








นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สุงที่สุดในโลก อุทยานหนานซาน
นั ่งกอนโดล่ากระเช้าลอยฟ้ าข้ามทะเลสู่เกาะลิง
หมู่บา้ นวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว
หาดต้าตงไห่ ได้รบั สมญานามว่า ทะเลฮาวายของจีน
อนุสาวรียก์ วางเหลียวหลัง
นอนโรงแรม 5* ในอุทยานหนานซาน
อาหารพิเศษ....อาหารเจ ไก่เหวินชาง-ต้นตาหรับไก่ไหหลา ปูทอ้ งถิ่นนึ่ง เป็ ดพะโล้เนื้ อแกะตงฉาน
สุกี้ซีฟ้ ูด

กาหนดวันเดินทาง:วันที่ 3-6 มิ.ย /10-13 มิ.ย /17-20 มิ.ย/24-27มิ.ย 60/
1-4 ก.ค/8-11 ก.ค /15-18ก.ค/22-25 ก.ค 60
รวมวีซ่ากรุป๊ ทัวร์ฟรีที่ไหหลา เอกสารที่ใช้ คือ สาเนาหน้าพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางปั จจุบนั
หากลูกทัวร์ท่านใดมีวีซ่าจีนอยูแ่ ล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียบวีซ่า
อัตราดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ผถู ้ ือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
วันแรก

14 พ.ค 60อู่ตะเภา-ซานย่า

19.40 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศอู่ตะเภา บริเวณอาคาร 2 ผูโ้ ดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบิน HAINAN AIRLINES
22.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน โดยเที่ยวบินที่ HU402
01.45+1น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน
เป็ นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ต้งั อยูใ่ นเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน
ตัวเมืองซานย่ามีสภาพแวดล้อมแสนวิเศษ
ทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองประกอบด้วยภูเขา ทะเลและแม่น้ า
เมืองซานย่าได้รวบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ แสงแดด ทะเล
หาดทราย อากาศ ป่ าไม้ น้ าพุรอ้ น สัตว์ ถ้าหิน เรือกสวนไร่นา
และขนบธรรมเนียมประเพณี จากนั้นนาคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
ที่พกั
GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง
เช้า

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร –
วัดหนานซาน-หาดต้าตงไห่ –ร้านสินค้าพื้ นเมือง *** นอน 5* ในวัดหนานซาน
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน
เป็ นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน
เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้
และสอนให้ผูค้ นพบทางสว่าง
สถานที่แห่งนี้ นับว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้ อที่
40000 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งถือว่าเป็ นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3
พักตร์” ประดิษฐาน ณ
เกาะกลางทะเลเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่หนั พระพักตร์ 3
ด้านองค์แรกของโลก มีความสูง 108 เมตร
เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก
ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็ น 3 หน้า 3 ทิศ มี
ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ
ชาวไหหลาเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ
ไหหลาก็ ไม่เคยเกิดภัยพิบตั ทิ างทะเลอย่างหนักอีกเลย
ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วดั นี้ ผูค้ นต่างกล่าวกันว่า
ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ (อาหารเจในวัดหนานซาน)
บ่าย
นาท่านเข้าชม วัดหนานซาน
โครงการสวนพุทธธรรมที่ยงิ่ ใหญ่ต้งั อยูบ่ ริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า
มีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร

ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งนี้ ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000
ล้านหยวน
และถือว่าพื้ นที่แห่งนี้ ตรงตามลักษณะฮวงจุย้ ที่ดีที่สุด คือ
ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา
ถือเป็ นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน
จากประวัติความเป็ นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวั
ดแห่งนี้ จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า
“อายุยนื เท่าเขาหนานซาน” หากใครได้มาสักการะ ณ
วัดแห่งนี้ ก็จะมีอายุยนื ยาวดังความศักดิ์สิทธิ์ของวัด นั ่นเอง
พร้อมทาบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี
และท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อที่จะได้สกั การะองค์เจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร
(ไม่ได้รวมในรายการ) ที่ทาด้วยทองคาแท้ ประดับด้วยหยก เพชร พลอย ที่งดงาม
และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
เป็ นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนทั ่วไปสร้างความอัศจรรย์ใจและความเลื่อมใสศรัทธาแก่คนท้องถิ่
นเป็ นอย่างมาก
หลังจากนั้นนาท่านเที่ยวชม หาดต้าตงไห่ เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รบั สมญานามว่า
"ฮาวายของจีน" และได้รบั ความนิยมสาหรับการดาน้ า, กีฬาชายหาด,
การว่ายน้ าและการอาบแดด เต็มไปด้วยร้านค้า, แหล่งบันเทิง
ถือว่าเป็ นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า
เป็ นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม

คา่ 
ที่พกั

จากนั้นนาท่านแวะ เลือกซื้ อ สินค้าพื้ นเมือง ที่ทาจากมะพร้าว ของเมืองซานย่า อาทิเช่น กาแฟ
ขนม และสินค้าต่างๆอีกมากมาย ให้ท่านได้ซื้อฝากคนทางบ้าน
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
SANYA NANSHAN HOTEL ** หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว**

วันที่สาม นั ่งกอนโดล่ากระเช้าลอยฟ้ าข้ามทะเลสู่สเกาะลิง หมู่บา้ นชนเผ่าแม้ว-ร้านสินค้าพื่นเมือง
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ อำ เภอหลิงสุ่ ย เกำะลิงหนำนวำน ห่ำงจำก อำ
เภอหลิงสุ่ ย 14 กิโล ติดทะเลใต้ซ่ ึ งเป็ นนอุทยำนแห่งชำติ
แห่งเดียวที่มีกำรอนุรักษ์ลิงไว้ โดยำกำรนัง่ กระเช้ำลอยฟ้ำข้ำมทะเลสู่
เกำะลิง ท่ำนจะไดชมวิวแหลมหนำนวำน ชมหมู่บำ้ นกลำงน้ำ
ของชำวประมง ให้ ท่ำนได้สนุกสนำนกับกำรให้ อำหำรและ
ชมกำรแสดงของบรรดำเหล่ำลิงแสนรู ้

 รับประทานอาหารกลางกวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่ำนแวะชม หมู่บา้ นวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลีแม้ว ชมกำรจำลองชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องชนเผ่ำที่
มีจำนวนประชำกรมำกที่สุด ในเกำะไหหลำ
ชมกำรแสดงกำรละเล่นศิลปะกำรละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่ำนี้ ประวัติศำสตร์และควำมทรงจำทำ
งวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยงั คงอนุ รกั ษ์ถึงปั จุบนั นี้
มรดกทำงวัฒนธรรมที่ไม่มีตวั ตนอีกมำกมำย เช่นวัฒนธรรมพระธำตุโบรำณ –
กำรขุดเจำะไม้เพื่อเกิดไฟ กำรถักทอผ้ำด้วยมือ รอยสักในหน้ำของผูห้ ญิง
ท่ำนสำมำรถซื้ อของฝำกหรือสินค้ำพื้ นเมืองที่ทำด้วยฝี มือชำวบ้ำนและเลือกซื้ อขนมพื้ อเมือง

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
อาหารมื้ อพิเศษสุกี้ซีฟ้ ูด

ที่พกั
GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่
อนุสาวรียก์ วางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-ร้านคริสตัล
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ อนุสาวรียก์ วางเหลียวหลัง
อนุ สรณ์ควำมรักอันโรแมนติก
สร้ำงขัน้ เพื่อนิ ทำนที่เล่ำกันอยูเ่ รื่องควำมรักของกวำงสำวกับหนุ่
มเผ่ำหลี ระหว่ำงทำงเดินผ่ำนชมแกะสลักหิน Totem
สำมำรถถ่ำยรูปคู่ที่หน้ำผำที่แกะสลักคำว่ำ รัก
ซึ่งเป็ นตัวหนังสือสีแดง
และถือได้ว่ำเขำกวำงเหลียงหลังซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมือง
ซำนย่ำ นำท่ำนเลือกชม สินค้ำที่ผลิตด้วย เยื่อไผ่
ซึ่งนำมำทำเป็ นเครื่องนุ่ งห่มในแบบต่ำงๆ มำกมำย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเที่ยวชม สินค้าคริสตัล ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อคริสตัล ที่ผ่ำนกรรมวิธีผลิตและเจียระไนอย่ำงดี
มีให้ท่ำนได้เลือกชมมำกมำย
คา่

 รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั (เมนู พิเศษ....อาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลา—
ไก่ไหหลา ปูทอ้ งถิ่นนึ่ง เป็ ดพะโล้ เนื้ อแกะตงซาน)

18.00

ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน
อำลำเมืองซำนย่ำเดินทำงกลับอู่ตะเภำ โดยเที่ยวบินที่ HU401 เวลำ 20.35 น.
เดินทำงถึง สนามบินอู่ตะเภาเวลา 21.35น. โดยสวัสดิภำพ.....................
*********************************
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจานวนผูโ้ ดยสาร

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 10-13 มิ.ย/17-20 มิ.ย/24-27มิ.ย60
1-4ก.ค/8-11 ก.ค /15-18ก.ค/22-25 ก.ค 60

ราคา
ผูใ้ หญ่
13,900

ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง) พักเดี่ยว
นอนกับผูใ้ หญ่ 2 นอนกับผูใ้ หญ่ 2 เพิ่ม
ท่าน
ท่าน
13,900

12,900

4,500

***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น***
ท่านละ 150 หยวน /ต่อท่าน/ทริป***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, เยือ่ ไผ่, ชา, สินค้าพื้ นเมือง, ไข่มุก, คริสตัล
ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก
ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊ มีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณำชำระค่ำทัวร์ยอดเต็ม
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด
4.3
ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจำที่พกั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแท
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือค่ำทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจำกค่ำตัว๋ เป็ นกำรเ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผูใ้ หญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไม่มีหวั หน้ำทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผูใ้ หญ่ 15 ท่ำนขึ้ นไปออกเดินทำง (มีหวั หน้ำหัวหน้ำทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผูใ้ หญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่ำโรงแรมที่พกั ตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหนึ่ งห้อง)
3. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
4. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ระบุ
5. ค่ำรถรับส่งและระหว่ำงนำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ
6. ค่ำรถรับส่งจำกกรุงเทพ – สนำมบินอู่ตะเภำ-กรุงเทพ **หำกท่ำนใดต้องกำรรถรับส่งต้องแจ้งล่วงหน้ำหลังจำกที่ท่ำนทำจอ
7. ค่ำวีซ่ำกรุป๊ ฟรีที่ด่ำนไหหลำ
**หำกทำงเมืองจีนมีกำรประกำศยกเลิกวีซ่ำกรุป๊ ฟรี ไม่วำ่ ด้วยสำเหตุใดๆทั้งสิ้ น ทำให้ไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุป๊ ฟรีได้ ทำงบริษัทข
จำกรำคำทัวร์ (ยื่นปกติ 4 วัน ทำกำร)
8. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอ
ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ ยประกันเริ่มต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]
- เบี้ ยประกันเริ่มต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 3 ล้ำนบำท]
ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุนอ้ ยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]
8. รวมภำษี สนำมบินทุกแห่ง + ภำษี น้ ำมัน
9. อัตรำนี้ สำหรับผูถ้ ือพำสปอร์ตไทยเท่ำนั้น

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. กระเป๋ำเดินทำง
2. กระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่น้ ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่ำน หำกน้ ำหนักเกินจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
3. ค่ำทำหนังสือเดินทำง
4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนื อจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่ม, ค่ำอำหำรที่สงั ่ เพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีดฯลฯ
5. ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
6. ค่ำทำใบอนุ ญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว
7. ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%
8. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทริป
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ
ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อกำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น
กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
3. หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทำงบริษัทฯ
จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่ำบริกำรที่ท่ำนได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่ องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย
หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รำยกำรนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั กำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจำกได้สำรองที่นัง่ บนเครื่อง
และโรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้ อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
6. รำคำนี้ คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับรำคำตัว๋ เครื่องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง
กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงำนที่ให้บริกำร
บริษัทฯจะดำเนิ นโดยสุดควำมสำมำรถที่จะจัดบริกำรทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่ำบริกำรนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในกำรให้คำสัญญำใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ

นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจของบริษัทฯ กำกับเท่ำนั้น
9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
แต่ท้งั นี้ ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธิ์กำรจัดหำนี้ โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
10. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ ง
หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
และทำงบริษัทจะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้ นจำกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลกู ค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทำงบริษัท ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น

**กรณีลกู ค้ามีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าเดี่ยว**
มีค่ำบริกำรเพิ่มเติมดังนี้
-ยื่นธรรมดำ 4 วันทำกำร 1,500 บำท
-ยื่นด่วน 2 วันทำกำร 2,550 บำท
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสือเดินทำงไทย
1. หนังสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ตำ่ กว่ำ 6 เดือน และมีสภำพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
3.
รูปถ่ำยหน้ำตรง
รูปสีขนำด
1.5
X
2
นิ้ ว
พื้ นหลังสีขำวเท่ำนั้น
ยิ้ มห้ำมเห็นฟั น
มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูท้งั สองข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเสื้ อสีขำว เช่น เสื้ อยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร
ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรือรูปพริ้ นจำกคอมพิวเตอร์
4.
สำหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว
จะต้องทำเรื่องแจ้ง
เข้ำ-ออก
หรือ
Re-Entry
ด้วยตนเองเท่ำนั้นก่อนกำรส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำ
5. สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประชำชน ของผูเ้ ดินทำง
6. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ กรุณำกรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษำ
กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ
18
ปี บริบรู ณ์
ต้องแนบสำเนำสูติบตั ร
และสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำ มำรดำ ต้องแนบหนังสืออนุ ญำตให้เดินทำง
8.
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถำนที่ศึกษำ
สถำนที่ทำงำน
ตำแหน่ งงำน
(กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรุณำแจ้งด้วยว่ำท่ำนทำธุรกิจอะไร) ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทำงำน ญำติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น
ที่ทำงำน และของญำติ โปรดรับทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้วำ่ ให้ขอ้ มูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ
เล่มที่มีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9.เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดังนั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่ำงน้อย
5-7 วันทำกำร (ก่อนออกเดินทำง)
10.
โปรดทำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่
กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร
เป็ นเอกสิทธิ์ของสถำนทูต
และบำงครั้งบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ
11.
ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร
หรือ
ใช้บตั ร
APEC
ในกำรเดินทำงและยกเว้นกำรทำวีซ่ำท่ำนจะต้องรับผิดชอบในกำรอนุ ญำตให้เข้ำ-ออกเมืองด้วยตนเอง
เนื่ องจำกบริษัททัวร์ฯ
ไม่ทรำบกฎกติกำ
กำรยกเว้นวีซ่ำในรำยละเอียด
/
ผูใ้ ช้บตั ร
APEC
กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเป็ นอย่ำงดี หำกท่ำนทำบัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยูป่ ระเทศจีนอย่ำงน้อย
2 อำทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ
- ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ทำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุ ญำตกำรทำงำนใน

ประเทศไทยเท่ำนั้น
- หำกไม่ได้ทำงำนในประเทศไทย ผูเ้ ดินทำงต้องไปดำเนิ นกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว(เล่มเหลือง)ผูเ้ ดินทำงต้องไปดำเนิ นกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่ องจำกผูเ้ ดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

