กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน
เดินทาง พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
เขาเซียงกง | เขาเหยาซาน | สวนชวนชาน | หยางซัว่ | ถนนฝรั่ง
ล่องเรื อแม่นํ ้าหลีเจียง | โชว์ดรี มไลค์ลี่เจียง | พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

ราคาเพียง

13,888.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.
วันที่ 4.
วันที่ 5.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลีย่ งเจียง) (CZ6100 : 13.00-18.25น.)
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเช้ าขึ ้นลง) – สวนชวนชาน – ถํ ้าเขาทะลุ – ร้ านหยก – โชว์ดรี มไลค์ลเี่ จียง
สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่ ) – ถ่ายรูปคูเ่ ขางวงช้ าง – เขาเซียงกง – หยางซัว่ – ร้ านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนฝรั่ง
ล่องเรื อแม่นํ ้าหลีเจียง (ครึ่งสาย) – กุ้ยหลิน – ร้ านบัวหิมะ – ประตูกหู นานเหมิน – ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง – ถนนคนเดิน – ตลาดใต้ ดิน
กุ้ยหลิน(สนามบินเหลีย่ งเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ6099 : 08.40-12.00น.)

วันที่ 1
10.00 น.

13.00 น.

18.25 น.

ค่า
ที่พกั

วันที่ 2
เช้ า

กลางวัน

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง)
(CZ6100 : 13.00-18.25น.)
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA
SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN
AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100
*แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พร้ อมทําพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองจากนันกลั
้ บขึ ้นเครื่ องเดินทางต่อสู่เมืองกุ้ย
หลิน*
เดินทางถึ ง เมืองกุ้ ยหลิน ซึ่งเป็ นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกวางซี มณฑลทางภาคใต้ ของประเทศจี น ซึ่งมีพืน้ ที่
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ ติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับกวางตง ทางใต้ ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับประเทศ
เวียดนาม ลักษณะพื ้นที่เป็ นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี ้ยวติดต่อกัน เทือกเขาสําคัญ ได้ แก่ ภู
เขาต้ าหมิงซันและต้ าเหยาซัน เป็ นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื ้นที่ครึ่ งหนึ่งของประเทศ ด้ วยเหตุนี เ้ องจึงมีถํ ้าหินปูนอยู่
มากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเท่ า 5 ดาว

กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเช้ าขึน้ ลง) – สวนชวนชาน – ถา้ เขา
ทะลุ – ร้ านหยก – โชว์ ดรีมไลค์ ล่ ีเจียง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

นําท่านเดินทางสู่ เขาเหยาซาน ที่สงู ที่สดุ ซึง่ อยูช่ านเมืองกุ้ยหลินเพื่อนัง่ กระเช้ า ไฟฟ้ าขึ ้นยอดเขาความสูงประมาณหนึ่ง
พันสองร้ อยฟิ ตอากาศที่นี ้จะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทัว่ เมืองกุ้ยหลินอันสวยงามยิ่งกลุม่ เขา
บางลูกแลดูคล้ ายพระพุทธไสยาสน์แม่นํ ้าหลี่เจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโค้ ง ขนานสองฝั่ งแม่นํ ้าด้ วยเขา
หินปูนสลับซับซ้ อนรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุษย์ สมกับคํากล่าวของคนจีนโบราณที่ว่า ทิวทัศน์ก้ ยุ หลิน
งามลํ ้าเลิศในปฐพี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านชม สวนชวนซาน ซึ่งเป็ นสวนจีนโบราณที่ตงอยู
ั ้ ่ในเมืองกุ้ยหลินฝั่ งตะวันออกของแม่นํ ้าหลีเจียง สวนแห่งนี ้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุ้ยหลิน ภายในประกอบด้ วยภูเขาขนาดเล็ก ถํ ้าหินปูนธรรมชาติที่มีหินงอก
หินย้ อยมากมาย และท่านได้ ชมต้ นไม้ หิน และดอกไม้ หินที่หาดู ยาก รวมทังหิ
้ นที่มีขนงอกออกมาสร้ างความแปลกตา
ให้ แก่ผ้ พู บเห็น นอกจากนี ้ภายในถํ ้า ท่านจะได้ พบกับหินซ้ อนขนาดใหญ่ที่ถกู บันทึกในกินเนสบุ๊ค ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นที่สดุ ใน
โลกและเป็ นหนึง่ เดียวในบรรดาถํ ้านับพันในเมืองกุ้ยหลิน

ค่า

ที่พกั

วันที่ 3
เช้ า

นําท่านชม ถา้ เขาทะลุ ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้ อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับ
เหมือนคริ สตัลทําให้ ถํ ้านี ้ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็ นลําดับ 3 ของถํ ้าในตัวเมืองกุ้ยหลิน
จากนันนํ
้ าท่านชม หยก ที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ กํา ไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซียะ
สัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงจากนันอิ
้ สระช้ อปปิ ง้ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าต่างๆ รวมถึงสินค้ าของที่ระลึกพื ้นเมืองต่างๆ ฝาก
ญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเล่ต์กบั กายกรรมเข้ าด้ วยกัน ผ่านการ
เคี่ยวกรํ าและฝึ กฝนรูปแบบการแสดงโชว์นบั สิบปี ประทับใจกับการแสดงที่บอกเล่าเรื่ องราวและการเลียนแบบพฤติกรรม
สัตว์ตา่ งๆ

โรงแรม Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเท่ า 5 ดาว

สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) – ถ่ ายรูปคู่เขางวงช้ าง – เขาเซียงกง –
หยางซั่ว – ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางพารา – ถนนฝรั่ง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเข้ าชม สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่ ) เป็ นสวนสาธารณะที่ตงอยู
ั ้ ใ่ จเมืองกุ้ยหลิน และอยูใ่ กล้ เขางวงช้ าง

กลางวัน

ค่า

จากนันท่
้ านจะได้ มองเห็น เขางวงช้ าง (จากฝั่ งตรงข้ ามสวนจื่อโจว) ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองตรงบริ เวณจุดบรรจบของแม่นํ ้า
หลีเจียงและแม่นํ ้าถาวฮัวเป็ นหนึ่งในภูเขาที่ขึ ้นชื่อของกุ้ยหลิน ทางตะวันออกเฉียงใต้ สดุ เขตเมืองกุ้ยหลิน ริ มแม่นํ ้าหลี
เจียง เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ที่ได้ ชื่อว่าเขางวงช้ างนัน้ มาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ ายกับงวงของช้ างที่กําลัง
โน้ มลงเพื่อกินนํ ้าจากแม่นํ ้าหลีเจียงที่อยูเ่ บื ้องล่าง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

ชม เขาเซียงกง อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่นํ ้าหลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซัว่ 28 กิโลเมตร ท่านจะได้ ชมวิวแม่นํ ้าหลี
เจียงจากบนเขานี ้ แม่นํ ้าหลีเจียงถูกล้ อมรอบด้ วยเขาหลายๆลูก เป็ นจุดที่ชมแม่นํ ้าหลีเจียงสวยที่สดุ ถือว่าเป็ นจุดนิยม
ของช่างถ่ายภาพอีกหนึง่ จุดที่นา่ สนใจ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริ มแม่นํ ้าหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 1,400
ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็ นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จกั รยานชมธรรมชาติบริ สทุ ธิ์
และนําท่านสู่ ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางพารา ให้ ทา่ นได้ เลือกชมสินค้ าและผลิตภัณฑ์เครื่ องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ทา่ นเดินเล่นหรื อช้ อบปิ ง้ ถนนฝรั่ง หรื อถนนคนเดินขนาบข้ างด้ วยทิวเขา หน้ าตาคล้ ายคลึงกับถนนข้ าวสาร มีทงั ้
โรงแรม ผับ บาร์ ร้ าน อาหาร และยังมีสินค้ าพื ้นเมืองวางขายมากชนิด เช่น ผ้ าทอที่นํามาทําเป็ นปลอกหมอน ผ้ าพันคอ
เสื ้อผ้ า กระเป๋ าลายดอกไม้ หลายขนาด แท่งหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพูก่ นั จีน ตวัดลายเป็ นรูปเทพเจ้ าจีน ธรรมชาติ
และสัตว์มงคลต่างๆ หนังสือคติพจน์ของท่านประธาน เหมาเจ๋อตุง อดีตผู้นําจีน ก็มีวางขายให้ ทา่ นเลือกซื ้อเลือกชม

ที่พกั

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน

โรงแรม Yangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
ท่ านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้
โชว์หลิวซานเจี่ย หรื อ “Impression Liu Sanjie” กํากับการแสดงโดยจางอี ้โหมว ซึง่ จัดแสดงในทุกๆคํ่าคืน งานนี ้จางอี ้
โหมวใช้ ธรรมชาติเป็ นฉากทังสายนํ
้
้า ขุนเขา แล้ วนําเรื่ องราวของภาพยนตร์ จีนละครเพลงสุดคลาสสิคเรื่ อง"หลิวซานเจี่ย"
หรื อ "เพลงรักชาวเรื อ" มาดัดแปลงใส่เข้ าไป เนื ้อเรื่ อง กล่าวถึงหลิวซานเจี่ย นางเอกนักสู้ สาวงามชาวจ้ วงสมัยราชวงศ์ถงั
ที่มีพรสวรรค์ด้านการร้ องเพลง(ชาวจ้ วงชื่นชอบการร้ องเพลงมาก) จนเป็ นที่หมายปองของหนุม่ ๆทัว่ ไป แต่สดุ ท้ ายเธอถูกผู้
มีอิทธิพลบีบบังคับให้ แต่งงานด้ วย ทว่าหลิวซานเจี่ยก็ได้ ทําการต่อสู้กบั ความอยุตธิ รรมของผู้มีอิทธิพลโดยใช้ เสียงเพลง
ร้ องตอบโต้ จนเธอสามารถเอาชนะได้ ครองคูก่ บั คนรักและได้ รับการยกย่องให้ เป็ น"วีรสตรี ชาวจ้ วง" มาจนถึงทุกวันนี ้ โดย
ฉากการแสดงคือแม่นํ ้าหลีเจียง และ ขุนเขาที่เมืองหยางซัว่ สวยงามอลังการ
*ติดต่ อขอข้ อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ ท่ เี จ้ าหน้ าที่และชาระเงินกับไกด์ ท้องถิ่น*

ล่ องเรือแม่ นา้ หลีเจียง (ครึ่งสาย) – กุ้ยหลิน – ร้ านบัวหิมะ – ประตูกู
หนานเหมิน – ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง – ถนนคนเดิน – ตลาดใต้ ดิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่าน ล่ องเรือแม่ นา้ หลีเจียง ชมความงามของแม่นํ ้าหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่ อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับ
พันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผู้ผา่ นชมให้ ทา่ นพิสจู น์ดงั คํากล่าวที่วา่ กุ้ย หลินเป็ นดินแดนแห่งขุนเขาที่
แปลกและสวยงาม มีแม่นํ ้าสวยใสที่สดุ ในโลก

จากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน และนําท่านเข้ าชมศูนย์ นวดเท้ า (ยาบัวหิมะ) เป่ าซูหลิง หรื อในชื่อว่า ยา
บัวหิมะ ยาประจําบ้ านที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทศั น์และฟั งพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

ค่า
ที่พกั

วันที่ 5
เช้ า
08.40 น.
12.00 น.

นํ า ท่า นชม ประตู โ บราณกู ห นานเหมิ น ตัง้ อยู่บ ริ เ วณทะเลสาปหยงหู สร้ างขึน้ ครั ง แรกในสมัย ราชวงค์ ถัง อายุ
โดยประมาณ 1,300 ปี ได้ รับการปรับปรุ งล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปนุ่ และนําท่านชมและถ่ายรู ปภายนอกกับ เจดีย์
เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็ นสิริมงคล เจดีย์ริมทะเลสาบคู่นี ้ เจดีย์หนึ่งสร้ างด้ วยทองเหลือง ถือว่าเป็ นเจดีย์ทองเหลืองที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้ างด้ วยปูนเป็ นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนัก ถือว่าเป็ นจุดชม
วิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลิน จากนัน้ อิสระให้ ท่านช้ อบปิ ง้ ที่ ถนนคนเดิน และ ตลาดใต้ ดิน ท่านจะได้ พบ
กับสินค้ ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสื ้อผ้ า รองเท้ าแฟชั่น ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินค้ าต่างๆ หลากหลายชนิด ทัง้ สินค้ า
พื ้นเมืองกุ้ยหลินยาแก้ เจ็บคอ ผลไม้ ก้ ยุ หลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ ง ส้ มจี๊ด เป็ นต้ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Hampton by Hilton Guilin Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(CZ6099 : 08.40-12.00น.)
รับประทานอาหารเช้ า (SET BOX)
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเหลี่ยงเจียง เมืองกุ้ยหลิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099
แวะพักที่สนามบินอูซ๋ ู เมืองหนานหนิง จากนันเดิ
้ นทางต่อสูก่ รุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ : กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่ าเซาท์ เทิร์น
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 13-17 พ.ย. 62
13,888.13,888.13,888.4,000.5,888.วันที่ 01-05 ม.ค. 63
13,888.13,888.13,888.4,000.5,888.วันที่ 04-08 มี.ค. 63
13,888.13,888.13,888.4,000.5,888.ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 5,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่า)

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าเดี่ยว ท่ านละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่ าน/ทริป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่า
มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ
ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)

3.
4.
5.
6.

ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ 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, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

7.
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนํ ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ท่านละ 1,800 บาท
กระเป๋ าเดิน ทางท่า นละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณี ที่นํ า้ หนักเกิ น กว่าที่ สายการบินกํ าหนด 23
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนํ ้าหนักตามสายการบินกําหนด
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
1.
2.

บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภั ย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น

หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สํารองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ 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 ารยกเลิ ก ล่า ช้ า
เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะ
ดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่ จ ะจัด บริ การทัว ร์ อื่นทดแทนให้ แต่จ ะไม่คื นเงิ นให้ สํ าหรั บ
ค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ยวสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารจัด หานี โ้ ดยไม่แ จ้ ง ให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
3.

สาหรั บผู้ท่ มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรั บผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง

- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทําเรื่ องแจ้ ง เข้ า -ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเอง
เท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สําเนาสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
ข้ อมูลจริ งเกี่ ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่ อยู่ปัจ จุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน
ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่ง
ให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจี นอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครั ง้
บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการ
ทําวีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญ าตให้ เข้ า -ออกเมื องด้ วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่า นทํา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวี ซ่า ให้ ไ ด้ เฉพาะชาวต่า งชาติที่ ทํ า งานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวี ซ่าเข้ าประเทศจี นด้ วย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน
ด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนตินา่ (กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )

- เอกสารที่ต้องเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขาวเท่านัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. ใบอนุญาตการทํางาน
4. หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้ านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทําวีซา่
4. นํารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นํ ้ามันขึ ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นํ ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง

**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......................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตําแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/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 ..................
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 ยกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)

