ชมวิวแม่น้ าํ หลีเจียง #เขาเซียงกง
ล่องแพชมทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่ที่สวยงาม #แม่น้ าํ หลีเจียง
ชมสัญลักษณ์ของเมืองกุย้ หลิน #เขางวงช้าง
สุดพิเศษ!! เก็บสตรอว์เบอร์รี ฟรี ท่านละ 5 ลูก
ลิ้ มรสเมนูพิเศษ #เป็ ดปั กกิ่ง #สุกี้เห็ด #ปลาตุน
๋ เบียร์ #เผือกอบนํ้าผึ้ ง

ตารางการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง

วันที่

1
2
3

4
5

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-กุย้ หลิน
(CZ6100 : 13.00-18.45)

เช้า เที่ยง คํา่

พักที่
VIENNA HOTEL 5 ดาวท้องถิ่น

X

หรือระดับเทียบเท่า

สวนฉวนซาน-ถํ้าเขาทะลุ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)เขาเหยาซาน(นัง่ กระเช้า)-ร้านผ้าไหม-โชว์มิราจ

VIENNA HOTEL 5 ดาวท้องถิ่น

ร้านหมอนยางพารา-สวนสตรอว์เบอร์รี-หยางซัว่ ล่องแพแม่น้ําหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถนนฝรัง่

XIN FU AN HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า

4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

หยางซัว่ -เขาเซียงกง-กุย้ หลิน-เขางวงช้างร้านหยก-ตลาดใต้ดิน-ชมเจดียเ์ งินและเจดียท์ อง
(ไม่รวมค่าขึ้ นเจดีย)์
กุย้ หลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.35-12.00)

VIENNA HOTEL 5 ดาวท้องถิ่น
หรือระดับเทียบเท่า

X

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-12 มกราคม 2562
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 26-30 มีนาคม 2562

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

12,899.11,899.11,899.11,899.12,899.-

หมายเหตุ :

 ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) ท่านละ 1,800 บาท
 เด็กอายุต้งั แต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จํานวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)

วันแรก
10.00 น.

13.00 น.

18.45 น.
คํา่
พักที่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

พักที่
วันที่สาม
เช้า

กรุงเทพฯ-กุย้ หลิน
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองกุย้ หลิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ CZ6100 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้ นเครื่อง
เพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินกุย้ หลิน **
เดินทางถึง สนามบินเหลียงเจียง กุย้ หลิน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (1)
VIENNA HOTEL 5 ดาวท้องถิ่น หรือระดับเทียบเท่า
สวนฉวนซาน-ถํ้าเขาทะลุ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เขาเหยาซาน(นั ่งกระเช้า)ร้านผ้าไหม-โชว์มิราจ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านชม สวนฉวนซาน เป็ นสวนจีนโบราณตั้งอยู่ในเมืองกุย้ หลินฝั ่งตะวันออกของแม่ น้ําหลี
เจียงภายในถํ้า ท่านจะได้พบกับหินซ้อนขนาดใหญ่ที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊ค ที่ได้ชื่อว่าเป็ นที่สุด
ในโลกและเป็ นหนึ่ งเดียวในบรรดาถํ้า นับพันในเมืองกุย้ หลิน นําท่านชม ถํ้าเขาทะลุ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่ งมีแสงระยิบระยับเหมือน
คริสตัลทําให้ถ้ํานี้ ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็ นลําดับ 3 ของถํ้าในตัวเมืองกุ ย้
หลิน นําท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อน
คลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั
หรือที่รูจ้ กั กันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุ พอง และแมลงกัด
ต่อย เป็ นยาสามัญประจําบ้าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! เป็ ดปั กกิ่ง
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ นั ่งกระเช้า ขึ้ นสู่ เขาเหยาซาน ที่ สูงที่ สุ ด ซึ่ ง อยู่ช านเมื อ งกุ ย้ หลิ น ท่ า น
สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพทัว่ เมืองกุย้ หลินอันสวยงามยิ่งกลุ่มเขาบางลูกแลดูคล้ายพระพุทธ
ไสยาสน์ แ ม่น้ํ าหลี่ เจี ย งเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโค้ง ขนานสองฝั ่งแม่น้ํ าด้วยเขา
หินปูนสลับซับซ้อนรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุ ษย์ สมกับคํากล่าวของคนจี น
โบราณที่ ว่า ทิ วทัศน์ กุย้ หลิน งามลํ้าเลิ ศในปฐพี นํ าท่ านเดิ นทางสู่ ร้านผ้าไหม ที่ ขึ้นชื่อของ
ประเทศของจีนให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ทาํ จากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ !! เผือกอบนํ้าผึ้ ง
นําท่านชม โชว์มิราจ ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์ มนต์รกั ชาวเรือ ที่นํามา
ทําดนตรีใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย พริ้ วไหวกับบัลเลย์กายกรรม ลํ้าสมัยด้วยเทคนิ ค
***โปรดทราบ!! ในกรณีที่โชว์มิราจหยุดทําการแสดง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG แทน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้ น ***
VIENNA HOTEL 5 ดาวท้องถิ่น หรือระดับเทียบเท่า
ร้านหมอนยางพารา-สวนสตรอว์เบอร์รี-หยางซั ่ว-ล่องแพแม่น้ าํ หลีเจียง(ครึ่งสาย)ถนนฝรั ่ง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

เที่ยง
บ่าย

คํา่

นําท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิ ด
ต่างๆ จากนั้ นนํ าท่านชม สวนสตรอว์เบอร์รี ของเกษตรกรชาวจีน ให้ท่านชม, ชิม และเก็บ
ผลไม้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง (สามารถเก็บได้คนละ 5 ลูก)
***โปรดทราบ!! หากสภาพอากาศไม่ เอื้ ออํานวย มี ผลทําให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิ ด
ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้ น โดยไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ท่านทราบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั ่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั ่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกุย้ หลิน เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีทศั นี ยภาพ นับว่าเป็ นสวรรค์บนดินที่
มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ ยวต้องมาเยือนเมื่อมาถึงกุย้ หลิน นําท่าน ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ าํ หลี
เจียง ได้ชื่อว่าเป็ นแม่น้ําที่มีทศั นี ยภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่ งของจีน กล่าวคือสองฟากฝั ง่ จะเรียงราย
และเลื่อมลํ้าสลับซับซ้อนกันไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ ที่ มีลักษณะรูปร่างงดงามต่างๆ จน
ก่อให้เกิดภาพจินตนาการขึ้ นมากมาย และความงามธรรมชาติ ของทัศนี ยภาพแถบแม่น้ําหลี
เจียงรวมกับเหล่าทิวเขา ยังเป็ นแรงดลใจให้เกิดภาพวาดทิวทัศน์ อันสวยงามจากนักจิตรกรเอก
ที่มีชื่อเสียงของจีนอีกด้วย (1 แพ นั ่งได้ 4 คน ใช้เวลาล่องไป-กลับโดยประมาณ 30-45 นาที)

นําท่านเดินทางสู่ ถนนฝรั ่ง ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสาร มีท้งั โรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร
และยังมีสินค้าพื้ นเมืองวางขายมากชนิ ด อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือ ช้อบปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (7)
ท่านสามารถซื้ อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดงั นี้ ..
• โชว์แม่น้ าํ ที่มีชื่อเสียงของเมืองหยางซั ่ว THE IMPRESSION OF LIU SANJIE เป็ นการแสดงที่
บอกเล่านิ ทานพื้ นเมืองชาวจ้วง เกี่ยวกับหญิงสาวที่ลุกขึ้ นนําชาวนาต่อต้านเจ้าของที่ดิน พร้อม
กับการโชว์ธรรมชาติ อันงดงามของเมือง โดยใช้ทอ้ งนํ้ าเป็ นพื้ นเวที และหุบเขาเป็ นฉากหลัง
สวยงาม การแสดงชุดนี้ กํากับการแสดงโดย “จางอวี้ โหมว” ผูก้ าํ กับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับ
โลก ผลงานชุดนี้ จึงได้ผสานความงามธรรมชาติและวิถีแห่งมนุ ษย์ไว้อย่างดื่มดํา่ แสงไฟและแสง
จันทร์ เสี ย งเพลงและเสี ย งพลิ้ วไหวของไผ่ อ อ้ ขุนเขาริ มนํ้ า และเครื่ องประกอบฉากทันสมัย
เสื้ อผ้าเครื่องแต่งกายพื้ นบ้านและงานดีไซน์
**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชําระเงินกับไกด์ทอ้ งถิ่น**

พักที่
วันที่สี่
เช้า

XIN FU AN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หยางซั ่ว-เขาเซียงกง-กุย้ หลิน-เขางวงช้าง-ร้านหยก-ตลาดใต้ดิน-ชมเจดียเ์ งินและเจดีย ์
ทอง(ไม่รวมค่าขึ้ นเจดีย)์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

นําท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) ให้ท่านชมวิวแม่น้ําหลี
เจียงจากบนเขานี้ ถ้าอากาศเป็ นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม ซึ่งเป็ นที่นิยมของนัก
ถ่ายภาพยิ่งนัก จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุย้ หลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชั ่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พกั ผ่อนชมวิวธรรมชาติอนั สวยงาม

เที่ยง
บ่าย
คํา่

พักที่
วันที่หา้
เช้า
08.35 น.
12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูพิเศษ !! ปลาตุน๋ เบียร์
นําท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากลํ้าค่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (10) เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด
จากนั้นนําท่านชมวิวกุย้ หลินยามคํา่ คืนริมทะเลสาบหรงซานหู ซึ่งบริเวณนี้ เมื่อ 900 ปี ก่อนเคย
เป็ นคูเมือง แต่ได้รับการปรับปรุ งเป็ นสวนสาธารณะและสร้างเจดี ยค์ ู่หนึ่ งขึ้ นกลางทะเลสาบ
เจดียค์ ู่น้ันเรียกว่า เจดียเ์ งินและเจดียท์ อง (ไม่ ได้ขึ้นบนตัวเจดีย)์ เจดียอ์ งค์หนึ่ งสร้างด้วย
ทองเหลือง ซึ่งถือว่าเป็ นเจดียท์ องเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดียส์ ร้างด้วยปูน ระหว่าง 2
เจดียม์ ีอุโมงค์เชื่อมถึงกัน
VIENNA HOTEL 5 ดาวท้องถิ่น หรือระดับเทียบเท่า
กุย้ หลิน-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)เที่ยวบินที่ CZ6099
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
ข้อสําคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างตํา่ 2 หน้า หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทาง ในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 10
ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ
อย่า งน้อย 10 วันก่ อนการเดิ น ทางสํา หรับประเทศที่ มี วีซ่ า (หากผู ้เ ดิ น ทางทุ ก ท่ านยิ นดี ที่ จ ะชําระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 ขนาดของกรุป๊ ไซด์ จํานวนผูเ้ ดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้ นได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า
กรุ๊ปมีก ารคอนเฟริ มเดิ นทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุ กครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

 โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และคํานึ งถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
 บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุ สุดวิสัยที่ ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ํ าเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มี การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมือง
ให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รจู ้ กั คือ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ), ร้านผ้าไหม, ร้านหมอนยางพารา, ร้านหยก
ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่าน
ทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อ
หรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มี
ความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
จากท่าน เป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / ร้าน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลกู ค้าที่ไม่รจู ้ กั กัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่า
พักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 ท่านที่ มีวีซ่ าจี นและสามารถใช้เดิ นทาง เข้า -ออก ได้ตามวันเดิ นทางที่ ระบุ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ให้
รับทราบก่อนการทําจองทัวร์
 ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่า
ท่านจะต้องรับผิ ดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ
กติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทํา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 ตัว๋ เครื่องบินที่ใช้เป็ นแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือกที่นัง่ ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ที่นัง่ แบบสุ่มเท่านั้น)
 หลังจากที่ท่านได้ชาํ ระค่ามัดจําและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผูเ้ ดินทางอีกครั้ง
 เมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-12 มกราคม 2562
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562

ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
ราคา
(พักห้องละ เด็ก 2-18 ปี
(จ่ายเพิ่ม) ไม่รวมตั ๋ว
2-3 ท่าน)

12,899 15,899
11,899 14,899
11,899 14,899

4,000 7,899
4,000 7,899
4,000 7,899

วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 26-30 มีนาคม 2562

11,899 14,899
12,899 15,899

4,000 7,899
4,000 7,899

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น
2. โรงแรมที่พกั 5 ดาวท้องถิ่นและ 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 11 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี น้ํามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคาทัวร์นี้ เป็ น
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 17 ต.ค. 2562 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชําระเพิ่ม)
7. ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋า โหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 1 ใบ จํากัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม
**คําแนะนํา : กระเป๋าเดินทางควรเป็ นกระเป๋าใบใหญ่ลอ้ ลากเนื่ องจากว่ามีนัง่ รถไฟความเร็วสูง ท่านจะได้
สะดวกสบายในการเดินทาง**
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุม้ ครงในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ ครองตั้งแต่ อายุ 16
– 69 ปี เท่านั้น **
หมายเหตุ: กรณีผูเ้ ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ ครองเพียง 50%
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สําหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทั้งสิ้ น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้ อัตราเบี้ ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คมุ ้ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว , การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อาํ นาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี )

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จํานวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน
(เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
4. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รบั การยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 400 หยวน
และผูเ้ ดินทางเป็ นผูด้ าํ เนิ นการยื่นวีซ่าเอง)

5. ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) ท่านละ 1,800 บาท
6. ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (ด่วน 2 วันทําการ) ท่านละ 2,925 บาท
เงื่อนไขการสํารองที่นั ่งและการชําระค่าบริการ

 กรุณาชําระทั้งหมดเนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั ่น

(ภายใน 48 ชัว่ โมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทาํ การจอง)
(กรณีไม่ชาํ ระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสําเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 รบกวนสแกนหน้าพาสฯ แบบเต็ม และเห็นชัดเจน หลังจากการชําระเงิน
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้ นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมี ผลทําให้คน
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษทั ฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมดั จําที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่ อท่านออกเดิน ทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือ ไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่ าท่านสละสิทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนํ า ติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
 ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มี
การ ชํารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและ
ใบหูท้งั สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุ ดนักศึกษา หรือชุ ดข้าราชการ ไม่
สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั ่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ
ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรืออําเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุ ญาติการทํางาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ตาํ ่ กว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สําเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขัน้ ตํา่ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการ
ทํางานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่า
เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 สําหรับผูท้ ี่ถือหนั งสือเดิ นทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดั งนั้นกรุ ณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติ มหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไ ม่
ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,360 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

 นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
 นํารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั ่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

