บินตรงซานย่า
นม ัสการเจ้าแม่กวนอิม
4 ว ัน 2 คืน
HILIGHT







บินตรงสู่ เมืองซานย่า ประหยัดเวลานังรถ
3 ชัวโมง
นมัสการเจ ้าแม่กวนอิมทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก
ณ วัดหนานซาน
เทีย นหยาไหเจียว ขึนชือว่า สุด หล ้าเส ้น
ขอบฟ้ าจรดกับทะเล
ชมวิว ทีจุด ชมวิว ทีสูงทีสุด ของเมืองซาน
ย่า อนุสาวรียก
์ วางเหลียวหลัง
พักในอุทยานวัดหนานซาน 1 คืน
เมนูพ เิ ศษ อาหารเจในวั ดหนานซาน ไก่
เหวินชาง ต ้นตํารับไก่ไหหลํา

โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิรน
์

เดินทาง : เม.ย.-มิ.ย. 62
ราคาเริมต้น 17,900.-

QE1SYX-CZ001

หน้า 1

กําหนดการเดินทาง
วันที 05-08 เม.ย. 62
วันที 12-15 เม.ย. 62
วันที 19-22 เม.ย. 62
วันที 26-29 เม.ย. 62
วันที 03-06 พ.ค. 62
วันที 10-13 พ.ค. 62
วันที 17-20 พ.ค. 62
วันที 24-27 พ.ค. 62
วันที 31 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
วันที 07-10 มิ.ย. 62
วันที 14-17 มิ.ย. 62
วันที 21-24 มิ.ย. 62
วันที 28 มิ.ย. -01 ก.ค. 62

19,900.21,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.17,900.18,900.18,900.-

่ กรุป
รวมค่าวีซา
๊ ท ัวร์ฟรีทด่
ี านไหหลํา
่ จีนอยูแ
ิ ธิในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา
่
หากลูกท ัวร์ทา่ นใดมีวซ
ี า
่ ล้ว ขอสงวนสท

ราคานีไม่รวมค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถินและคนข ับรถ รวม 120 หยวน /ท่าน/ทริป
ื เดินทางไทยเท่านน
อ ัตราด ังกล่าวขอสงวนเฉพาะผูท
้ ถื
ี อหน ังสอ
ั

็ ราคาอีกครัง**
**กรณีถอ
ื หนังสอื เดินทางต่างชาติกรุณาเชค

้ ทางการเดินทาง
เสน
โปรแกรมการเดินทาง

เชา้

เทียง

โรงแรมทีพ ัก

คํา

1

กรุงเทพฯ (สนามบิน สุวรรณภูม )ิ -ซานย่า (ท่า อากาศยานนานาชาติซ านย่ า
ฟี นิก ซ์) (CZ8304:03.00-06.05)-อนุ ส าวรียก
์ วางเหลียวหลั ง (รวมรถราง)หาดต ้าตงไห่-ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากเยือไผ่

✈ 🍽 🍽

GUOXI HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2

เทียนหยาไหเจียว-ศูนย์อาหารทะเล-ถนนคนเดินซานย่า

🍽 🍽 🍽

NANSHNAN HOTEL
(ในอุทยานวัดหนานซาน)

3
4

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุท ธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ ้าแม่ก วนอิม 108
เมตร. – วัดหนานซาน-หมูบ
่ ้านชนเผ่าหลีแม ้ว-ซานย่า(ท่าอากาศยานนานาชาติ
ซานย่าฟี นก
ิ ซ์)
ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟี นิกซ์)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณ
ภูม)ิ (CZ8303:00.50-01.50)

🍽 🍽 🍽
✈

โปรแกรมการเดินทาง
QE1SYX-CZ001
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ว ันที 1
01.00 น.
03.00 น.

06.05 น.

เชา้

กลางว ัน

คํา
ทีพ ัก

ว ันที 2
เชา้

กลางว ัน

กรุ ง เทพฯ (สนามบิน สุ ว รรณภู ม )ิ -ซานย่า (ท่า อากาศยานนานาชาติซ านย่า ฟี นิกซ )์
(CZ8304:03.00-06.05)-อนุ สาวรียก
์ วางเหลียวหล ัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่-ศูน ย์
ผลิตภ ัณฑ์จากเยือไผ่
คณะพร ้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริเวณอาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 เคาน์เตอร์ U
โดยสายการบินไชน่าเซาท์เ ทิร์น โดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยอํานวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระให ้กับท่าน
ออกเดิน ทางสู่ ท่า อากาศยานนานาชาติซ านย่า ฟี นิก ซ ์ เมือ งซานย่า โดยสายการบิน
CHINA SOUTHERN AIRLINE
เทียวบินที CZ8304 (SNACK BOX)
เดิน ทางถึง ท่า อากาศยานนานาชาติซ านย่า ตังอยู่ทางใต ้สุดของมณฑลไห่ห นาน เป็ นเมือง
ท่ อ งเทียวชายทะเลทีตั งอยู่ ใ นเขตร อ
้ นเพี ย งแห่ ง เดีย วของประเทศจีน ตั ว เมื อ งซานย่ า มี
สภาพแวดล ้อมแสนวิเ ศษ ทิวทัศ น์ธ รรมชาติของเมืองประกอบด ้วยภูเ ขา ทะเลและแม่นํ า เมือง
ซานย่าได ้รวบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเทียว ซึงได ้แก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่ าไม ้
นํ าพุร ้อน สัตว์ ถําหิน เรือกสวนไร่นา และขนบธรรมเนียม
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ภ ัตตาคารในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อนุสาวรียก
์ วางเหลียวหล ัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สร ้างขันเพือนิทาน
ทีเล่า กั น อยู่เ รื องความรั ก ของกวางสาวกั บ หนุ่ ม เผ่ า หลี ระหว่า งทางเดิน ผ่ า นชมแกะสลัก หิน
Totem สามารถถ่ายรูปคูท
่ หน
ี ้าผาทีแกะสลักคําว่า รัก ซึงเป็ นตัวหนั งสือสีแดง และถือได ้ว่าเขา
กวางเหลียงหลังซึงเป็ นจุดชมวิวทีสูงสุดของเมืองซานย่า

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
ื
นํ า ท่า นชม หาดต้า ตงไห่ เป็ นชายหาดทีมีชอเสี
ย ง ได ้รั บ สมญานามว่า "ฮาวายของจีน " และ
ได ้รับความนิยมสําหรับการดํานํ า, กีฬาชายหาด, การว่ายนํ าและการอาบแดด และมีจัตรุ ัสช ้อปปิ ง
ขนาดใหญ่ ทีเต็มไปด ้วยร ้านค ้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็ นหนึงในความนิยมมากทีสุดในเมืองซาน
ย่า ตั งอยู่ ท างตะวั น ออกเฉีย งใต ้ของเมือ งซานย่ า เป็ นอ่า วทีมีห าดทรายขาวสะอาดสวยงาม
จากนันนํ าท่านเข ้าชม สินค้าทีแปรรูปจากเยือไผ่ ซึงมีสรรพคุณต่างๆ อาทิเช่น ดับกลินในตู ้เย็น
หรือจะเป็ นเสือผ ้า และของใช ้ทีทําจากเยือไผ่ เป็ นต ้น
รับประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทีพัก
GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ท่านสามารถซือ Option เสริมทีน่าสนใจได้ด ังนี
ื
‣ SANYA QIAN GU QING SHOW (ราคาท่านละ 300 หยวน) เป็ นโชว์ทมี
ี ชอเสี
ยงทีสุดใน
เมืองซานย่า ซึงจะเป็ นโชว์ภ ายในอาคาร ในแต่ละฉากของโชว์นีท่านจะได ้ตืนตาตืนใจกับความ
อลังการทีผู ้จัดได ้นํ าเสนอออกมาให ้ท่านชม รับรองได ้ว่าท่านไม่เคยชมทีไหนมาก่อน และยังโชว์
ถึงความเป็ นมาของอนุสาวรียก
์ วางเหลียวหลัง ซึงเป็ นอนุสรณ์ความรั กอันแสนโรแมนติกระหว่างก
วางสาวและหนุ่ม เผ่าหลี ระหว่างทางก่อนเข ้าไปถึงอาคารทีดูการแสดง ท่านก็จะได ้เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศของชาวท ้องถินออกมาร ้องเพลง และเล่นกิจกรรมให ้ท่านได ้ชม
ื
‣ LASVEGAS SHOW (ราคาท่านละ 280 หยวน) โชว์ลาสเวกัส เป็ นอีกหนึงชือทีมีชอเสี
ยงไม่
น ้อยกว่าโชว์เชียนกูช
่ งิ ซึงเป็ นโชว์ทเต็
ี มไปด ้วยแสงสีและความบันเทิงมากมาย ด ้วยการแต่งกาย
และการแสดงทําให ้ท่านเพลิดเพลินตลอดการชมโชว์
ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิมเติมเกียวก ับรายการได้ทเจ้
ี าหน้าทีและชาํ ระเงินก ับไกด์ทอ
้ งถิน

เทียนหยาไหเจียว-ศูนย์อาหารทะเล-ถนนคนเดินซานย่า
รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านเดินทางสู่ เทียนหยาไหเจียว แดนไกลสุดหล ้าทีเส ้นขอบฟ้ าจรดกับชายทะเล จุดเกือบ
ใต ้สุดของแผ่นดินจีน ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลําจนมีคํากล่าวว่าถ ้าท่านไม่ม าเทียนหยา
ไหเจียว ท่านยังมาไม่ถงึ เกาะไหหลํา และให ้ท่านได ้นั งรถรางสัม ผัสกับความงามของหาดทราย
ท ้องทะเล และสายลม ท่านจะได ้รั บกลินไอของอากาศบริสท
ุ ธิของภูเขาเขียว นํ าทะเลใส และ
หาดทรายทีขาวสะอาด
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
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นํ าท่านแวะ ศูนย์อาหารทะเล ของเมืองซานย่า สินค ้าทีขึนชือของเมืองซานย่าส่วนใหญ่จะเป็ น
อาหารทะเล ไม่วา่ จะเป็ นนํ ามันตับปลา หรือสินค ้าแปรรูปทีมาจากอาหารทะเลมีม ากมายให ้ท่าน
ได ้เลือกชมและซือฝากคนทางบ ้าน จากนันนํ าท่านอิสระช ้อปปิ งที ถนนคนเดินซานย่า เป็ นถนน
คนเดิน ทีตั งอยู่ ใ จกลางเมือ งซานย่ า มีร า้ นค ้าขายอาหารพืนเมือ ง และเสือผ ้า ของใช ้ ต่า งๆ
มากมาย ถือว่าเป็ นอีกหนึงจุดนัดพบของชาวซานย่าในช่วงเย็นอีกแห่ง
คํา
ทีพ ัก

ว ันที 3

รับประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทีพัก
NANSHAN HOTEL (พักในอุทยานวัดหนานซาน) หรือเทียบเท่า

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม
108 เมตร. – วด
ั หนานซาน-หมูบ
่ า้ นชนเผ่าหลีแม้ว-ซานย่า(ท่าอากาศ
ยานนานาชาติซานย่าฟี นิกซ)์

เชา้

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านเทียว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ ) เป็ นจุดแสดง
อารยธรรมทีสืบ ทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็ม ไปด ้วยหลักปรัชญาทีฝั งลึก สามารถสร ้าง
แรงบันดาลใจได ้ และสอนให ้ผู ้คนพบทางสว่าง สถานทีแห่งนีนั บว่าเป็ นสถานทีท่องเทียวระดับ
5A ของจีนมีเนือที 40000 ตารางกิโลเมตร ซึงถือว่าเป็ นสวนพุทธธรรมทีใหญ่ทสุ
ี ดของประเทศ
ิ
จีน ภายในมีสงก่อสร ้างทีโดดเด่นทีสุด คือ องค์เจ ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลาง
ทะเลเป็ นเจ ้าแม่ก วนอิม ทีหั น พระพั กตร์ 3 ด ้านองค์แ รกของโลก มีค วามสูง 108 เมตร เจ ้าแม่
กวนอิม ยื น ที สูง ทีสุ ด ในโลก ที เจ า้ แม่ ก วนอิม องค์นี ประดิษ ฐ์ อ อกมาเป็ น 3 หน า้ 3 ทิศ มี
ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลําเชือกันว่าหลังจากสร ้างองค์เจ ้า
แม่กวนอิม เสร็ จ ไหหลําก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัตท
ิ างทะเลอย่างหนั กอีกเลย ความศักดิสิทธิของเจ ้า
แม่กวนอิมทีวัดนี ผู ้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได ้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ ้าแม่ไม่วา่ จะเรืองใด
ก็จะสมหวังทุกประการ และนํ าท่านเข ้าชม ว ัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมทียิงใหญ่ตังอยู่
บริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพนที
ื กว่า 40,000 ตารางเมตร ล ้อมรอบ
ภูเขาหนานซานทีมีความสูงถึง 500 กว่าเมตร ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งนีใช ้งบประมาณในการสร ้างกว่า
6,000 ล ้านหยวน และถือว่า พืนทีแห่งนีตรงตามลักษณะฮวงจุ ้ยทีดีทสุ
ี ด คือ ด ้านหน ้าติดทะเล
ื
และด ้านหลังคือภูเขา ถือเป็ นวัดทีมีชอเสี
ยงมากทีสุดของเกาะไห่หนาน จากประวัตค
ิ วามเป็ นมา
อันเก่าแก่ยาวนานและศักดิสิทธิของวัดแห่งนี จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า “อายุยน
ื
เท่าเขาหนานซาน”

กลางว ัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านแวะชม หมูบ
่ า้ นว ัฒนธรรมชนกลุม
่ น้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจําลองชีวต
ิ ความเป็ นอยู่
ของชนเผ่าทีมีจํานวนประชากรมากทีสุด ในเกาะไหหลํา ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่น
เมืองของชนกลุม
่ น ้อยเหล่านีประวัตศ
ิ าสตร์และความทรงจํ าทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี
ยั ง คงอนุ รั กษ์ ถ งึ ปั จุ บัน นี มรดกทางวัฒ นธรรมทีไม่ม ีตัว ตนอีกมากมาย เช่น วัฒนธรรมพระธาตุ
โบราณ การขุดเจาะไม ้เพือเกิดไฟ การถักทอผ ้าด ้วยมือ รอยสักในหน ้าของผู ้หญิง ท่านสามารถ
ซือของฝากหรือสินค ้าพืนเมืองทีทําด ้วยฝี มอ
ื ชาวบ ้านและเลือกซือขนมพือเมือง
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตคาร
่ นามบินซานย่า
ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสูส

คํา
21.00 น.

ว ันที 4
00.50 น.
01.50 น.

ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟี นิก ซ)์ -กรุง เทพฯ(สนามบินสุว รรณ
ภูม)ิ (CZ8303:00.50-01.50)
ออกเดิน ทางจาก ท่า อากาศยานนานาชาติซานย่า ฟี นิก ซ ์ เมือ งซานย่า โดยสายการบิน
CHINA SOUTHERN AIRLINE เทียวบินที CZ8303 (SNACK BOX)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
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อ ัตราค่าบริการโปรแกรม : บินตรงซานย่า นม ัสการเจ้าแม่กวนอิม 4 ว ัน 2 คืน BY CZ
กําหนดการเดินทาง

พักห ้องละ 2-3ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดียว
ท่านละ

ไม่รวมตัว
เครืองบิน
ท่านละ

วันที 05-08 เม.ย. 62
วันที 12-15 เม.ย. 62
วันที 19-22 เม.ย. 62
วันที 26-29 เม.ย. 62
วันที 03-06 พ.ค. 62
วันที 10-13 พ.ค. 62
วันที 17-20 พ.ค. 62
วันที 24-27 พ.ค. 62
วันที 31 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
วันที 07-10 มิ.ย. 62
วันที 14-17 มิ.ย. 62
วันที 21-24 มิ.ย. 62
วันที 28 มิ.ย. -01 ก.ค. 62

19,900.21,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.17,900.18,900.18,900.-

19,900.21,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.17,900.18,900.18,900.-

19,900.21,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.17,900.18,900.18,900.-

4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.-

12,400.14,400.12,400.12,400.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.10,900.11,900.11,900.-

ผู ้ใหญ่

เงือนไขการให้บริการ
1.
2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครังจะต ้องมีผู ้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึนไป ถ ้าผู ้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง เพือ
เช็คข ้อมูลความถูกต ้องของรายการทัวร์รวมทังไฟล์บน
ิ และเวลานั ดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด
4.2 แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค ้าใช ้จ่ายทังหมด
4.4 ยกเว ้นกรุ๊ ป ทีเดินทางช่ว งวั น หยุ ด หรือ เทศกาลทีต ้องการั นตีมัด จํ า กับ สายการบินหรือ ค่า มัด จํ า ทีพั ก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจํ า หรือค่าทัวร์ทังหมดเนืองจากค่าตัวเป็ นการ
เหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํ านวนผู ้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์)
คณะจองจํ านวนผู ้ใหญ่ 15 ท่านขึนไปออกเดินทาง (มีหัวหน ้าหัวหน ้าทัวร์)
คณะจองไม่ถงึ จํานวนผู ้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1.
2.
3.

ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห ้อง)
ค่าธรรมเนียมการยืนขอวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปทัวร์ฟรีทด่
ี านไหหลํา
่
วีซ า แบบหมู่ค ณะ สํ า หรั บ ผู ้ถือ พาสปอร์ต ไทยและต ้องเดิน ทางไป-กลั บ พร ้อมกรุ๊ ป เท่า นั น (ใช ้สํ า เนาหน า้
พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน ้ามองเห็นข ้อมูลชัดเจน และต ้องส่งเอกสารล่วงหน ้า 15 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทํ าวีซา่ กรุ๊ป ไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใดๆทังสิน ทําให ้
ไม่สามารถยืนวีซา่ กรุ๊ปได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ เรียกเก็ บเงินเพิม ท่านละ 1,650 บาท พร ้อมเอกสาร
เพิมเติมเพือทําการยืนคําขอวีซา่ เดียวผ่านศูนย์รับยืน
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

กรณี ทเจ
ี ้าหน ้าทีดํ าเนินการออกเอกสารวีซา่ เรียบร ้อยแล ้วมีการยกเลิก เดิน ทาง วีซา่ จะถูก ยกเลิก ทั นที ไม่
สามารถนํ าไปใช ้กับการเดินทางครังอืนๆ ได ้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได ้ทุกกรณี
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนํ าเทียวตามรายการทีระบุ
ค่ า ประกั น อุ บั ต ิ เ หตุ คุ ม
้ ครองในระหว่ า งการเดิน ทาง คุ ม
้ ครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค ้าท่านใดสนใจซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูล
เพิมเติมกับทางเจ ้าหน ้าทีบริษัทได ้ **
- เบียประกันเริมต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]
รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นํามัน
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กระเป๋ าเดินทาง
กระเป๋ าเดินทางในกรณีทนํ
ี าหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินนํ าหนักตามสายการ
บินกําหนด
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืม, ค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด ้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท ้องถินและคนขับรถ รวม 120 หยวน /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

ิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสด
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
บริษัทฯ มีสท
ุ วิสย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง
การเมือง, การประท ้วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิ หตุ, ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือ
ั อืนๆ เป็ นต ้น
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เหตุสด
ุ วิสย
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการทีท่านได ้ชําระไว ้แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
ิ ดกฎหมาย
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนืองมาจากมีสงผิ
หรือเอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื
รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได ้สํารองทีนังบนเครือง
และโรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร ้อย แต่อ ย่า งไรก็ ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได ้ตามความ
เหมาะสม
ราคานีคิดตามราคาตัวเครืองบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัวเครืองบินปรับสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคา
ตัวเครืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
กรณี เกิดความผิดพลาดจากตั วแทน หรือ หน่ วยงานทีเกียวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่า ช ้า เปลียนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานทีให ้บริการ บริษัทฯจะดํ าเนินโดยสุดความสามารถทีจะ
จัดบริการทัวร์อนทดแทนให
ื
้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สําหรับค่าบริการนันๆ
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจากมี
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุใ นโปรแกรมได ้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่า ช ้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทังสิน แต่ทังนีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานที
อืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานีโดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
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10.

ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิเช่นนั น
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน

ํ หร ับผูท
่ เดียว
สา
้ มี
ี ความประสงค์ตอ
้ งการขอยืนวีซา
ํ หร ับผูท
่ จีนสา
เอกสารในการยืนวีซา
้ ถื
ี อพาสสปอร์ตไทย
**ยืนวีซา่ เดียวค่าบริการดังนี **
- ยืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท
- ยืนด่วน 2 วันทําการ 2,775 บาท
1.
หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2.
หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม
รูปถ่ายหน ้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืนหลังขาวเท่านัน**
และต ้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
- ห ้ามสวมเสือสีขาวเด็ดขาด เช่น เสือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข ้าราชการ
- ต ้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต ้องหน ้าตรง ไม่ยมเห็
ิ
นฟั น มองเห็นทังใบหน ้ารวมถึงใบหูทงั 2ข ้าง
่
- ไม่สวมเครืองประดับ สร ้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน เเว่นสายตา
3.
สําหรับผู ้ทีถือหนั งสือเดินทางต่างด ้าว จะต ้องทํ าเรืองแจ ้ง เข ้า-ออก หรือ Re-Entry ด ้วยตนเองเท่านันก่อน
การส่งเอกสารยืนวีซา่
4.
สําเนาทะเบียนบ ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู ้เดินทาง
5.
เอกสารทีให ้กรอกท ้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให ้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต ้องแนบสูตบ
ิ ต
ั รตัวจริง, สําเนาสูตบ
ิ ต
ั รและสูตบ
ิ ต
ั รของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได ้ที http://www.consular.go.th/)
- กรณีทเด็
ี กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดา มารดา ต ้องแนบหนังสืออนุญาตให ้เดินทาง
ข ้อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั ทีอยูท
่ ทํ
ี างาน ญาติทติ
ี ดต่อได ้ใน
กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ ้าน ทีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่า
ุ่ ตรวจทุกวัน)
ให ้ข ้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
7.
เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืนวีซา่ ดั งนั นกรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์
อย่างน ้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.
โปรดทําความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือ
เปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า
ผู ้ทีประสงค์จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช ้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว ้นการทําวีซา่ ท่านจะต ้อง
รับผิดชอบ
9.
ในการอนุ ญ าตให ้เข ้า-ออกเมือ งด ้วยตนเอง เนื องจากบริษั ททั ว ร์ฯ ไม่ท ราบกฎกติก า การยกเว ้นวีซ่า ใน
รายละเอียด / ผู ้ใช ้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทํ าบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต ้องตกค ้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่างน ้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให ้ได ้ เฉพาะชาวต่างชาติททํ
ี างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํ างาน
ในประเทศไทยเท่านัน
- หากไม่ได ้ทํางานในประเทศไทย ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
- กรณีห นั งสือเดินทางต่างด ้าว(เล่มเหลือง) ผู ้เดินทางต ้องไปดํ าเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
เนืองจากผู ้เดินทางจะต ้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
่ หน ังสอ
ื เดินทางคนต่างชาติในกรณีททางบริ
่ ให้ได้
ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา
ี
ษ ัทสามารถขอวีซา
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกน
ั จ่ายเพิม 5,210 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอนๆ
ื จ่ายเพิม 1,750 บาท
ยกเว ้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง)
- เอกสารทีต ้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน ต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออกอย่างน ้อย
2 หน ้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว จํ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน [พืนหลังขาวเท่านัน]
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และต ้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
- ห ้ามสวมเสือสีขาวเด็ดขาด เช่น เสือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข ้าราชการ
- ต ้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต ้องหน ้าตรง ไม่ยมเห็
ิ
นฟั น มองเห็นทังใบหน ้ารวมถึงใบหูทงั 2ข ้าง
- ไม่สว่ มเครืองประดับ สร ้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทํ างาน
4.หนังสือว่าจ ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย ้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี ส มรสกั บ คนไทย ต ้องแนบสํ า เนาทะเบีย นสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับ รองตราประทั บ ร ้านทีแปล
่ ให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีด ังต่อไปนี
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ร ับทําวีซา
1.
ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว ้ผมยาว หรือแต่งหน ้าทาปาก
2.
นํ ารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว ้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3.
นํ ารูปถ่ายทีมีววิ ด ้านหลัง ทีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข ้าง มาตัดใช ้เพือยืนทําวีซา่
4.
นํ ารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปทีพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
่ ด่วน ทีต้องจ่ายเพิมให้สถานฑูตจีน เมือท่านสง
่ หน ังสอ
ื เดินทางล่าชา้
อ ัตราค่าวีซา
ยืนวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช ้จ่ายเพิมท่านละ 1,125 บาท

[ต่างชาติฝรงเศสและประเทศยุ
ั
โรปทีเข้ากลุม
่ ข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยียม
์ ลนด์ อิตาลี ลิท ัวเนีย ล ัตเวีย
ั
สาธารณร ัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรงเศส
ั
เยอรม ัน กรีซ ฮงการี
ไอซแ
ล ักเซมเบิรก
์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
่ ด่วนได้]
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซา
่ เข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซา
่ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
**การขอวีซา
ประกาศ เนืองจากสภาวะนํ ามันโลกทีมีการปรับราคาสูงขึน ทําให ้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี นํามันขึนในอนาคต
ซึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษี นํามันเพิมตามความเป็ นจริง
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่ เข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลด ังต่อไปนี**
**สถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซา
้
่ ประเทศจีน
เอกสารทีใชประกอบการยืนขอวีซา
**กรุณาระบุรายละเอียดทงหมดให้
ั
ครบถ้วน เพือประโยชน์ของต ัวท่านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน ้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม ้าย
หย่า
ไม่ได ้จดทะเบียน

จดทะเบียน ชือคูส
่ มรส .................................................................................

ทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................
ทีอยูส
่ ถานทีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
(สําค ัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถู
ี กต้องทีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้อมูลโดยตรงก ับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข ้าประเทศจีนหรือไม่

ไม่เคย

เคยเดินทางเข ้าประเทศจีนแล ้ว

เมือวันที............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ....................................
เมือวันที............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที............ เดือน.......................ปี ..................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร ้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME..............................................

RELATION......................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME..............................................

RELATION......................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข ้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล ้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให ้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง
ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

QE1SYX-CZ001

หน้า 9

