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DE354 : ทัวร์จีน เจาะลึกมองโกเลียใน ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน 6 วัน 5 คืน (3U) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เฉิงตู

14.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ E สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

พร้อมรับอาหารกล่องสำหรับมื้อเช้าในวันถัดไป

17.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดย สายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146 มีอาหารบริการบนเครื่อง

22.00 น. ถึงท่าอากาศยาน เฉิงตู

เฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา

และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก

และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน

ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก

ที่พัก HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว (โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์)

วันที่ 2 เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) - โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป๋ถ่า) พิพิธภัณฑ์มองโกล - ศาลเจ้าองค์หญิงราชวงศ์ชิง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู เช็คอินและโหลดสัมภาระ เดินทางสู่ เมืองโฮฮอต

10.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโฮฮอต (สนามบินโฮฮอตไป๋ถ่า)โดยเที่ยวบินที่ 3U8747

12.50 น. เดินทางถึง เมืองโฮฮอต  เดิมเมืองโฮฮอตมีชื่อว่ากุยซุยซึ่ง

ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบีบนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลียใน  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมองโกเลียใน 

อีกชื่อเรียกว่าเมืองผลิตนมเมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน (ALTAN KHAN)

เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียในเมืองนี้ถูกค้นพบโดย

อัลตันขุนนางผู้เป็นใหญ่ในมองโกเลียปัจจุบันเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในซึ่งเป็นที่ตั้งของการปกครองส่วน

ภูมิภาคเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หรือเป็นที่รู้จักในชื่อเรียกว่า เมืองหลวงแห่งนม วัว แพะ

เมืองโฮฮอตเป็นเมืองหนึ่งที่มีวัตนธรรมยาวนานและโดดเด่นในทางพลวัต เป็นแหล่งอารยธรรมหัวเซี่ย

แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมชนเผ่าเร่ร่อนที่ล่าสัตว์ด้วยธนูบนอานม้า โฮฮอต

เป็นเมืองชายแดนที่มีความเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมทางสังคมที่ลงตัวแต่ขัดแย้งจนก่อเกิดเป็นอารยธรรมโบราณ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์มองโกล เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ทั่วทั้งประเทศจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาง ในอดีตเมื่อ

2,000 ปีที่แล้ว จนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ที่มีการขุดค้นในเขตมองโกเลีย 

สายพันธ์ต่างๆ ให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจ

จากนั้น นำท่านชม ศาลเจ้าองค์หญิงราชวงศ์ชิง เป็นศาลเจ้าที่ตั้งเพื่อเป็นระลึกขององค์หญิงลำดับที่ 4 ของฮ่องเต้คังซี

ที่มีพระนามว่า องค์หญิงแมงกะพรุน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...สุกี้สไตล์มองโกล
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ที่พัก Sheraton Hohhot Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 โฮฮอต - ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน - กิจกรรมทุ่งหญ้า (สวมชุดมองโกล,ลิ้มรสชาพื้นบ้านมองโกล) - การแสดงรอบกองไฟ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน (Xilamuren Grassland)

สัมผัสสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าเร่ร่อนขี่ม้าชมทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่สุดขอบฟ้า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมขี่ม้า)

ซีลามู่เหรินเป็นทุ่งหญ้าแห่งแรกของเมืองโฮฮอตที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวมองโกลอย่างใกล้ชิดซีล

ามู่เหรินในภาษามองโกลหมายถึงน้ำสีเหลือง (Yellow Water)

และเป็นที่รู้จักกันเพราะวัดลามะที่อยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำสร้างในสมัยชิงราชวงศ์ชิงในปี 1769

สัมผัสบรรยากาศของท้องฟ้าสีครามท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีมีฝูงสัตว์กลุ่มใหญ่ออกหากินเต็มทุ่งกว้างท่านสามารถสัมผัส

กับการทำปศุสัตว์ของชาวมองโกลได้อย่างใกล้ชิด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมและร่วมสนุกกับ การแสดงรอบกองไฟ  ของชาวพื้นเมืองมองโกล

ที่พัก MONGOL YURT หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 4 ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน - วัดอู่ตังเจา - เมืองเปาโถว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (เมนูอาหารเช้าแบบมองโกล)

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดอู่ตังเจา

เป็นอารามพุทธนิกายทิเบตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในอู่ตังเจาเป็นชื่อภาษามองโกลหมาย

ถึงอารามต้นหลิวซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายบริเวณหุบเขาใกล้วัดอุ่ดังเจาอารามแห่งนี้สร้างด้วยความสถาปัตยกรรมแบบทิเ

บตประกอบด้วยหมู่อาคารสีขาวบนเนินเขาสีเขียวตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งทำให้อารามมีความสวยงามน่าเกรงขามและแลดูยิ่งใหญ่

ภายในอาคารหลักประกอบด้วยห้องโถง 6

ห้องได้แก่หอสวดมนต์สำหรับพระลามะปูพื้นด้วยพรมแดงทั้งห้องผนังห้องมีภาพวาดเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาและประดิษ

ฐานพระสังกัจจายสำหรับกราบไหว้บูชาเก็บรวบรวมพระสูตรและคัมภีร์ทางศาสนาเพื่อการศึกษาในอารามแห่งนี้ประดิษฐานพ

ระพุทธรูปโพธิสัตว์โดยมีรูปปั้นพระโพธิสัตว์ที่มี 9 เศียร 34 แขน 16

เท้าเป็นสิ่งเคารพที่มีชื่อเสียงที่สุดในห้องนี้นอกจากนี้ยังมีอาคารที่พักสงฆ์มากกว่า 2,000 หลัง

เที่ยง ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเปาโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Shangri-La Hotel Baotou  หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5 เนินทรายเสี่ยงซาวาน - สุสานเจงกิสข่าน - เออร์ดอส (สนามบินเออร์ดอสเออร์จินโฮโร) - เฉิงตู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นำท่านสนุกกับกิจกรรมบน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ตั้งอยู่ในเขต ทะเลทรายคูบูฉี KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวถึง

400 กิโลเมตรจากตะวันตกไปยังตะวันออกและมีความกว้างถึง 50 กิโลเมตรและใหญ่ติด 1 ใน 3

สามของทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในจีนให้ท่านได้ถ่ายรูปและสนุกกับกิจกรรมอันหลายหลายตามอัธยาศัยเช่นขี่อูฐชมทะเลทรายเล่น

สไลเดอร์บนเนินทรายที่มีความสูง 110 เมตรชัน 45 องศานั่งกระเช้าลอยฟ้าหรือจะเดินเล่นในทะเลทราย

(รวมถุงเท้าป้องกันทรายคนละหนึ่งชุด) นั่งรถ 4WD ลุยทะเลทราย

(กิจกรรมข้างต้นรวมอยู่ในรายการทัวร์ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม สุสานเจงกิสข่าน (Mausoleum of Genghis Khan)

สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยสุสานนั้นตั้งอยู่บริเวณทุ่งหญ้ากันเต๋อลี่อำเภออีจินฮั่วลั่ว

บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร สุสานยังเป็นที่ตั้งของหอที่ระลึกเจงกีสข่านรูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20

เมตรหลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกลประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววามภายในมีรูปปั้นของเจงกีสข่านและรู

ปที่แสดงชีวประวัติของเจงกีสข่านโครงสร้างหลักของสุสานเป็นอาคารทรงกระโจมแบบมองโกลหลังใหญ่ 3

หลังเชื่อมด้วยทางเดินยาวอาคารหลักหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลาง มีรูปปั้นหินอ่อนของเจงกิสข่านในท่านั่งสูง 4

เมตรสร้างขึ้นเพื่ออนุสรณ์ระลึกถึงมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ส่วนด้านหลังรูปปั้นเป็นรูปแผนที่อาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลของราช

วงศ์หยวนส่วนอาคารทางตะวันออกเป็นที่ตั้งโรงศพของภรรยาและลูกชายคนที่ 4

และอาคารตะวันตกเป็นที่จัดแสดงอาวุธคู่กายของเจงกิสข่านตลอดการเดินทางยาวที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารมีภาพเขียนสีปูน

เปียกหรือเฟรสโก

เล่าเรื่องราววิถีชีวิตของเจงกิสข่านและกุบไล่ข่านหลานชายของนักรบบนหลังม้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งมองโกลเช่นเดียวกับเจงกิสข่านด้

านหลังของอาคารหลักหลังใหญ่ยังเป็นที่ตั้งของโลงศพ 3

โลงคลุมด้วยผ้าต่วนสีเหลืองซึ่งว่ากันว่าเป็นโลงศพของเจงกิสข่านและภรรยาทั้ง 3 ด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พิเศษ...เมนูปิ้งย่าง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเออร์ดอสเออร์จินโฮโร

22.10 น. ออกเดินทางสู่ เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)โดยเที่ยวบินที่ 3U8970

00.30+1 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก  FELTON GLORIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 6 ถนนคนเดินจิงหลี่ - เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุรรณภูมิ)(14.40-16.35)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

เดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ

มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษ...อาหารสมุนไพร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
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14.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145  (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

16.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด•

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)•

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ•

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ•

ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ•

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ

200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

•

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน •

อัตรานี้ไม่รวม

กระเป๋าเดินทาง•

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,650 บาท•

กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด•

ค่าทำหนังสือเดินทาง•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ•

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ•

ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว•

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%•

เงื่อนไขการให้บริการ
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การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รูปแบบการให้บริการหรือยกเลิกการเดินทาง

1.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

2.

การชำระค่าบริการ

  3.1 กรุณาชำระยอดเต็ม 

   3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

3.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ

4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด  

4.4

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ

หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

4.

กรณีคณะออกเดินทางได้    

คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)•

คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)•

คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง•

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000

บาท(ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น)หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3

วันหลังจากทำการจองแล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7วันทำการ) 

•

การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15

วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่า

นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

•
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หมายเหตุ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้•

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย,

การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

•

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

•

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

•

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง

หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

•

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

•

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน

จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

•

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ

จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

•

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีน
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หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด

 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 

•

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  •

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว

เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ

และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 

•

เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) •

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้•

เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่•

สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง•

สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ •

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ •

กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ•

เดินทางพร้อมญาติ•

สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง•

สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ •

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ •

กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ•

ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น•

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,060 บาท •

หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,600 บาท •

เอกสารที่ต้องเตรียม

พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  •

รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น** 

และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 

- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ

- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน

- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง

- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา

•

ใบอนุญาตการทำงาน •

หนังสือว่าจ้างในการทำงาน •

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน•

กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)•

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050

บาท (ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส

เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน

สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
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หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น

หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

 เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

•

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า•

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ

(ก่อนออกเดินทาง)

•

โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร

เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  

•

ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-

ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง

หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

•

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้

ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก•

นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้•

นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า•

นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์•
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