กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเหยาซาน ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน

เดินทาง สิงหาคม-พฤศจิกายน 2562
ไม่ลงร้ านช้ อป | เขาเหยาซาน | เขาเซียงกง | หยางซัว่ | ถนนฝรั่ง
ล่องเรื อแม่น ้าหลีเจียง | วัดเหนินเหยิน | โชว์เชียนกู่ฉิง | โชว์ดรี มไลค์ลี่เจียง

ราคาเริ่ มต้ น

19,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)(CX700:08.15-12.10)-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)-กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยง
เจียง)(KA700/704:14.10-15.40)
วันที่ 2. กุ้ยหลิน-หยางซัว่ -เขาเซียงกง-Guilin Romance Park-โชว์เชียนกู่ฉิง
วันที่ 3. หยางซัว่ -ล่องเรื อแม่น ้าหลีเจียง (ครึ่ งสาย)-ถ ้าเงิน-อิสระช้ อปปิ ง้ ถนนฝรั่ง
วันที่ 4. หยางซัว่ -กุ้ยหลิน-วัดเหนินเหยิน-ตลาดใต้ ดนิ -ชมด้ านนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี-โชว์ดรี มไลค์ลี่เจียง
วันที่ 5. กุ้ย หลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเช้ าขึ ้นลง)-กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ ยงเจี ยง)-ฮ่ องกง(สนามบินฮ่ องกง)(KA703:16.35-18.05)-ฮ่ องกง
(สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (CX703:19.50-21.50)
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่ องกง(สนามบินฮ่ องกง)(CX700:
08.15-12.10)-ฮ่ องกง(สนามบิ น ฮ่ องกง)-กุ้ ยหลิ น (สนามบิ น เหลี่ ย ง
เจียง)(KA700/704: 14.10-15.40)

08.15 น.
12.10 น.
14.10 น.
15.40 น.
ค่า
ที่พัก

พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ เช็คอิน สายการบินคาร์ เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) อาคาร
ผู้โดยสารขาออกชั ้น 4 ประตูทางเข้ า ที่ 5 เคาน์เตอร์ M โดยมี เจ้ า หน้ า ที่ คอยอานวยความสะดวก
จัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX700
เดินทางถึง สนามบินฮ่ องกง จากนั ้นนาท่านเปลีย่ นเครื่ อง เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองกุ้ยหลิน
ออกเดินทางสู่ กุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ KA700/704
เดินทางถึง สนามบินเหลี่ยงเจียง (กุ้ยหลิน)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Guilin Vienna Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วันที่ 2

กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-เขาเซียงกง-Guilin Romance Park-โชว์ เชียนกู่ฉิง

05.00 น.

เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
น าท่า นเดิ น ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งหยางซั่ ว เมื อ งเล็ก ริ ม แม่ น า้ หลีเ จี ย งที่ มี ทิ ว ทัศ น์ ส วยงามและมี
ประวัติศ าสตร์ ย าวนานกว่า 1,400 ปี มี ป ระชากรประมาณ 300,000 คน ที่ นี่เ ป็ นที่ โปรดปรานของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จกั รยานชมธรรมชาติบริ สทุ ธิ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเที่ยวชม เขาเซียงกง อยูท่ างทิศตะวันตกของแม่น ้าหลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซัว่ 28 กิโลเมตร
ท่านจะได้ ช มวิวแม่น ้าหลีเจียงจากบนเขานี ้ แม่น ้าหลีเจี ยงถูกล้ อมรอบด้ วยเขาหลายๆลูก เป็ นจุดที่ช ม
แม่น ้าหลีเจียงสวยที่สดุ ถือว่าเป็ นจุดนิยมของช่างถ่ายภาพอีกหนึง่ จุดที่นา่ สนใจ
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หมายเหตุ : หากวันเดินทาง ไม่สามารถเดินทางเข้ าไปยังเขาเซียงกงได้ เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นรายการให้ ตามความเหมาะสม

ค่า
ที่พัก

3

จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ Guilin Romance Park ในสวนแห่งนี ้แห่งนี ้เต็มไปด้ วยการแสดงมากมาย สอง
ข้ างทางท่านจะได้ สมั ผัสถึงความอลังการและสีสนั ที่เต็มไปด้ วยความสนุก และภายในสวนนี ้ยังคงมี โชว์
เชียนกู่ฉิง เป็ นโชว์ที่แสดงวัฒนธรรมและเรื่ องราวของเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งในแต่ละเมืองของประเทศจีนก็
จะมีโชว์เชียนกู่ฉิง เพื่อแสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละเมือง หากใครมาถึงแล้ วไม่ควรพลาดที่
จะชม โดยชาวจีนได้ เปรี ยบเทียบโชว์นี ้ว่า ครัง้ นึงในชีวิตต้ องดู
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Yangshuo New century Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน

ค่า

4

หยางซั่ว-ล่ องเรือแม่ นา้ หลีเจียง (ครึ่ งสาย)-ถา้ เงิน-อิสระช้ อปปิ ้ งถนน
ฝรั่ ง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

นาท่าน ล่ องเรื อแม่ นา้ หลีเ จียง ชมความงามของแม่น ้าหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่ อ ยเลาะไปตาม
ขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ ท่านพิสจู น์ดงั คากล่าว
ที่วา่ กุ้ยหลินเป็ นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแม่น ้าสวยใสที่สดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นาท่า นเข้ า ชม ถา้ เงิน เป็ นถ า้ ที่ง ดงามที่ สุด ชมหินงอกหินย้ อ ยและม่า นหิน มี น า้ ตกและสายน า้ ใส
ไหลเวียนเข้ าสูภ่ ายในถ ้า ที่นี่ทา่ นจะได้ ชมปราสาทพระจันทร์ และเงาสะท้ อนในน ้าเปรี ยบประดุจกระจก
ใส ซึ่งเป็ นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมื อ นได้ ภายในปราสาทท่า นจะได้ พบเสาซึ่งสูงเด่นเป็ นสง่า ร่ ม ที่
ประดับด้ วยไข่มกุ อันล ้าค่า หินคริ สตัลสะท้ อนแสงระยิบระยับซึง่ เป็ นที่มาของชื่อของถ ้าเงิน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ทา่ นเดินเล่นหรื อช้ อบปิ ง้ ถนนฝรั่ง หรื อถนนคนเดินขนาบข้ างด้ วยทิวเขา หน้ าตาคล้ ายคลึงกับ
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ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน

ถนนข้ าวสาร มีทั ้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้ าน อาหาร และยังมีสินค้ าพื ้นเมืองวางขายมากชนิด เช่น ผ้ าทอที่
นามาทาเป็ นปลอกหมอน ผ้ าพันคอ เสื ้อผ้ า กระเป๋ าลายดอกไม้ หลายขนาด แท่งหินแกะสลักขนาดเล็ก
ภาพวาดพู่กันจีน ตวัดลายเป็ นรู ปเทพเจ้ าจีน ธรรมชาติ และสัตว์มงคลต่างๆ หนังสือ คติพจน์ ของท่า น
ประธาน เหมาเจ๋อตุง อดีตผู้นาจีน ก็มีวางขายให้ ทา่ นเลือกซื ้อเลือกชม
โรงแรม Yangshuo New century Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-วัดเหนินเหยิน-ตลาดใต้ ดน
ิ -ชมด้ านนอกเจดีย์เงิน
เจดีย์ทอง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี-โชว์ ดรี มไลค์ ล่ ีเจียง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน ซึง่ เป็ นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ ของ
ประเทศจีน ซึ่งมีพื ้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ ติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือ
ติดกับกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับกว่างตง ทางใต้ ติดกับ
อ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื ้นที่เป็ นที่ราบแอ่งกระทะ และ
เทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี ้ยวติดต่อกัน เทือกเขาสาคัญ ได้ แก่ ภูเขาต้ าหมิงซันและต้ าเหยาซัน เป็ น
เขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื ้นที่ครึ่ งหนึ่งของประเทศ ด้ วยเหตุนี ้เองจึงมีถ ้าหินปูนอยู่มากมาย และนา
ท่านชม วัดเหนินเหยิน ตั ้งอยูใ่ จกลางของเมืองกุ้ยหลินและมีองค์เจ้ าแม่กวนอิมประดิษฐานอยูใ่ ห้ ผ้ ทู ี่มา
เยิือนเมืองกุ้ยหลินได้ มาสักการะ ซึ่งวัดเหนินเหยินแห่งนี ้มีเรื่ องราวยาวนานเป็ นศุนย์กลางของศาสนา
ของกุ้ยหลินแผ่ไปทัว่ กวางซีในอดีต
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นาอิสระให้ ท่านช้ อบปิ ง้ ตามอัธยาศัย ช้ อปปิ ้ งที่ตลาดใต้ ดิน ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน พบกับสินค้ าต่างๆ
หลากหลายชนิด สินค้ าพื ้นเมืองกุ้ยยาแก้ เจ็บคอ ผลไม้ ก้ ยุ หลินต่างๆ จากนั ้นนาท่าน ชมและถ่ ายรู ป
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ค่า

ภายนอกกับเจดีย์เ งิน และเจดีย์ทอง เพื่อเป็ นสิริมงคล เจดีย์ริม ทะเลสาบคู่นี ้ เจดีย์ หนึ่งสร้ างด้ ว ย
ทองเหลือ ง ถื อ ว่า เป็ นเจดีย์ทองเหลือ งที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ส่ว นอี กเจดีย์สร้ างด้ ว ยปูนเป็ นสีเงิน รอบๆ
ทะเลสาบอากาศดี วิ ว ทิ ว ทัศ น์ ส วยงามยิ่ ง นัก ถื อ ว่า เป็ น จุ ดชมวิ ว ที่ สวยงามอี กแห่ง หนึ่ง ในเมื อ งกุ้ย
หลิน และนาท่านชม ตึกเซียวเหยา ตึกนี ้ตั ้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็ นตึกที่สงู ตระหง่าและงดงามมาก
มองลงไปจากตัว ตึกท่า นจะได้ เห็นทิว ทัศน์ ของเทือ กเขาและแม่น ้าที่สวยงามของเมื อ งกุ้ยหลิน ตอน
กลางคืนที่ตกึ นี ้ยังคงเปิ ดไฟสวยงามให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชื่นชม จากนั ้นนาท่านเดินชม ถนนโบราณตงซี
เป็ นสถานที่เปิ ดใหม่ในเมืองกุ้ยหลิน ให้ ทกุ ท่านได้ ถ่ายรูป สัมผัสกลิน่ อายของเมืองโบราณแห่งนี ้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

นาท่านชมโชว์ประจาเมืองกุ้ยหลินที่ทา่ นพลาดไม่ได้ DREAM LIKE LI RIVER เป็ นการแสดงพิเศษ ที่มี
การผสมผสานระหว่างบัลเลย์ และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น ้าหลีเจียงถูกนามาเป็ นตัว เชื่ อ มเพื่อเล่า
เรื่ องราวของสรรพสิง่ ที่ผกู พันอยูก่ ับสายน ้า เช่น ภูเขา ต้ นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรื อแม้ กระทัง่ สิ่งมีชีวิตที่
อยูใ่ ต้ ลาน ้าหลีเจียง ม่งว่านหลีเจียงมีการลงทุนสูงในเรื่ องการออกแบบเสื ้อผ้ า ฉาก และแสงสี
โรงแรม Guilin Vienna Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วันที่ 5
เช้ า

6

กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเช้ าขึน้ ลง)-กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยง
เจี ย ง ) -ฮ่ อ ง ก ง ( ส น า ม บิ น ฮ่ อ ง ก ง ) (KA703:16.35-18.05)-ฮ่ อ ง ก ง
(สนามบินฮ่ อ งกง)-กรุ ง เทพฯ (สนามบิ นสุ ว รรณภู มิ ) (CX703:19.5021.50)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
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กลางวัน
16.35 น.
18.05 น.
19.50 น.
21.50 น.

นาท่านเดินทางสู่ เขาเหยาซาน ที่สงู ที่สดุ ซึง่ อยูช่ านเมืองกุ้ยหลินเพื่อนัง่ กระเช้ า ไฟฟ้าขึ ้นยอดเขาความ
สูงประมาณหนึง่ พันสองร้ อยฟิ ตอากาศที่นี ้จะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทัว่ เมือง
กุ้ยหลินอันสวยงามยิ่งกลุม่ เขาบางลูกแลดูคล้ ายพระพุทธไสยาสน์แม่น ้าหลี่เจียงเสมือนพญามังกรไหล
ตลอดแนวคดโค้ ง ขนานสองฝั่งแม่น ้าด้ วยเขาหินปูนสลับซับซ้ อนรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของ
มนุษย์ สมกับคากล่าวของคนจีนโบราณที่วา่ ทิวทัศน์ก้ ยุ หลิน งามล ้าเลิศในปฐพี
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองกุ้ยหลิน
ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยเที่ยวบินที่ KA703
เดินทางถึง สนามบินฮ่ องกง และนาท่านเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางต่อกลับสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX703
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ : กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเหยาซาน ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินคาเธ่ ย์แปซิฟิค
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62
19,900.19,900.19,900.4,000.11,900.วันที่ 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62
19,900.19,900.19,900.4,000.11,900.วันที่ 07-11 พ.ย. 62
19,900.19,900.19,900.4,000.11,900.วันที่ 14-18 พ.ย. 62
19,900.19,900.19,900.4,000.11,900.วันที่ 21-25 พ.ย. 62
19,900.19,900.19,900.4,000.11,900.ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 6,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่า)
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ราคานีร้ วมค่ าวีซ่ากรุ๊ ปทัวร์ ฟรี หากลูกทัวร์ ท่านใดมี
วีซ่าจีนอยู่แล้ วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ าธรรมเนียมวีซ่า
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ท่ าน/ทริ ป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน
้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริ การ
1.

2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติดต่อ เจ้ าหน้ า ที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทั ้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริ ษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ ทั ้งหมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั ้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.
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คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั ้นประหยัด
ค่าวีซา่ กรุ๊ปทัวร์ ฟรี (ต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านั ้น)
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
กับทางเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]

7.
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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กระเป๋ าเดินทาง
กระเป๋ าเดินทางท่า นละ 1-2 ใบเท่า นั ้น ในกรณี ที่น ้าหนักเกินกว่า ที่สายการบินกาหนด 30
กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้าหนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่า ใช้ จ่า ยส่ว นตัว นอกเหนือ จากรายการ เช่น ค่า เครื่ อ งดื่ม , ค่า อาหารที่สงั่ เพิ่ม เอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริ ป
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หมายเหตุ
บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิง่ ผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ
เปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรื อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จนมี ก ารยกเลิก ล่า ช้ า
เปลีย่ นแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะ
ดาเนิ นโดยสุด ความสามารถที่จ ะจัดบริ ก ารทัว ร์ อื่ น ทดแทนให้ แต่จ ะไม่ คืน เงิ นให้ ส าหรั บ
ค่าบริ การนั ้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัว แทนของบริ ษัทฯ ไม่มี สิทธิ์ ในการให้ คาสัญ ญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทน
บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านั ้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั ้งสิ ้น แต่ทั ้งนี ้ทางบริ ษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธิ์ ก ารจัด หานี ้โดยไม่ แ จ้ งให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ า หน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อ น
ทุกครัง้ มิเช่นนั ้นทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั ้งสิ ้น
1.

สาหรั บผู้ท่ ม
ี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรับผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริ การดังนี ้ **
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- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า -ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านั ้น**
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริ น้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทั ้งใบหน้ ารวมถึงใบหูทั ้ง 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเอง
เท่านั ้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
ข้ อ มูลจริ งเกี่ ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อ ยู่ปั จ จุบ ัน ที่อ ยู่ที่ทางาน
ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่า ให้ ข้อ มูลเท็จ อาจมี การระงับการออกวีซ่า เล่ม ที่มีปั ญ หา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนั ้นกรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่ง
ให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้ า ใจว่า สถานทูตจี นอยู่ในระหว่า งจัดระเบียบการยื่นวีซ่า ใหม่ การเรี ยกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรื อ เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครั ง้
บริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการ
ทาวีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
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9.

ในการอนุญ าตให้ เข้ า -ออกเมื อ งด้ ว ยตนเอง เนื่อ งจากบริ ษัท ทัว ร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซา่ ในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวี ซ่า ให้ ไ ด้ เฉพาะชาวต่า งชาติ ที่ท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านั ้น
- หากไม่ไ ด้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ อ งไปดาเนินการขอวีซ่า เข้ า ประเทศจี นด้ ว ย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน
ด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าหนั งสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณี ท่ ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนตินา่ (กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ต้องเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขาวเท่านั ้น]
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริ น้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทั ้งใบหน้ ารวมถึงใบหูทั ้ง 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. ใบอนุญาตการทางาน
4. หนังสือว่าจ้ างในการทางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้ านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
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3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซา่
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปที่พริ น้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่ างชาติฝรั่ งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรี ย เบลเยี่ยม
สาธารณรั ฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่ งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนี ย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนี ย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนี ยไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น ้ามันขึ ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้ าย
หย่า
ไม่ได้ จดทะเบียน
จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)
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