รห ัสโปรแกรม : 16242

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

HAINAN SANYA
Program
Period
Flight Arrive
Flight Departure

FD328
FD329

HAINAN SANYA 6D 5N
November 2019 – March 2020
CNX – SYX
23.00 – 02.35
SYX - CNX
05.30 – 06.55

NCMSYX888-06

HAINAN SANYA 6D 5N
DAY
SIGHTSEEING
D 1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาติซานยา ฟี นิกซ์
เทีย่ วบินที่ FD328 เวลา 23.00 – 02.35 น.
D2

หมู่บา้ นซิงหลงเบาหลี DESA BALI - สวนพฤษศาสตร์เขคร้อนซิงหลง - แช่น้ า
ร้อนซิงหลง

D3

หุบเขากุหลาบนานาชาติอ่าวย่าหลง(Rose Valley) - หมู่บา้ นวัฒนธรรมชนกลุ่ม
น้อย เผ่าหลี – อ่าวซือเหม่ย - ร้านเยือ่ ไผ่ – Romance Park (ซานย่าการร้ องรา

B

L

D

  ✈

วัฒนธรรมเก่าแก่พนั ปี RMB 320/PAX )

D4

ลู่หุยโถว อนุสาวรี ยก์ วางเหลียวหลัง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ ามันตับปลาฉลาม
Squalene ซานย่า – ล่องเรื อทะเลซานย่าชมเมือง

D5

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก รับประทานอาหารเจ) – เทียนหยาไหเจี่ย สุดหล้าฟ้าเขียว
ท่าอากาศยานนานาชาติซานยา ฟี นิกซ์ – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
เทีย่ วบินที่ FD329 เวลา 05.30 – 06.55 น.

D6

HOTEL

Xin yi jing chan yi
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
Xinglong Old banyan hotel
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Xin yi jing chan yi
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

✈  

** อาหารรวมทั้งหมด 12 มื้อ**

ราคาขาย
กาหนดการเดินทาง
17 – 22 ธ.ค. 2562
7 – 12 ม.ค. 2563
11 – 16 ก.พ. 2563
17 – 22 มี.ค. 2563

OPTION

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

15,888 บาท
15,888 บาท
2,500 บาท
16,666 บาท
16,666 บาท
3,000 บาท
16,666 บาท
16,666 บาท
3,000 บาท
16,666 บาท
16,666 บาท
3,000 บาท
1. ซานย่าการร้ องราวัฒนธรรมเก่าแก่พนั ปี RMB 320/ PAX
2. ซานย่ าฮอลิวูดการแสดงผาดโผน RMB 248/ PAX
โปรแกรมรายละเอียด

วีซ่ากรุ๊ ป
รวม
รวม
รวม
รวม

วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาติซานยา ฟี นิกซ์
21.10 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตู 9 จะมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวก ในการเช็คอินและโหลดสัมภาระของท่าน
00.10 น. เดินทางบินตรงสู่ เมืองไหหลา (ซานย่า)
02.35 น. ลงเครื่ องที่ท่าอากาศยานนานาชาติซานยา ฟี นิกซ์เกาะไหหลา (Hainan) หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจีนที่ได้รับความนิยมจาก
ทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า
เป็ น "ฮาวายแห่งเมืองจีน" นอกจากนี้ก็ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ให้ได้เที่ยวชมอีก
มากมาย อย่างเมืองซานย่าก็เติบโตอย่างรวดเร็ ว มีบริ การรถไฟความเร็ วสู งวิง่ ไปรอบ ๆ เมือง ยิง่ ไปกว่านั้นประเทศไทย
ยังได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่า นักท่องเที่ยวไทยจึงสามารถไปเที่ยวที่นี่ได้โดยไม่ตอ้ งขอวีซ่า
นาท่ านสู่ โรงแรม Xin yi jiang chan yi หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ อง หมู่บ้านซิงหลงเบาหลี DESA BALI - สวนพฤษศาสตร์ เขคร้ อนซิงหลง - แช่ นา้ ร้ อนซิงหลง
มื้อเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านบาหลี DESA BALI จากความหลังของวัฒนธรรมจีนในต่างประเทศที่กลับคืนมาด้วยความรัก
ชาติและความคิดถึงบ้านในหนานหยาง คุณจะเห็นได้วา่ วิถีชีวติ ของหนานยางกลับคืนมา จากการกลับมาของชาวจีน
โพ้นทะเลได้เชื่ อมโยงกันเป็ นเรื่ องราว ทิวทัศน์และรสชาติของหนานยาง เป็ นจุดชมวิววัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลแห่ งเดียว
ที่เกาะไหหลา
มื้อเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม สวนพฤกษศาสตร์ เขตร้ อนซิงหลง (Xinglong Tropical Botanical Garden) สวนแห่งนี้ต้ งั อยู่
บนเนื้ อที่ 38.6 เฮกเตอร์ (241.25 ไร่ ) มีการพัฒนามาตั้งแต่ ปี 1957 มีการปลูกเฉพาะพันธุ ไม้เมืองร้อนนานาชนิดกว่า
1,200 พันธุเพื่อการอนุรักษ์และการค้นคว้าวิจยั โดยจัดแปลงไว้เป็ นหมวดหมู่สวยงามน่าชม สภาพสวนมีภูมิทศั น์ ที่จดั
แต่งอย่างดีมีตน้ ไม้ใหญ่และบึงน้ าดูสวยงามรมรื่ น น่าเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจที่สุดแห่งหนึ่งในไหหลา

มื้อเย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ โรงแรม Xinglong Old banyan hotel หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มีบริการแช่ นา้ แร่

วันทีส่ าม หุบเขากุหลาบนานาชาติอ่าวย่ าหลง(Rose Valley) - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้ อย เผ่าหลี – อ่าวซื อเหม่ย - ร้ านเยื่อไผ่ – Romance Park
(ซานย่ าการร้ องราวัฒนธรรมเก่ าแก่ พนั ปี RMB 320/PAX )

มื้อเช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ หุบกุหลาบนานาชาติอ่าวย่ าหลง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแนวชนบทแห่งใหม่ของเมืองซานย่า มีพ้นื ที่ 2,755
หมู่ หรื อประมาณ 1,160 ไร่ "แหล่งรวมกุหลาบแห่งซานย่าอันแสนโรแมนติก" มีการปลูกกุหลาบนานาพันธุ์ ทั้งพันธุ์
ต่างชาติ หลากหลายสี ที่เด่นที่สุดคือ เป็ นการปลูกกลางแจ้ง ไม่ใช่การปลูกในร่ ม นอกจากเป็ นแหล่งชมทุ่งดอกกุหลาบที่
น่าเที่ยวน่าชมแล้ว ยังเป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าด้วย

มื้อเทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่ าหลี เป็ นหมู่บา้ นที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าหลี ชนเผ่าที่มี
ประชากรมากที่สุดในเมืองซานย่า คิดเป็ นสัดส่ วนถึงร้อยละ 70 เลยทีเดียว มาร่ วมชมการแสดง การละเล่นท้องถิ่น ให้คุณ
ได้รู้จกั ชนเผ่าหลีได้มากขึ้น สัมผัสวิถีชีวติ ที่ยงั คงความดั้งเดิม ซึ่ งวิถีชีวติ ของชนเผ่าหลีก็จะคล้ายๆ กับชาวเขาในบ้านเรา
ที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งการแต่งกาย เครื่ องไม้เครื่ องมือ ที่อยูอ่ าศัย รวมถึงวัฒนธรรมเฉพาะ
พื้นที่ โดยการแสดงที่น่าสนใจ คือการโชว์ความทนทานของลิ้นและเท้า ที่สามารถทาบไปบนแผ่นเหล็กร้อนจัด เป็ นโชว์
ที่ทาให้คนดูอย่างเราอดเสี ยวไม่ได้ มาชมโชว์น่าทึ้งพร้อมกับเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ของชนเผ่าหลีได้ที่หมู่บา้ น
พาท่านชมความงามของ อ่ าวซื อเหม่ ย เป็ นหนึ่งในอ่าวที่สวยงามของเมืองไหหลาเป็ นที่นิยมของบรรดาของนักท่องเที่ยว
ชายหาดแห่งนี้ จะเป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมหมูหรามากมาย เหมาะสาหรับคนที่ตอ้ งการพักผ่อนอย่างแท้จริ ง แต่ก็ใช่วา่ จะน่า
เบื่อ เพราะที่นี่มีกิจกรรมทางน้ าให้สนุกสนานเพียบ ทั้งสคูบา้ ไดฟ์ วิง่ , พาราชูต, พารามอเตอร์ , สกู๊ตเตอร์ , เวคบอร์ด,
ฟลายบอร์ด, พาราเซลลิ่ง, เรื อใบ เป็ นต้น รับรองว่าที่นี่จะเป็ นสวรรค์ของคนรักกีฬาทางน้ า
- SANYA ROMANCE PARK SHOW (ราคาท่านละ 320 หยวน) เป็ นโชว์ ทมี่ ีชื่อเสี ยงทีส่ ุ ดในเมืองซานย่ า ซึ่ง
จะเป็ นโชว์ภายในอาคาร ในแต่ ละฉากของโชว์ นีท้ ่ านจะได้ ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการทีผ่ ้ จู ัดได้ นาเสนอออกมา

ให้ ท่านชม รับรองได้ ว่าท่านไม่ เคยชมทีไ่ หนมาก่อน และยังโชว์ ถึงความเป็ นมาของอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
ซึ่งเป็ นอนุสรณ์ ความรักอันแสนโรแมนติกระหว่ างกวางสาวและหนุ่มเผ่ าหลี ระหว่างทางก่อนเข้ าไปถึงอาคารที่
ดูการแสดง ท่านก็จะได้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของชาวท้องถิ่นออกมาร้ องเพลง และเล่นกิจกรรมให้ ท่านได้
ชม
(ค่ าเข้ าชมการแสดงซานย่าการร้ องราวัฒนธรรมเก่าแก่พันปี RMB 320/PAX **ท่านสามารถเลือกรับชมการ
แสดงได้ โดยไม่ บังคับ)
มื้อเย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ โรงแรม Xin yi jiang chan yi หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ ี่

ลู่หุยโถว อนุสาวรี ย์กวางเหลียวหลัง - ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ นา้ มันตับปลาฉลาม Squalene ซานย่า – ล่องเรื อทะเลซานย่าชม
เมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเยีย่ มชม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขั้นเพื่อนิทานที่
เล่ากันอยูเ่ รื่ องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิ น Totem สามารถถ่ายรู ปคู่ที่หน้า
ผาที่แกะสลักคาว่า รัก ซึ่งเป็ นตัวหนังสื อสี แดง และถือได้วา่ เขากวางเหลียงหลังซึ่ งเป็ นจุดชมวิวที่สูงสุ ดของเมืองซานย่า

มื้อเช้ า

มื้อเทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเยีย่ มชมศูนย์ ผลิตภัณฑ์ นา้ มันตับปลาฉลาม Squaleane เป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่พบได้ทวั่ ไปใน
เนื้อเยือ่ มนุษย์ในปริ มาณน้อย ๆ แต่เป็ นส่ วนประกอบสาคัญในน้ ามันตับปลาฉลามลึก Squalene เป็ นแหล่งพลังงาน
สาหรับปลาฉลามและช่วยให้พวกเขาอาศัยอยูท่ ี่ระดับความลึกประมาณ 1800-6000 ฟุตในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและ
ไม่มีออกซิ เจนที่เพียงพอ ซึ่งเป็ นน้ ามันสกัดจากตับปลาฉลาม สามารถดูดซับออกซิ เจนและช่วยในการส่ งผ่านออกซิ เจน
ไปทัว่ เนื้อเยือ่ ไปยังเนื้ อเยื่อของเซลล์ในร่ างกาย เสริ มสร้างออกซิ เจนในร่ างกายระบบภูมิคุม้ กันจะถูกกระตุน้ และ
เสริ มสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง Squalene ช่วยให้ผวิ ของเรานุ่มนวลและมีสุขภาพดีและมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระที่

มีประสิ ทธิ ภาพช่วยปกป้ องร่ างกายของเราจากผลกระทบที่รุนแรงของสิ่ งแวดล้อม มลภาวะ
มื้อเย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านล่องเรื อทีช่ ื่ อ Zhenghe Bao ซึ่งแสดงสไตล์กษัตริ ยช์ มการแสดง ชมฉากกลางคืนของซานย่าเราจะพาคุณ
ย้อนกลับไปที่ราชวงศ์หมิงในทะเลจีนใต้เพื่อเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ของ Zhenhe เดินทางไปที่ ตะวันตก
และนาท่านล่องเรื อซานย่าชมเมือง ซานย่าตอนกลางคืน
นาท่ านสู่ โรงแรม Xin yi jiang chan yi หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก รับประทานอาหารเจ) – เทียนหยา
ไหเจี่ย สุ ดหล้ าฟ้ าเขียว
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเยีย่ มชม วัดหนานซาน ถือเป็ นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน บนเนื้อที่กว่า 50 ตารางกิโลเมตร
รัฐบาลจีนใช้งบประมาณในการสร้างที่นี่กว่า 6,000 ล้านหยวน หรื อประมาณ 30,000 ล้านบาทเลยทีเดียว ว่ากันว่าที่นี่มี
ลักษณะฮวงจุย้ ที่ดีมาก คือ ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังติดภูเขา ด้านซ้ายมีเสื อ ด้านขวามีมงั กร โดยไฮไลท์ของที่นี่ เมื่อคุณ
ก้าวเท้าเข้ามาคือ องค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีความสู งถึง 108 เมตร ตั้งตระหง่านอยูก่ ลางทะเล ถือเป็ นเจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูง
ที่สุดในโลก ประดิษฐ์ออกมาเป็ นเจ้าแม่กวนอิม 3 พระพักตร์ 3 ทิศ อันหมายถึง สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ

มื้อเช้า

มื้อเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชมที่ แหลมเทียนหยาไหเจี่ย ภาษาจีนแปลว่า “สุ ดหล้าฟ้าเขียว” ที่นี่มีกอ้ นหิ นรู ปร่ างสวยงามแปลกตา
มากมายที่น่าจะสร้างความประทับใจให้กบั เหล่านักประวัติศาสตร์ นิยมไม่นอ้ ย และเป็ นจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดหากคุณ
อยากสัมผัสกับความอบอุ่นของทะเลจีนใต้จากนั้นให้ท่าน Free day shopping ที่เมืองซานย่าได้ตามอัธยาศัย

มื้อเย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ โรงแรม Xin yi jiang chan yi หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก
01.30 น.
05.30 น.
06.05 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่ า ฟี นิกซ์ – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่า ฟี นิกซ์
เหิ นฟ้าจากไหหลา สู่ เชียงใหม่
เดินถึงอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการบริการ
อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับรวมภาษีโหลดกระเป๋ า 20
กิโลกรัม
 ที่พกั โรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3
ท่าน ตามเหมาะสม)** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ
TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมี
การจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไปและมี
ค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามที่ได้ระบุในรายการ
 ค่าวีซ่านักท่องเที่ยวซึ่งเป็ นแบบกรุ๊ ป
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆตารายการที่ระบุไว้
 รถปรับอากาศ นาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อม
คนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินประกัน
อุบตั ิเหตุสูงสุ ด ท่าน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตาม
กรมธรรม์ประกันภัย)
 การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรค
ประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การ
บาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ย
สติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจาก
การทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึด
พาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการ
บินกาหนด
 ค่ าทิปไกด์ จีนและคนขับท้องถิ่นรวมเป็ น 1,000 บาท/
ท่ าน/ทริ ป ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ไทยแล้ วแต่ ดุลพินิจและความ
พึงพอใจในการบริการของท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่า
เครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ

 ค่ าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ฟรีที่
ด่ านไหหลา ซึ่งวีซ่าแบบหมู่คณะ สาหรับผู้ถือ
พาสปอร์ ตไทยและต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป
เท่ านั้น (ใช้ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้ า
มองเห็นข้ อมูลชัดเจน และต้ องส่ งเอกสารล่วงหน้ า
15 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมี
การประกาศยกเลิกหรื อระงับการทาวีซ่ากรุ๊ป ไม่ ว่า
ด้ วยสาเหตุใด ๆทั้งสิ้น ทาให้ ไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ป
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บเงินเพิม่ ท่ าน
ละ 2,150 บาท พร้ อมเอกสารเพิม่ เติมเพื่อทาการยื่น
คาขอวีซ่าเดี่ยวผ่ านศู นย์ รับยื่นกรณีทเี่ จ้ าหน้ าที่
ดาเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้ อยแล้วมีการ
ยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันทีไม่ สามารถนา
ไปใช้ กบั การเดินทางครั้งอื่น ๆ ได้ และการยกเลิก
เดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าวีซ่าได้ ทุกกรณี

*** การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 16 ท่านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคาทัวร์ ***

ในกรณี โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางตามสภาพการจลาจลในช่วงวันหยุดเทศกาลของจีนหรื อวันเสาร์ -อาทิตย์
รถอาจจะติด อาจทาให้เวลาในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์และคนขับรถใน
การบริ หารเวลา ซึ่ งอาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรมตามที่เรี ยน
เสนอ***
เงื่อนไข
รายการและราคาทัวร์น้ ีเป็ นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับการส ารอง ที่นงั่ จากสายการ
บินและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวน สิ ทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตัว๋ เครื่ องบิน หากราคาตัว๋ เครื่ องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคา
ปั จจุบนั และในกรณี ที่ ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของ ทางสายการ
บิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ขา้ งต้นนี้อาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรื อเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริ การคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริ ษทั ได้ทาประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้า ในวงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อนั เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการล่าช้าการยกเลิก
เที่ยวบิน เรื อ รถไฟ หรื อ ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น ได้อนั เนื่องมาจากสาเหตุของการสไตรค์ การนัดหยุด งาน อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติและกรณี สุดวิสยั
อื่นๆ ที่บริ ษทั ไม่อาจควบคุมได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน / บริ ษทั ขอสงวนสิทธิที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรื อ/ และกรณี สายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียม
เชื่อเพลิงหรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ
เงื่อนไขยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน

คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน

ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ในทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน

คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน

ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี

เอกสารการขอวีซ่าจีน
**เอกสารทีใ่ ช้ ยื่นวีซ่าจีนค่ ะ สาหรับผู้ใหญ่ อายุ 18 ปี ขึน
้ ไปเกิดทีไ่ ทย**
 พาสปอร์ ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
รู ปถ่ ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลังขาวเท่ านั้น!! ต้ องเปิ ดหู ห้ ามใส่ เครื่ องประดับ ห้ าม สวมเสื้ อสี ขาวถ่ ายรู ป **ไม่ เอารู ปข้ าราชการค่ ะ

ห้ ามเขียนชื่ อ-นามสกุลด้ านหลังรูป ห้ ามแม็ครู ป หรื อใช้ คลิปหนีบติดกับพาสปอร์ ต

ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรม
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประชาชน

สาหรับเด็กอายุตา่ กว่ า 18 ปี ใช้ เอกสารดังนี้
พาสปอร์ ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
รู ปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิ ดหู ห้ามใส่ เครื่ องประดับ ห้ามสวม เสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป **ไม่เอารู ปข้าราชการค่ะ

ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรู ป ห้ามแม็ครู ปหรื อใช้ คลิปหนีบกระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด
สาเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา
สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
กรณี ชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วย

กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 18 ปี เดินทางกับญาติ
พาสปอร์ ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
รู ปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิ ดหู ห้ามใส่ เครื่ องประดับ ห้ามสวม เสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป **ไม่เอารู ปข้าราชการค่ะ

ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรู ป ห้ามแม็ครู ปหรื อใช้ คลิปหนีบกระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
สาเนาใบสู ติบตั ร
สาเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา
สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
กรณี ชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วย
สาวประเภทสองแต่งกายเป็ นสตรี ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ งเท่านั้น
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจนในรู ปถ่าย) หรื อ ผูช้ ายจริ ง (แบบคลุมเครื อ ไว้ ผมยาว หน้าตาสะสวย) จะต้องไปดาเนินการทา

วีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน
พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริ ง (อาจมีการยกเลิกชัว่ คราว แล้วแต่สถานการณ์)

ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทที่ างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

ั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กน
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 2,950 บาท ยกเว้น แคนาดา บราซิ ล และอาร์ เจนติน่า(กรุ ณาเชคราคาอีกครั้ง) - เอกสารที่ตอ้ ง

เตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และ ตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเท่านั้น] และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจาก

คอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้ อสี ขาวเด็ดขาด เช่น เสื้ อยืดสี ขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รู ปต้องหน้าตรง ไม่ยม
ิ้ เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูท้ งั 2ข้าง 11
- ไม่ส่วมเครื่ องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน
่ เเว่นสายตา
3. ใบอนุญาตการทางาน
4. หนังสื อว่าจ้างในการทางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน
่ ทาวีซ่า
4. นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์

[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ ม

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 สถานทูตจนีอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย ไม่ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า**

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี น้ ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง
โปรดรับทราบว่ า
ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องยืน
่ วีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องเผื่อเวลาทาวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริ ษท
ั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทางานใน

ประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชี ธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึง
ปั จจุบนั
กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้า ประเทศจีนด้วยตนเอง
ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริ ษท
ั ฯ จะใช้สาหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบ ได้วา่ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการ

ออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน
่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออก

เดินทาง)
โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื ออาจเปลี่ยนระเบียบการยืน
่ เอกสาร ซึ่งเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้ง

ทางบริ ษทั ฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรื อทราบในเวลากระชั้นชิด
ท่านที่ถือหนังสื อเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสื อเดินทางแบบปกติ

ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทาวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บตั ร APEX แทนวีซ่าจีนได้
ท่านที่ถือบัตร APEX หรื อ ถือหนังสื อเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิ ทธิ การเข้าประเทศจีนเพือ่ การท่องเที่ยวโดยไม่มีวซ
ี ่า เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์

ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศ ของผูถ้ ือเอกสารนั้นๆ

กรุณาส่ งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่ างน้ อย 15 วันทาการ
ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใด ๆทั้งสิ้น ทาให้ ไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรื อ ท่ านมีความประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดีย่ ว ผู้
เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายในการทา วีซ่าเดีย่ วยื่นปกติ 5-7 วัน ทาการ ท่ านละ 2,150 บาท หรื อ วีซ่าด่ วน 2 วัน ทาการ ท่ านละ 3,275 บาท (อัตรา
ดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี้ !!!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล(MISS./MRS./MR.)NAME.............................................SURNAME.............................................................................
สถานภาพ โสด  แต่งงาน  หม้าย  หย่า  ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส........................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)
.........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................................................โทรศัพท์บา้ น.............................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา(กรณี เกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยูท่ ี่ทางานเก่าแทน)
.........................................................................................................................................................................................................................................
ตาแหน่งงาน....................................................................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน /
สถานศึกษา .....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .......................................................... โทร ................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่

 ไม่เคย

 เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว

เมื่อวันที่...............................เดือน........................................ปี .................... ถึง วันที่.................เดือน.................................................ปี .........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่

 ไม่เคย

 เคย โปรดระบุ......................................................................................

เมื่อวันที่................................เดือน.........................................ปี ..................... ถึง วันที่.................เดือน.............................................ปี ..........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................................................................................RELATION.........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................................................................................RELATION.........................................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี
(โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

