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ั้ ส
่ อบถาม)

กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน
เดินทาง พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
เขาเซียงกง | เขาเหยาซาน | สวนชวนชาน | หยางซั่ว | ถนนฝรั่ง
ล่องเรือแม่นา้ หลีเจียง | โชว์ดรีมไลค์ล่ีเจียง | พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

ราคาเพียง
1

13,888.-
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.
วันที่ 4.
วันที่ 5.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุย้ หลิน (สนามบินเหลีย่ งเจียง) (CZ6100 : 13.00-18.25น.)
กุย้ หลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึน้ ลง) – สวนชวนชาน – ถา้ เขาทะลุ – ร้านหยก – โชว์ดรีมไลค์ลเี่ จียง
สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี)่ – ถ่ายรูปคูเ่ ขางวงช้าง – เขาเซียงกง – หยางซั่ว – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนฝรั่ง
ล่องเรือแม่นา้ หลีเจียง (ครึง่ สาย) – กุย้ หลิน – ร้านบัวหิมะ – ประตูกหู นานเหมิน – ชมเจดียเ์ งินเจดียท์ อง – ถนนคนเดิน – ตลาดใต้ดิน
กุย้ หลิน(สนามบินเหลีย่ งเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ6099 : 08.40-12.00น.)

วันที่ 1
10.00 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง)
(CZ6100 : 13.00-18.25น.)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA
SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
13.00 น.

2

ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN
AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100
*แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พร้อมทาพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนัน้ กลับขึน้ เครื่องเดินทางต่อสู่เมืองกุย้
หลิน*

กุย้ หลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิรน์
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18.25 น.

ค่า
ที่พกั

วันที่ 2
เช้า

กลางวัน

3

เดินทางถึ ง เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็ นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกวางซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจี น ซึ่งมีพืน้ ที่
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุย้ โจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับกวางตง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศ
เวียดนาม ลักษณะพืน้ ที่เป็ นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคีย้ วติดต่อกัน เทือกเขาสาคัญ ได้แก่ ภู
เขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน เป็ นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพืน้ ที่ครึง่ หนึ่งของประเทศ ด้วยเหตุนี ้เองจึงมีถา้ หินปูนอยู่
มากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว

กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึน้ ลง) – สวนชวนชาน – ถา้ เขา
ทะลุ – ร้านหยก – โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นาท่านเดินทางสู่ เขาเหยาซาน ที่สงู ที่สดุ ซึง่ อยูช่ านเมืองกุย้ หลินเพื่อนั่งกระเช้า ไฟฟ้าขึน้ ยอดเขาความสูงประมาณหนึ่ง
พันสองร้อยฟิ ตอากาศที่นีจ้ ะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองกุย้ หลินอันสวยงามยิ่งกลุม่ เขา
บางลูกแลดูคล้ายพระพุทธไสยาสน์แม่นา้ หลี่เจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโค้ง ขนานสองฝั่ งแม่นา้ ด้วยเขา
หินปูนสลับซับซ้อนรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุษย์ สมกับคากล่าวของคนจีนโบราณที่ว่า ทิวทัศน์กยุ้ หลิน
งามลา้ เลิศในปฐพี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม สวนชวนซาน ซึ่งเป็ นสวนจีนโบราณที่ตงั้ อยู่ในเมืองกุย้ หลินฝั่ งตะวันออกของแม่นา้ หลีเจียง สวนแห่งนีเ้ ป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่ขนึ ้ ชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุย้ หลิน ภายในประกอบด้วยภูเขาขนาดเล็ก ถา้ หินปูนธรรมชาติที่มีหินงอก
หินย้อยมากมาย และท่านได้ชมต้นไม้หิน และดอกไม้หินที่หาดู ยาก รวมทัง้ หินที่มีขนงอกออกมาสร้างความแปลกตา
ให้แก่ผพู้ บเห็น นอกจากนีภ้ ายในถา้ ท่านจะได้พบกับหินซ้อนขนาดใหญ่ที่ถกู บันทึกในกินเนสบุ๊ค ที่ได้ชื่อว่าเป็ นที่สดุ ใน
โลกและเป็ นหนึง่ เดียวในบรรดาถา้ นับพันในเมืองกุย้ หลิน

กุย้ หลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิรน์

[GQ1KWL-CZ004]

ค่า

ที่พกั
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นาท่านชม ถา้ เขาทะลุ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับ
เหมือนคริสตัลทาให้ถา้ นีค้ วามแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็ นลาดับ 3 ของถา้ ในตัวเมืองกุย้ หลิน
จากนัน้ นาท่านชม หยก ที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ กาไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ
สัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงจากนัน้ อิสระช้อปปิ ้ง ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพืน้ เมืองต่างๆ ฝาก
ญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเล่ตก์ บั กายกรรมเข้าด้วยกัน ผ่านการ
เคี่ยวกราและฝึ กฝนรูปแบบการแสดงโชว์นบั สิบปี ประทับใจกับการแสดงที่บอกเล่าเรือ่ งราวและการเลียนแบบพฤติกรรม
สัตว์ตา่ งๆ

โรงแรม Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
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วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

สวนจือ่ โจว (รวมรถแบตเตอรี)่ – ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง – เขาเซียงกง –
หยางซั่ว – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนฝรั่ง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเข้าชม สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี)่ เป็ นสวนสาธารณะที่ตงั้ อยูใ่ จเมืองกุย้ หลิน และอยูใ่ กล้เขางวงช้าง

จากนัน้ ท่านจะได้มองเห็น เขางวงช้าง (จากฝั่ งตรงข้ามสวนจื่อโจว) ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่นา้
หลีเจียงและแม่นา้ ถาวฮัวเป็ นหนึ่งในภูเขาที่ขึน้ ชื่อของกุย้ หลิน ทางตะวันออกเฉียงใต้สดุ เขตเมืองกุย้ หลิน ริมแม่นา้ หลี
เจียง เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองกุย้ หลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนัน้ มาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กาลัง
โน้มลงเพื่อกินนา้ จากแม่นา้ หลีเจียงที่อยูเ่ บือ้ งล่าง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

ชม เขาเซียงกง อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่นา้ หลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซั่ว 28 กิโลเมตร ท่านจะได้ชมวิวแม่นา้ หลี
เจียงจากบนเขานี ้ แม่นา้ หลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลูก เป็ นจุดที่ชมแม่นา้ หลีเจียงสวยที่สดุ ถือว่าเป็ นจุดนิยม
ของช่างถ่ายภาพอีกหนึง่ จุดที่นา่ สนใจ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่นา้ หลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400
ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็ นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จกั รยานชมธรรมชาติบริสทุ ธิ์
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และนาท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ทา่ นได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครือ่ งนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ทา่ นเดินเล่นหรือช้อบปิ ้ง ถนนฝรั่ง หรือถนนคนเดินขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทงั้
โรงแรม ผับ บาร์ ร้าน อาหาร และยังมีสินค้าพืน้ เมืองวางขายมากชนิด เช่น ผ้าทอที่นามาทาเป็ นปลอกหมอน ผ้าพันคอ
เสือ้ ผ้า กระเป๋ าลายดอกไม้หลายขนาด แท่งหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพูก่ นั จีน ตวัดลายเป็ นรูปเทพเจ้าจีน ธรรมชาติ
และสัตว์มงคลต่างๆ หนังสือคติพจน์ของท่านประธาน เหมาเจ๋อตุง อดีตผูน้ าจีน ก็มีวางขายให้ทา่ นเลือกซือ้ เลือกชม

โรงแรม Yangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้
โชว์หลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie” กากับการแสดงโดยจางอีโ้ หมว ซึง่ จัดแสดงในทุกๆค่าคืน งานนีจ้ างอี ้
โหมวใช้ธรรมชาติเป็ นฉากทัง้ สายนา้ ขุนเขา แล้วนาเรือ่ งราวของภาพยนตร์จีนละครเพลงสุดคลาสสิคเรือ่ ง"หลิวซานเจี่ย"
หรือ "เพลงรักชาวเรือ" มาดัดแปลงใส่เข้าไป เนือ้ เรือ่ ง กล่าวถึงหลิวซานเจี่ย นางเอกนักสู้ สาวงามชาวจ้วงสมัยราชวงศ์ถงั
ที่มีพรสวรรค์ดา้ นการร้องเพลง(ชาวจ้วงชื่นชอบการร้องเพลงมาก) จนเป็ นที่หมายปองของหนุม่ ๆทั่วไป แต่สดุ ท้ายเธอถูกผู้
มีอิทธิพลบีบบังคับให้แต่งงานด้วย ทว่าหลิวซานเจี่ยก็ได้ทาการต่อสูก้ บั ความอยุตธิ รรมของผูม้ ีอิทธิพลโดยใช้เสียงเพลง
ร้องตอบโต้ จนเธอสามารถเอาชนะได้ครองคูก่ บั คนรักและได้รบั การยกย่องให้เป็ น"วีรสตรีชาวจ้วง" มาจนถึงทุกวันนี ้ โดย
ฉากการแสดงคือแม่นา้ หลีเจียง และ ขุนเขาที่เมืองหยางซั่ว สวยงามอลังการ
*ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ท่เี จ้าหน้าที่และชาระเงินกับไกด์ทอ้ งถิน่ *
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วันที่ 4
เช้า

ล่องเรือแม่นา้ หลีเจียง (ครึ่งสาย) – กุ้ยหลิน – ร้านบัวหิมะ – ประตูกู
หนานเหมิน – ชมเจดียเ์ งินเจดียท์ อง – ถนนคนเดิน – ตลาดใต้ดิน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่าน ล่องเรือแม่น้าหลีเจียง ชมความงามของแม่นา้ หลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่นอ้ ยนับ
พันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผูผ้ า่ นชมให้ทา่ นพิสจู น์ดงั คากล่าวที่วา่ กุย้ หลินเป็ นดินแดนแห่งขุนเขาที่
แปลกและสวยงาม มีแม่นา้ สวยใสที่สดุ ในโลก

กลางวัน

จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน และนาท่านเข้าชมศูนย์นวดเท้า (ยาบัวหิมะ) เป่ าซูหลิง หรือในชื่อว่า ยา
บัวหิมะ ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทศั น์และฟั งพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

ค่า

น าท่า นชม ประตู โ บราณกู ห นานเหมิ น ตั้ง อยู่บ ริเ วณทะเลสาปหยงหู สร้า งขึน้ ครัง แรกในสมัย ราชวงค์ถัง อายุ
โดยประมาณ 1,300 ปี ได้รบั การปรับปรุ งล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปนุ่ และนาท่านชมและถ่ายรู ปภายนอกกับ เจดีย ์
เงินและเจดียท์ อง เพื่อเป็ นสิริมงคล เจดียร์ ิมทะเลสาบคู่นี ้ เจดียห์ นึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็ นเจดียท์ องเหลืองที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลก ส่วนอีกเจดียส์ ร้างด้วยปูนเป็ นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนัก ถือว่าเป็ นจุดชม
วิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุย้ หลิน จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อบปิ ้งที่ ถนนคนเดิน และ ตลาดใต้ดิน ท่านจะได้พบ
กับสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิด ทัง้ สินค้า
พืน้ เมืองกุย้ หลินยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กยุ้ หลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง ส้มจีด๊ เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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ที่พกั

โรงแรม Hampton by Hilton Guilin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(CZ6099 : 08.40-12.00น.)

วันที่ 5
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (SET BOX)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเหลี่ยงเจียง เมืองกุ้ยหลิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099
แวะพักที่สนามบินอูซ๋ ู เมืองหนานหนิง จากนัน้ เดินทางต่อสูก่ รุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

08.40 น.
12.00 น.

อัตราค่าบริการ : กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิรน์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 19-23 ธ.ค. 62
14,888.14,888.14,888.4,000.6,888.วันที่ 01-05 ม.ค. 63
13,888.13,888.13,888.4,000.5,888.วันที่ 20-24 ก.พ. 63
14,888.14,888.14,888.4,000.6,888.วันที่ 04-08 มี.ค. 63
13,888.13,888.13,888.4,000.5,888.วันที่ 19-23 มี.ค. 63
14,888.14,888.14,888.4,000.6,888.ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปี บริบรู ณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่า)

ราคานีไ้ ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ ว ท่านละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถี่ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
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การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
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2.

3.

4.

ในกรณี ท่ีลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จา่ ยทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ
ค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.
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คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
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- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

7.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ มัน

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีนแบบเดี่ยว 4 วันทาการ ท่านละ 1,800 บาท
กระเป๋ าเดิน ทางท่า นละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณี ท่ี น า้ หนักเกิ น กว่าที่ สายการบินก าหนด 23
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนา้ หนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่ส่ งั เพิ่มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
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บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ท่ี เ กิ ด จากสายการบิ น ภั ย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ
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5.

รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรื อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง จนมี ก ารยกเลิ ก ล่า ช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
ดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่ จ ะจัด บริการทัว ร์อ่ื นทดแทนให้ แต่จ ะไม่คื นเงิ นให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั้ นีท้ างบริษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ยวสถานที่ อ่ื น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารจัด หานี โ้ ดยไม่แ จ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้

สาหรับผู้ทมี่ ีความประสงค์ต้องการขอยืน่ วีซ่าเดีย่ ว
เอกสารในการยืน่ วีซ่าจีนสาหรับผู้ทถี่ อื พาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,800 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้ หลังขาวเท่านัน้ **
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2 ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
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3.

สาหรับผูท้ ่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านัน้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต้องแนบสูติบตั รตัวจริง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)
- กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่ อยู่ปัจ จุบนั ที่อยู่ท่ี ทางาน
ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจี นอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ทาวีซา่ ท่านจะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญ าตให้เข้า -ออกเมื องด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษั ท ฯ สามารถขอวี ซ่า ให้ไ ด้ เฉพาะชาวต่า งชาติท่ี ท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวี ซ่าเข้าประเทศจี นด้วย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

1.
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2.

หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่ (กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้ หลังขาวเท่านัน้ ]
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. ใบอนุญาตการทางาน
4. หนังสือว่าจ้างในการทางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซา่
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่ ้องจ่ายเพิม่ ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จา่ ยเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
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[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้]

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)
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