กำหนดเดินทำง วันที่ 25-29 พ.ค./ 1-5, 15-19 มิ.ย., 29 มิ.ย.-3 ก.ค./ 13-17, 27-31 ก.ค.

3-7, 10-14, 24-28 ส.ค. 2561 (5วัน 4คืน)
วันแรก
08.00 น.
10.50 น.
14.05 น.

ค่า

กรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูมิ) – คุนหมิง – เขำซีซำน+ประตูมังกร
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั วีคเอนท์ ทัวร์ คอยอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารและสัมภาระ
เหิ นฟ้ าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612
เดิ นทางถึง ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำตินครคุนหมิง (จี นเวลาเร็ วกว่าไทย 1 ชม.) เมืองเอกและเป็ นเมืองที่ ใหญ่ที่สุดใน
มณฑลยูนนาน มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็ นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่
สูงเหนือระดับน้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบาย
ตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่ งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เขำซี ซำน ตั้งห่ างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัดใน
ลัทธิ เต๋ า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 ผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิ เต๋ า ซึ่ ง
สร้างขึ้ น ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานนับ 1,000 ปี ชมความงดงามของ ทะเลสาบ
คุนหมิง เตือนฉื อ จากมุมมองจากที่สูง มาลอดประตูมงั กร หลงเหมิน ซึ่ งสร้าง ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่ อกันว่าเป็ น
ประตูแห่งความสิ ริมงคล ซึ่ งถ้าผูใ้ ดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสาเร็ จโชคดี
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั LONG WAY HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*

WT

วันทีส่ อง
เช้า

กลางวัน

ค่า

วันทีส่ ำม
เช้ามืด

เช้า
เที่ยง

ค่า

คุนหมิง – เมืองตงชวน - ผืนดินสี แดงหงถู่ตี้ ชมพระอำทิตย์ตก
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่ พกั จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองตงชวน อยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ด้วยที่ต้ งั อยู่ ในระดับความสู ง 1,800-2,600 เมตร จากระดับน้ าทะเล อากาศเย็นสบาย ผืนดิน แห่ งนี้ อุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยแร่ ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่ เหล็กที่มีอยูม่ าก ทาให้ดินแถบตงชวนเป็ นสี แดงอมน้ าตาล จึงเป็ นที่มาของ ผืนดิน
สี แดงตงชวน (DONGCHUAN RED LAND)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านชมทิวทัศน์อนั งดงาม ผืนดินสี แดงตงชวน เนิ นเขาสี แดงเข้ม ตัด
สลับ กับ ดอกไม้ห ลากสี สั น ในท้อ งทุ่ ง ไร่ น าเกษตรกร ที่
เพาะปลูกพื ชไร่ แตกต่ างกันไปในแต่ ละฤดู เมื่ อมองไกลๆ
หุ บเขาและไร่ นาจะเต็มไปด้วยสี สันต่างๆนานาของดอกไม้
บานครอบคลุม ตั้งแต่ยอดเขาไล่เลียงลงมาเป็ นชั้นๆ โอนเอน
ล้อ ลมเล่ นเป็ นระลอกคลื่ นสวยงามเหนื อคาบรรยาย สี สัน
และฉากหลัง เปลี่ ย นแปลงไปตามสายลม แสงแดด เมฆ
หมอก และพืช พันธุ์ในแต่ละฤดูกาล เช่ น สี เหลืองของดอก
น้ ามัน เหลื องทองของข้าวบาร์ เล่ย ์ และเป็ น จุ ดชมวิวที่ นัก
ถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงามของธรรมชาติ ณจุดชมวิว 109, 110, ฮัวโกว
หุบเขาแห่งสี สนั (COLOURFULL VALLEY), สวนสวยจินเซี ยว (JINXIU GARDEN), เนิ นฉี ไค (QICAI SLOPE),
เขตนาขั้นบันไดพระจันทร์ , และ เหล่าสื อโกว (LEXIAGUA) เป็ นจุดชมวิวยามพระ อาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุด
ของตงชวน เนื่ องจากตั้งอยู่บริ เวณแนวขอบบนของหุ บเขา มีหมู่บา้ นอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยไร่ นา ขณะเดียวกัน
พื้นที่ไร่ นาก็มีลกั ษณะเป็ นคลื่น และเป็ นชั้น ๆ ดินสี แดงจัด ทาให้ทศั นี ยภาพเบื้องหน้าทัว่ บริ เวณเป็ นสี แดง จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่เมืองหงถู่ตี้
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั RED LAND IMPRESSION HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*

ชมพระอำทิตย์ขนึ้ – ป่ ำหิน – อุทยำนป่ ำหิน+รถแบตเตอรี่
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว ชมพระอาทิตย์ข้ ึน รับแสงแรกแห่ งอรุ ณเช้าวันใหม่ ที่จุดชมวิวต๋ าม่าคัน่ (Da Ma Kan) ,
ชวี่ช่ายโป (Qi Cai Po)จิ่งซิ่ วหยวน (Jing Xiu Yuan) และ เล่อผู่อ่าว (Le Pu Ao) เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของหงถู่ต้ ี
เนื่องจากตั้งอยูบ่ ริ เวณแนวขอบบนของหุ บเขา มีหมู่บา้ นอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยไร่ นา ขณะเดียวกันพื้นที่ไร่ นาก็มี
ลักษณะเป็ นคลื่นและเป็ นชั้นๆดินสี แดงจัด ทาให้ทศั นียภาพเบื้องหน้า ทัว่ บริ เวณเป็ นสี แดง
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั จากนั้นนาท่านเดินทาง
บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร จากนั น้ น าท่ า นสู่
อำเภอป่ ำหิน นาท่ านเดิ นทางสู่ อุทยำนป่ ำหิ น ชมความ
มหัศ จรรย์ข องป่ าหิ นกว้างไกลสุ ด สายตา ในรู ปร่ า งต่ า งๆที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่ งในอดีตหลายล้านปี มาแล้วบริ เวณ
ป่ าหิ นนี้ เคยเป็ นทะเลมาก่อนแต่เกิดการเคลื่อนตัวของเปลือก
โลกจึงเกิดป่ าหิ นแห่งนี้ข้ ึนมา
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั YA HONG
HOTEL หรื อเทียบเท่า

WT

วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง

ค่า

วันที่ห้ำ

ถำ้ จิ่วเซียง – คุนหมิง - ประตูโบรำณจินหม่ ำปี้ จี
บริ การอาหารเช้า ณ ที่ พกั หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ถ ำ้
จิ่วเซียง เป็ นถ ้ามหัศจรรย์ที่สวยงามมาก ถ ้านี ้เกิดจากการกัด
เซาะของภูเขาไฟโบราณ จนเกิ ดเป็ นโพรงถ า้ ขนาดยาว 3-4
กิโลเมตร ภายในถา้ มีนา้ ตก 2 สาย เรี ยกกันว่า นา้ ตกผัวเมีย
เป็ นน ้าตกใหญ่และอยู่กลางระหว่างถ ้าเป็ นภาพที่สวยงามมาก
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับเมืองคุนหมิง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านชม ประตู
โบรำณจินหม่ ำปี้ จี เป็ นประตูโบราณประจาเมืองคุนหมิง ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการค้าขาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ ง เลือก
ซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั LONG WAY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วัดหยวนทง – คุนหมิง – กรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)

บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั แวะชิมชาหอมกรุ่ นที่มีคุณภาพและมี
ชื่ อเสี ย งของจี น จากนั้นเดิ นทางสู่ วดั หยวนทงนมัส การสิ่ ง
ศักดิ์ สิ ทธิ์ เพื่ อความเป็ นสิ ริ มงคล วัด หยวนทงเป็ นเก่ า แก่ ที่ มี
ประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 1,200 ปี เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดใน
นครคุนหมิง ชมสถาปั ตยกรรมแบบจีนโบราณตลอดจนกราบ
นมัสการพระพุทธชินราชจาลอง ที่ได้อญั เชิญมาประดิษฐาน ณ
วัด แห่ ง นี้ ในสมัย ที่ ฯพณฯ เกรี ยงศัก ดิ์ ชมะนัน ทน์ เป็ น
นายกรัฐมนตรี
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.20 น.
เหิ นฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG613
16.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************************
หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,
สำยกำรบิน เป็ นต้ นโดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ แต่ จะคำนึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ
เช้า

อัตรำค่ ำบริกำรโปรแกรมคุนหมิง –ป่ ำหิน– ตงชวน 5 วัน 4 คืน
กำหนดกำรเดินทำง

25-29 พ.ค. 2561
1-5, 15-19 มิ.ย., 29 มิ.ย.-3 ก.ค./ 13-17, 27-31 ก.ค./ 3-7, 1014, 24-28 ส.ค. 2561

รำคำผู้ใหญ่ /ห้ องคู่

รำคำพักเดี่ยว

22,900.-

3,500.-

21,900.-

3,500.-

WT

ข้ อควรทรำบ : ตำมนโยบำยร่ วมกับกำรท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้ มีกำรประชำสั มพันธ์ สินค้ ำพืน้ เมืองให้
นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ู จักคือ บัวหิมะ, หยก, ชำหรือผ้ำไหม ซึงจำเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์
จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ ำนทรำบว่ ำร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่งจะใช้ เวลำร้ ำนละประมำณ 45 นำที
ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (BKK-KMG-BKK) โดยสายการบิน TG (ตัว๋ กรุ๊ ป)
ค่าโรงแรมที่พกั เทียบเท่าตามรายการที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ เข้ าประเทศจีน 4 วันทาการ (1,000 บาท)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ใน
ข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวิต
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (Passport)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%(กรณีต้องการใบกากับภาษี ) และค่าภาษี บริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปคนขับรถท้ องถิ่นอัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นอัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ อตั ราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
- หลังจำกจอง รบกวน ชำระมัดจำท่ ำนละ 10,000 บำท เพื่อเป็ นกำรกำรั นตีท่ นี ่ ัง
- ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
เงื่อนไขกำรยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน คืนหรื อหักค่าใช้ จ่ายบางส่วนสาหรับกรุ๊ ปที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตี
ค่ามัดจาที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศซึง่ ไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 20 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
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4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 19 วัน
เก็บค่าบริ การทังหมด
้
100%
5.ยกเว้ น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมดั จา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการั นตีค่ามัดจาที่พักโดยตรง
หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิ นได้ รวมถึงเที่ยวบิ นพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆเมื
้ ่อมัดจาแล้ วท่าน
สามารถหาผู้เดินทางมาเปลี่ยนแทนในช่วงเวลาที่ทนั กาหนดสายการบินออกตัว๋ หรื อยื่นวีซา่ ได้ เท่านัน้
กรณีคณะออกเดินทำงได้
1. คณะทัวร์ จานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่เมืองจีน)
2. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ ้นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ไม่ถงึ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
หมำยเหตุ
1. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษัทฯขนส่ง หรื อหน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้
สาหรับค่าบริ การนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดย
ไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และทางบริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากท่านเป็ นจานวน
เงิน 300 หยวน /ร้ าน/คน
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรั บหนังสือเดินทำง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
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2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ น้ จากคอมพิวเตอร์
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมระบุอาชีพ สถานที่ทางาน เบอร์ ติดต่อ อีเมลล์
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี แนบสาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด)
6. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ใช้ สตู บิ ตั รตัวจริ ง
7. นักเรี ยน นักศึกษา ขอสาเนาบัตรสถานศึกษา
8. กรณีที่มีเด็ก แต่ไม่ได้ เดินทางกับบิดา-มารดา ต้ องมีหนังสือให้ ความยินยอมการเดินทางด้ วย
9. สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าวจีนเล่มเหลืองต้ องทาการแจ้ งเข้ า-แจ้ งออกของคนต่างด้ าวเอง
10. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ ้นอยู่กบั แต่ละกรณี (ยกเว้ น ไต้ หวัน / อเมริ กนั ) เอกสารพาสปอร์ ตพร้ อมรู ปถ่าย 2 ใบ
และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้ หวัน (ต้ องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

***บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ค่าเงินบาทและค่าน้ ามันเพิม่ เติมที่
สายการบินเรียกเก็บ) ***
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