวจู(๋ ม้ง)ที่ใหญ่ท่ีสดุ ในโลก หรือเรียกอีกชือ่ ว่า
“หมู่บา้ นแม้วพันครอบครัว” ที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สดุ
☺ เจิ้นหย่วน... เมืองโบราณเจิ้นหยวน ความยิง่ ใหญ่ของสถาปั ตยกรรมโบราณ สมัย
ราชวงศ์หมิง มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับประเทศของจีน
☺ ไขหลี.่ .. WECO PARK โรงแรมอาบนา้ แร่หรูระดับ 5 ดาว พร้อมศูนย์พกั ผ่อน
เชิงเกษตรแผนใหม่ดว้ ยงบลงทุนกว่า 300 ล้านหยวนของรัฐบาลร่วมกันนักลงทุน
ชาวไต้หวัน ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านเลือกใช้บริการ
☺ คุนหมิง... เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน เมืองแห่งวสันต์ฤดู
กําหนดการเดินทาง

เดือนตุลาคม 2561

http://www.chinaprotour.com/ (PH) เส้นทางใหม่...ไขหลี่ เจิ้นหย่วน ซีเจียง แห่ งมณฑลกุย้ โจว 6 วัน 4 คืน (FD)

( 6 วัน 4 คืน )
1

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – คุนหมิง – ไขหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสู ง) – ซีเจียง – ชมวิวกลางคืนเมืองซีเจียง

05.00 น.

คณะเดินทางพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเซีย
(FD) มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทาง
เจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ FD 582 *บริการอาหารบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า
"นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่ าหินอัน
โด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้ าความเร็วสูงเมืองคุนหมิง
เดินทางสู่เมืองไขหลี่ มณฑลกุ้ยโจว โดยรถไฟความเร็วสู ง ขบวนที่ G1514
ถึงเมืองไขหลี่ เขตปกครองตนเองชนชาติมง้ และเฉียนตงหนาน มณฑลกุย้ โจว ได้รับการขนานนามว่าเป็ น
อาณาจักรแห่งขุนเขา มีพ้นื ที่เพาะปลูกชาเป็ นอันดับ 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่วนใหญ่เป็ นชาเขียว ชาตูหยุนเหมาเจียน
หรื อชาเหมาเจียนของเมืองตูหยุน เป็ น 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน ยังเป็ นแหล่งผลิตใบยาสูบ เป็ นอันดับ 2 ของจีน รอง
จากมณฑลยูนนาน เป็ น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ที่สุดของจีน ยังเป็ นแหล่งผลิตเหล้ายีห่ อ้ เหมาไถ ที่มี
ยอดขายเป็ นอันดับ 1 ของจีน รถบัสปรับอากาศนําท่านเดินทางสู่ เมืองซีเจียง (ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) หมู่บา้ น
แม้วซีเจียง ตั้งอยูใ่ นเทือกเขาแม้วที่ห่างไปทางทิศะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอเหลยซาน มณฑลกุย้ โจว เป็ น
หมู่บา้ นชนเผ่าเมี้ยวจู๋ (ม้ง) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า "หมู่บา้ นแม้วพันครอบครัว" ซึ่งมีผอู ้ ยู่
อาศัยประมาณหมื่นกว่าคน และชนเผ่าเมี้ยวจู๋ (ม้ง) ถือเป็ น 1 ใน 56 ชนเผ่าทัว่ เมืองจีนและเป็ นเผ่าที่มีวถิ ีชีวติ
วัฒนธรรมโดดเด่นมาก
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารไฮไลท์ที่หา้ มพลาดเมื่อมาเที่ยวหมู่บา้ นแม้วซีเจียง คือ นั่งรถพ่ วงขึน้ ไปที่
"จุดชมวิวบนยอดเขา" เพือ่ ชมวิวยามคํ่าคืนของหมู่บา้ นที่สร้างติดๆกันลดหลัน่ ไปตามไหล่เขาเมื่อยามที่ทุกบ้าน
เปิ ดไฟอย่างพร้อมเพรี ยงจะทําให้เห็นวิวที่งดงามไปอีกแบบ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับที่พกั
พักที่ซีเจียง HOTEL IN THE CLOUDS หรือ HMONGER HOTEL 4*

08.05 น.
11.25 น.

เที่ยง
16.00 น.
18.51 น.

คํา่

วันทีส่ อง จุดชมวิว – โชว์ วฒ
ั นธรรม – ซีเจียง – เจิน้ หย่ วน – อุทยานซิงหลงต้ ง – เมืองโบราณเจิน้ หย่ วน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ จุดชมวิวยามเช้ า โดยท่านจะได้สมั ผัสกับวิวที่
สวยงามอีกแบบในตอนเช้า ด้วยภาพบ้านโบราณ โดยบ้านจะยกพื้นตั้งเรี ยงรายกันอยูต่ ามแนวภูเขาที่ค่อยๆ ขึ้นไป
มีความสง่างามเป็ นพิเศษท่ามกลางธรรมชาติ ป่ าเขียวขจี ทิวทัศน์เรื อกสวนไร่ นา ช่วงปลายปี ฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้
เปลี่ยนสีจะเพิม่ มนต์เสน่ห์มากขึ้นไปอีก บ้านพักโบราณ และเอกลักษณ์ประเพณี เป็ นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้ง
จีนและต่างประเทศนิยมมาเที่ยวที่นี่เป็ นอย่างมาก สมควรแก่เวลานําท่าน ชมการแสดงประกอบแสงสี เล่าเรื่ องราว
ประจําเผ่าจากอดีตสู่ปัจจุบนั อลังการด้วยนักแสดงนับร้อยชีวติ เสื้อผ้าประจําเผ่าที่งดงามตระการตา (เนื่องจากเป็ น
โชว์ โรงละครเปิ ดหากวันไหนมีฝนตกจะปิ ดทาการแสดง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ จัดโชว์ ใดๆทดแทน)
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เที่ยง

คํา่

วันทีส่ าม
เช้ า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองนํ้าโบราณเจิน้ หย่ วน เขตเฉียนต้งหนาน ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของกุย้ โจว ล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ าํ อันงดงามเมืองนี้เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาภูมิ
ประเทศที่งดงามสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนเผ่า นําท่านเยีย่ มชม อุทยานซิงหลงต้ ง(ถํ้ามังกร
เขียว) เป็ นสถานที่ ที่มีฮวงจุย้ ดีเลิศและเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ทางด้านศาสนา ขงจื๊อ , พุทธ , เต๋ า โดยตั้งรวมกันไว้
แต่ละจุดอย่างลงตัว อาทิ ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ เตียงนอนหินจางซานฟงผูร้ ิ เริ่ มไท๊เก๊ก ศาลเจ้าเสนาบดีเหวิน
เทียนเสี ยงแห่ งราชวงศ์ซ่งใต้ที่สร้างจากสมาคมมณฑลเจียงซี(กังใส) ศาลเจ้าอาจารย์ขงจื๊อที่แกะสลักด้วยไม้เก่าแก่
เส้นสีทอง เมื่อขึ้นไปถึงจุดชมวิวบนเขาถํ้ามังกรเขียวท่านจะเห็นฮวงจุย้ ชั้นหนึ่งของเมืองโบราณเจิน้ หย่วน และ
สวยงามตระการตา
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารมีเวลาให้ท่านเดินเล่นภายในเมืองโบราณเจิ้นหยวน เก็บภาพประทับใจ
กับแสงสียามคํ่าคืน ได้ตามอัธยาศัย
พักที่เจิน้ หย่วน FU CHENG HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

เจิน้ หย่ วน – ไขหลี่ – เมืองโบราณเซี่ยซือ – อุทยาน WECO PARK + แช่ นาํ้ แร่ สไตล์ไต้ หวัน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่เมืองไขหลี่ เมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงใต้
ของมณฑลกุย้ โจว อิสระชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ ที่มีการเจาะอุโมงค์ลอดภูเขาเป็ น
ระยะๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน อุทยานวัฒนธรรมแห่ งชาติเซี่ยซือ แห่งเมืองไขหลี่
ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่าพันล้านหยวนรู ปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นหมู่บา้ นชนกลุ่มน้อยต้งและม้ง
จุดประสงค์เพือ่ ให้ผเู ้ ข้าชมศึกษาและเรี ยนรู ้กลุ่มชาติพนั ธุใ์ นท้องถิ่นของมณฑลกุย้ โจว ท่านจะได้สมั ผัสบ้านเรื อน
ริ มนํ้าแบบโบราณที่มีชาวบ้านชนเผ่าอาศัยอยูจ่ ริ งด้วยการทําการค้าสินค้าสินค้าพื้นเมืองและของทีร่ ะลึกของชนเผ่า
ที่นี่ให้กบั นักท่องเที่ยว พร้อมชมการแสดงประเพณี และวัฒนธรรมของชนเผ่า จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยาน
WECO PARK www.wecopark.com อุทยานแห่งนี้เป็ นการร่ วมทุนกันระหว่างรัฐบาลกุย้ โจวกับนักลงทุนใต้หวัน
มูลค่ากว่า 300 ล้านหยวน ภายในพื้นที่ 2,500 ไร่ เริ่ มเมื่อปี 2012 เป็ นต้นมาเป็ นศูนย์พกั ผ่อนในสวนขนาดใหญ่
และยังเป็ นฐานสาธิตการเกษตรที่ทนั สมัยในแบบไต้หวัน
เป็ นอุทยานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์รูปแบบใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว หลังจากเช็คอินเข้าห้องพักเรี ยบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านเลือกกิจกรรม
การพักผ่อนได้หลากหลายอาทิเช่น
นัง่ รถกอล์ฟของอุทยานเยีย่ มชมสวนเกษตรออแกนิคสไตล์ไต้หวัน(บาง
ช่ วงเวลาจะมีผลไม้ ตามฤดูกาลให้ ลกู ค้ าเลือกซื ้อและเลือกชิ ม...โปรดสอบถามราคาเก็บผลไม้ กับไกด์ ท้องถิ่น) หรื อ
จะชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาล หรื อเลือกนัง่ ชิลล์ที่ร้านอาหารในสวนที่ปรุ งด้วยพืชผักออร์แกนนิคให้ท่านเลือกใช้
บริ การด้วย นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกอาบนํ้าแร่ ในห้องส่วนตัวสุดหรู หรื อบ่อรวมนํ้าแร่ ได้ตามอัธยาศัย (การ
อาบน้าแร่ ในบ่ อรวมกรุ ณาเตรี ยมชุดว่ ายน้าและหมวกคลุมผมไปจากเมืองไทยด้ วย)

หมายเหตุ ห้ องพักแบบมีนาํ้ แร่ ในห้ องส่ วนตัวมีเพียงเตียงใหญ่ แบบคิงไซด์ เท่ านั้น
คํา่

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย
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พักที่ไขหลี่

WECCI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*

วันทีส่ ี่

ไขหลี่ – คุนหมิง (รถไฟความเร็วสู ง) – ร้ านบัวหิมะ – ช้ อปปิ้ งถนนคนเดินม้ าหยกไก่ทอง – ร้ านหยก

เช้ า
10.48 น.
13.33 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง
เดินทางสู่มหานครคุนหมิง โดยรถไฟขบวนที่ G 2115 (บริการอาหารกลางวันแบบกล่ องบนรถไฟ)
เดินทางถึงสถานีรถไฟคุนหมิง รถบัสปรับอากาศนําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง นําท่านชม ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์
แผนโบราณบัวหิมะ ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมา
นานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญ และรับบริ การนวดเท้าฟรี จากนั้นให้ท่านอิสระช้
อปปิ้ งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่ งมี ซุ้ มประตูม้าทองและซุ้ มประตูไก่ หยก ภาษาจีนเรี ยกว่าจินหม่ า
และปี้ จี จนเป็ นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุม้ ม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง
ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็ นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่ องประดับ อัญมณี ช้ นั
เยีย่ ม ร้านเครื่ องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
อีกมากมาย จากนั้นนําท่านแวะชม “ร้ านหยกจีน” ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็ นอัญมณี ล้ าํ ค่า เป็ นสิ ริมงคลแก่ ผูท้ ี่
ได้มาครอบครอง ทําให้ชีวิตเจริ ญรุ่ งเรื อง ส่ งเสริ มให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้า มัง่ คัง่ โชคดี อายุยนื ยาว ให้ท่านได้
เลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร*มือ้ พิเศษอาหารกวางตุ้ง หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย
พักที่คุนหมิง LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

คํา่

วันทีห่ ้ า

วัดหยวนทง – ร้ านผ้ าไหม – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้ านยางพารา – สนามบินคุนหมิง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ วัดหยวนทง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี
วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยูใ่ จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยูท่ ี่อาคารต่าง ๆ
ภายในวัดจะสร้างอยูบ่ ริ เวณตีนเขา ซึ่ งแตกต่างไปจากวัดทัว่ ไปของจีนที่มกั สร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรื อ
เนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็ นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผคู ้ นมากราบไหว้มาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็ นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทําลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการ
ซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลองที่ท่าน
นายกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อนั เชิญมาจากจังหวัดพิษณุ โลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างไทย – จีน นับเป็ น
พระพุทธรู ปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วดั ในเมืองจีนด้วย จากนั้นนําท่านเยีย่ มชมโรงงานผ้ า
ไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมจีนยอดนิยม ชุดเครื่ องนอน เสื้อผ้า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ยา่ นการค้าของ เมืองโบราณกวนตู้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับการฟื้ นฟูให้เป็ นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนใน
คุณหมิ งทุกเพศทุกวัยจะมาเดิน เล่น พักผ่อนหย่อ นใจ ในบรรยากาศแบบเมื องโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นการ
อนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่ วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดีย ์
แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ต้ งั ของวัดลามะ หรื อวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็น

เที่ยง
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คํา่

ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ่ วมกันได้อย่างกลมกลืน จากนั้นนําท่าน
ศูนย์ สุขภาพยางพารา ที่มีท้งั หมอน ที่นอน ผ้าห่มให้ท่านเลือกเป็ นของฝาก
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (สุ กเี้ ห็ด) หลังอาหารนําท่านสู่ห้างสรรพสิ นค้าวอลมาร์ ท ห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ที่มี
สินค้าทุกอย่างให้ท่านได้เลือกสรร สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันทีห่ ก

คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

02.00 น.
03.15 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD 585
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ.

*** ออกเดินทางขั้นตํ่า 15 ท่ าน หากเดินทางตํ่ากว่ ากําหนด มีความจําเป็ นทีต่ ้ องเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม ***
ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลีย่ นราคาเพิม่ หากมีการปรับขึน้ ของภาษีนาํ้ มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน

อัตราค่าบริการ ***บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )***
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่ *** ไม่มีราคาเด็ก ***
10-15 , 11-16 , 14-19 , 17-22 , 18-23 , 21-26 22-27 ต.ค.
23,999.วันที่ 15-20 , 16-21 ตุลาคม 2561
22,999.-

พักเดีย่ ว
4,900.-

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเที่ยวจีน ร้ านบัวหิมะ-หยก-ผ้าไหม-ยางพารา
เพือ่ โปรโมทการท่ องเที่ยว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 60 – 90 นาที
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุก
ครั้ง หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษัทก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
เนื่ อ งจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่ อ ท่ านเดิน ทางไปกับ คณะแล้ ว ขอความกรุ ณ าให้ ท่ า นตามคณะท่ อ งเที่ยวตามรายการ ซึ่ งอาจจะมีก าร
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ ท่านชําระเงิน
เพิม่ 1,500 บาท ต่อวันต่อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวจีนและร้ านค้าต่างๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่านํ้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํ้าหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้ จ่ายส่ วนนํ้าหนักที่เกินเอง ***
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อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปท่ านละ 1,000 บาท หรือแบบวีซ่าเดีย่ ว ท่ านละ 1,500 บาท)
-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้ าทัวร์ ไทย รวม 180 หยวน/ท่ าน ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพือ่ ยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ ท้ังหมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่ นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ อ ง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกาหนด และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น
4. กรณีที่ท่านซือ้ ตั๋วเพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อผู้เดินทาง หรื อเปลีย่ นผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายตัว๋ เต็มใบ
@ @ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีน @ @

เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ กรุณาส่ งเอกสารพร้ อมสลิปใบโอนเงินมัดจํา
- สํ าเนาพาสปอร์ ตถ่ ายแบบชัดเจนเต็ม 2 หน้ า (พาสปอร์ ตมีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนก่ อนเดินทาง)
เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าแบบเดี่ยวทีส่ ถานฑูตจีนทีเ่ มืองไทย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง (พาสปอร์ ตมีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนก่ อนเดินทาง)
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว (รู ปถ่ายใช้ตามเงื่อนไขของสถานฑูตกําหนด)
3. เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยูป่ ั จจุบนั และที่อยูท่ ี่ทาํ งาน (ถ้ามี)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
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การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุน้อยกว่ า 18 ปี มีบิดา-มารดาเดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
- กรณี ชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ
การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ไม่ มีบิดา-มารดา เดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
4. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
5. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ
- กรณี บิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสือใบหย่า
การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเพศที่ 3*** ต้ องโชว์ ตัวต่ อสถาทูต***
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. หนังสือรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หนังสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
5. สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดังนี้คอื
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพือ่ ยืน่ วีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
1.
2.
3.
4.
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-บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อ นําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ ทางการเมื อ ง, สายการบินยกเลิ กเที่ยวบินหรื อ เหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

รูปถ่ ายสํ าหรับยืน่ วีซ่าเดีย่ วทีส่ ถานฑูตจีน

ตัวอย่ างสํ าเนาพาสปอร์ ตสํ าหรับยืน่ วีซ่า
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