ฮาวายแหงเอเชีย ไหโขว ซานยา 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน ไหหนานแอรไลน
ไฮไลท. ทัวรราคาสบายกระเปา
นมัสการเจาแมกวนอิมที่ใหญที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน สัมผัสรถไฟความเร็วสูงจากซานยา-ไหโขว
เมนูพิเศษ... อาหารเจ ไกเหวินชาง-ตนตํารับไกไหหลํา ปูทองถิ่นนึ่ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
หมายเหตุ : ราคาขางตนรวมคาวีซากรุปทัวรฟรีที่ดานไหหลํา เอกสารที่ใช คือ สําเนาหนาพาสปอรตที่ใชอยูปจจุบัน
หากลูกทัวรทานใดมีวีซาจีนอยูแลว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาธรรมเนียมวีซา
สรุปการเดินทางโดยยอ
โปรแกรมการเดินทาง
เชา เที่ยง ค่ํา
1
2

3
4
5

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองไหโขว
ไหโขว - เมืองโบอาว - ศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย - ลองเรือหาด
หยก –เ มืองซานยา - หมูบานวัฒนธรรมชนกลุมนอยเผาแมวหลีแมว O
- สวนกุหลาบ (รวมรถราง) - รานชา
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจาแม
กวนอิม 108 เมตร. - วัดหนานซาน - รานสินคาพื้นเมือง - อนุสาวรีย O
กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดตาตงไห - รานเยื่อไผ
ซานยา - ไหโขว (นัง่ รถไฟความเร็วสูง) - พิพิทธภัณฑไหหนาน O
สุสานไหลุย - ถนนคนเดินฉีโหลว
เมืองไหโขว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก
09.00 น.

11.40 น.
14.55 น.

ค่ํา
ที่พัก

โรงแรมที่พัก

✈

OSCAR HOTEL ORSAME

O

O

GUOXI HOTEL ORSAME

O

O

GUOXI HOTEL ORSAME

O

O

OSCAR HOTEL ORSAME

✈

กรุงเทพฯ - ไหโขว
คณะพร อ มกั น ที่ ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ บริ เ วณอาคารผู โ ดยสารขาออก ชั้ น 4
เคานเตอร G โดยสายการบินไหหนานแอรไลน โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
ออกเดินทางสู เมืองไหโขว โดยสายการบินไหหนานแอรไลน เที่ยวบินที่ HU7940
เดินทางถึง เมืองไหโขว มณฑลไหหนาน(เกาะไหหลํา) ซึ่งตั้งอยูทางเหนือของเกาะไหหลํา
เกาะไหหลํา เปนเกาะที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไตหวัน
ตั้งอยูทางใตสุดของประเทศจีน จากนั้นนําคณะเดินทางไปรับประทานอาหารค่ํา
รับประทานอาหาร ค่ํา ณ โรงแรมที่พัก (เมนูพิเศษ....ลิ้มรสไกไหหลํา)
OSCAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
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ไหโขว

วันที่สอง
เชา

กลางวัน
บาย

ค่ํา
ที่พัก

ไหโขว - เมืองโบอาว - ศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย - ลองเรือหาดหยก - เมืองซานยา - หมูบาน
วัฒนธรรมชนกลุมนอยเผาแมวหลีแมว-สวนกุหลาบ (รวมรถราง)
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสู เมืองโบอาว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นําทานเขาชม ศูนย
จัดการประชุมผูนําเอเชีย อาคารที่ใชตอนรับและเปนศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย ในป
2002 จากนั้น นั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5
กม.และมีความกวางเพียง 10-500 ม. เปนจุดตัดระหวางทะเลจีนใต และแมน้ํา 3 สาย อัน
ไดแก Wanquan , Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมารวมกันกอนไหลลงสูทะเล

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองซานยา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ตั้งอยูทางใตสุดของ
มณฑลไหหนาน เปนเมืองทองเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยูในเขตรอนเพียงแหงเดียวของประเทศ
จีน ตัวเมืองซานยามีสภาพแวดลอมแสนวิเศษ ทิวทัศนธรรมชาติของเมืองประกอบดวย
ภูเ ขา ทะเลและแม น้ํ า เมื อ งซานย า ได ร วบรวม 10 ทรั พ ยากรการท องเที่ ย ว ซึ่ ง ได แ ก
แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ปา ไม น้ํ า พุ ร อ น สั ต ว ถ้ํ าหิ น เรื อ กสวนไร น า และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี นําทานแวะชม หมูบานวัฒนธรรมชนกลุมนอย เผาหลี- แมว ชม
การจําลองชีวิตความเปนอยูของชนเผาที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลํา ชม
การแสดงการละเลนศิลปะการละเลนเมืองของชนกลุมนอยเหลานี้ประวัติศาสตรและความ
ทรงจําทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษถึงปจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรม
ที่ไมมีตัวตนอีกมากมาย เชนวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไมเพื่อเกิดไฟ การถัก
ทอผาดวยมือ รอยสักในหนาของผูหญิง ทานสามารถซื้อของฝากหรือสินคาพื้นเมืองที่ทํา
ดวยฝมือชาวบานและเลือกซื้อขนมพื้อเมือง จากนั้นนําทานชม สวนดอกกุหลาบ แหงเมือง
ซานยา ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ แลวเขาชมสินคาที่
ผลิตดวยดอกกุหลาบหลักหลาย เชน ครีมทาหนา น้ําหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบ
เปนตน
 รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
GUOXI HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
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ซานยา

วันที่สาม
เชา

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจาแมกวนอิม 108 เมตร. - วัดหนานซาน - ราน
สินคาพื้นเมือง - อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดตาตงไห - รานเยื่อไผ
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (เมนูพิเศษ...ติ่มซําไหหลํา)

นําทานเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เปนจุดแสดง
อารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปดวยหลักปรัชญาที่ฝงลึก สามารถ
สร า งแรงบั น ดาลใจได และสอนใหผูคนพบทางสวาง สถานที่แ หงนี้นับ วา เปน สถานที่
ทองเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้อที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือวาเปนสวนพุทธธรรมที่
ใหญที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งกอสรางที่โดดเดนที่สุด คือ องคเจาแมกวนอิม 3
พักตรประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเปนเจาแมกวนอิมที่หันพระพักตร 3 ดานองคแรก
ของโลก มีความสูง 108 เมตร เจาแมกวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจาแมกวนอิมองคนี้
ประดิ ษ ฐ อ อกมาเป น 3 หน า 3 ทิ ศ มี ความหมายคื อ สติ ป ญ ญา ความเมตตา และ
สันติภาพ ชาวไหหลําเชื่อกันวาหลังจากสรางองคเจาแมกวนอิมเสร็จ ไหหลําก็ไมเคยเกิด
ภัยพิบัติทางทะเลอยางหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจาแมกวนอิมที่วัดนี้ ผูคนตางกลาว
กันวา ใครไดมีโอกาสมาสักการะขอพรองคเจาแมไมวาจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ
และนําทานเขาชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญตั้งอยูบริเวณทางทิศ
ตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานยา มีพื้นที่กวา 40,000 ตารางเมตร ลอมรอบภูเขา
หนานซานที่มีความสูงถึง 500 กวาเมตร ศูนยวัฒนธรรมแหงนี้ใชงบประมาณในการสราง
กวา 6,000 ลานหยวน และถือวาพื้นที่แหงนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุยที่ดีที่สุด คือ ดานหนา
ติด ทะเลและด า นหลังคื อภู เ ขา ถือเปนวัดที่มีชื่อเสีย งมากที่สุดของเกาะไหหนาน จาก
ประวัติความเปนมาอันเกาแกยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวัดแหงนี้ จนมีคนเปรียบเปรย
“วัดหนานซาน” วา “อายุยืนเทาเขาหนานซาน” หากใครไดมาสักการะ ณ วัดแหงนี้ก็จะ
มีอายุยืนยาวดังความศักดิ์สิทธิ์ของวัด นั่นเอง พรอมทําบุญไหวพระเสริมเมตตาบารมี ทาน
สามารถรวมบริจาคเงิน 30 หยวน (ไมไดรวมในรายการ) เพื่อที่จะไดสักการะองคเจาแม
กวนอิม 1,000 กร ที่ทําดวยทองคํ าแท ประดับดวยหยก เพชร พลอย ที่งดงาม และมี
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กลางวัน
บาย

ค่ํา
ที่พัก
วันที่สี่
เชา

กลางวัน

ความศักดิ์สิทธิ์มาก เปนที่เคารพศรัทธาของชาวจีนทั่วไปสรางความอัศจรรยใจและความ
เลื่อมใสศรัทธาแกคนทองถิ่นเปนอยางมาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(เมนูพิเศษ....อาหารเจในวัดหนานซาน)
จากนั้นนําทานแวะ เลือกซื้อ สินคาพื้นเมือง ของเมืองซานยา และนําทานเดินทางสู
อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง อนุสรณความรักอันโรแมนติก สรางขั้นเพื่อนิทานที่เลากันอยู
เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุมเผาหลี ระหวางทางเดินผานชมแกะสลักหิน Totem
สามารถถายรูปคูที่หนาผาที่แกะสลักคําวา รัก ซึ่งเปนตัวหนังสือสีแดง และถือไดวาเขา
กวางเหลียงหลังซึ่งเปนจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานยา
นําทานชม หาดตาตงไห เปนชายหาดที่มีชื่อเสียง ไดรับสมญานามวา "ฮาวายของจีน"
และไดรับความนิยมสําหรับการดําน้ํา, กีฬาชายหาด, การวายน้ําและการอาบแดด และมี
จัตุรัสชอปปงขนาดใหญ ที่เต็มไปดวยรานคา, แหลงบันเทิง ถือวาเปนหนึ่งในความนิยม
มากที่สุดในเมืองซานยา ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองซานยา เปนอาวที่มีหาด
ทรายขาวสะอาดสวยงาม หลังจากนั้นนําทานเลือกชม สินคาที่ผลิตดวย เยื่อไผ

 รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
GUOXI HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
ซานยา
รานใบชา - ซานยา - ไหโขว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - พิพิทธภัณฑไหหนาน - สุสานไหลุย - ถนนคน
เดินฉีโหลว
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
(เมนูพิเศษ...ติ่มซําไหหลํา)
นําทานไดชิม ชา ที่ขั้นชื่อของซานยา และหลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองไหโขว
โดยรถฟความเร็วสูง (ใชเวลาประมาณ 1.30 ช.ม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บาย

ค่ํา

ที่พัก
วันที่หา
เชา
09.25 น.
10.35 น.

นําทานเที่ยวชม พิพิทธภัณฑไหหนาน ภายในเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ของเกาะ มีการแสดงงานตางๆ มากมายไมวาจะเป นภาพวาดที่แสดงถึงการใชชีวิ ตใน
หมูบานชวงตนของการสรางเมืองไหหนานในรูปแบบสามมิติและของโบราณที่ถูกขุดพบ
จากซากเรืออับปางของฮัวกวนเจี๋ยวที่หนึ่ง ราชวงศซง (1127-1279) เรือเดินสมุทรขนาด
ใหญของพอคาชาวจีนถูกคนพบในป 1996 (ปดทุกวันจันทร)
และนําทานชม สุสานไหลุย ทานไหรุยไดรับตําแหนงเปนนายอําเภอ สมัยราชวงศหมิง
และมี ลั ก ษณะนิ สั ย เป น ซื่ อ สั ต ย เหมื อ นดั่ ง ท า นเปาบุ น จิ้ น ชาวไหหลํ า จึ ง ให ฉ ายาว า
“เปาบุนจิ้นไหหลํา” มีชีวิตอยูในชวงป ค.ศ. 1514-1587 เปนคนเมืองฉงโจว ในไหหลํา
กํ า พร า บิ ด าตั้ ง แต ยั ง เล็ ก เป น คนฉลาดรั ก เรี ย น เป น ข า ราชการที่ มี ค วามความสุ จ ริ ต
ยุติธรรมเหมือนกับเปาบุนจิ้นที่เรารูจักกันดี และดวยความสุจริต ซื่อตรงและตอตานการ
โกงกินของขุนนางกังฉิน ทําใหชีวิตราชการของไหลุยมีอุปสรรคมากมาย โดนพวกขุนนาง
กังฉินที่ไมพอใจ ไปเพ็ดทูลใหจักรพรรดิไลออกจากตําแหนง แตหลังจากนั้นก็ไดถูกเรียกตัว
กลับไปรับราชการอีกครั้งและเสียชีวิตในป ค.ศ. 1587 เมื่อเขาตาย เตรียมการนําศพไปฝง
ที่บานเกิด แตยังไมทันถึง เชือกมัดหีบมาขาดที่นี่ จึงเชื่อกันวาเปนสถานที่ที่ไหลุยเลือกไว
ทําสุสาน สุสานนี้ถูกทําลายไปเกือบหมดในชวงการปฎิวัติวัฒนธรรม แตไดซอมสรางขึ้น
ใหมในป ค.ศ 1982 ปจจุบันไดถูกอนุรักษไวใหเปนโบราณสถานสําคัญทางประวัติศาสตร
 รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
(เมนูพิเศษ....อาหารสี่อยางที่ขึ้นชื่อของไหหลํา—ไกไหหลํา ปูทองถิ่นนึ่ง เปดพะโล เนื้อ
แกะตงซาน)
นําทานอิสระชอปปง ณ ถนนคนเดินฉีโหลว มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซื้อฝากคน
ทางบาน
OSCAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
ไหโขว-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินไหโขว
ออกเดินทางจาก เมืองไหโขว โดยสายการบินไหหนานแอรไลน เที่ยวบินที่ HU7939
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....................
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ไหโขว

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท
ฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการ
เดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ
แลว
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
อัตราคาบริการ ตอทาน
งดแถมกระเปา

ผูใหญพักหอง
ละ 2 ทาน

เด็กมีเตียงพัก เด็กมีเตียงพัก
กับผูใหญ 1 กับผูใหญ 2
ทาน
ทาน
14,991.14,991.16,991.16,991.17,991.17,991.16,99116,991.-

เด็กไมมีเตียงพัก
กับผูใหญ 2 ทาน

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

20-24 ก.ย.60
14,991.14,991.4,000.6-10 / 18-22 / 25-29 ต.ค.60
16,991.16,991.4,000.11-15/20-24 พ.ย.60
17,991.17,991.4,000.1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ย.60
16,991.16,991.4,00029 พ.ย.-3 ธ.ค.60
6-10 / 13-17 ธ.ค.60
16,991.16,991.16,991.16,991.4,000.1-5 / 20-24 / 27-31 ธ.ค.60
17,991.17,991.17,991.17,991.4,000.29 ธ.ค.-2 ม.ค.61
19,991.19,991.19,991.19,991.4,900.หมายเหตุ : ราคาขางตนรวมคาวีซากรุปทัวรฟรีที่ดานไหหลํา เอกสารที่ใช คือ สําเนาหนาพาสปอรตที่ใชอยูปจจุบัน หาก
ลูกทัวรทานใดมีวีซาจีนอยูแลว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาธรรมเนียมวีซา
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ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น
ทานละ 150 หยวน /ทริป/ตอทาน เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ***
ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
**บริการแจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวัน **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทาน
ในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
ขอควรทราบ : รานที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, เยื่อไผ, สินคาพื้นเมือง, รานผาไหม ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
** เมือ่ ทานไดรับโปรแกรมการเดินทางที่ทางบริษัทฯ ไดสงใหทานแลว ถือวาทานไดอานทําความเขาใจและยอมรับเงื่อนไข
ที่ทางบริษัทฯ ระบุไวแลว และยินยอมจายสวนตางหากทานไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด**
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ คอนเฟริม
เดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่
Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วัน
ทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ
ชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการชําระคาบริการ (โปรไฟไหม)
* โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันที่นั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันที พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
(ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาได
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ที่ Fax 0 2116 6423 (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัด
มีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกบริการ (โปรไฟไหม)
เนื่องจากเปนทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปรง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก
ขอคืนคาทัวร ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วันทําการ คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วันทําการ เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันทําการกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
4. คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซากรุปทัวรฟรีที่ดานไหหลํา
หมายเหตุ : อัตราดังกลาว สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น (ยื่นวีซากรุปฟรี ไมตองสงเอกสาร
สําหรับทําวีซา ใชแคสําเนาหนาพาสปอรตปจจุบัน) หรือ หากตองการยื่นวีซาแบบเดี่ยว คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเดี่ยว ราคา 1,500
บาท ถาเปนพาสตางชาติหรือพาสตางดาว ตองยื่นวีซาเดี่ยวเทานั้น
7. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
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ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน
9. อัตรานี้สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทานั้น
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. กระเปาเดินทาง
2. กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน หากน้ําหนักเกินจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
3. คาทําหนังสือเดินทาง
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 150 หยวน/ทาน/ทริป
8. คาภาษีมูลคาเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จาย 3%
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความ
ลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสาย
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS130917

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 9 of 13

การบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
11. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุก
ครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
**กรณีลูกคามีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว**
มีคาบริการเพิ่มเติมดังนี้
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,550 บาท
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และ
หามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวน
สายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
5. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
6. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสําเนาสูติบัตร และสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่
http://www.consular.go.th/
- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
8. ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน (กรณีที่ประกอบธุรกิจสวนตัว กรุณาแจงดวยวาทานทําธุรกิจอะไร)
ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หาก
สถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
9.เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทํา
การ (กอนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
11.ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบในการ
อนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC
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กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2
อาทิตย
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทานั้น
- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไป
แสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ตองเตรียม
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสอง ขางชัดเจน และ
หามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวน
สายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)สถานฑูตจีนอาจ
ปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอรอัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทาน
สงหนังสือเดินทางลาชา
• ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,050 บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก เดนมารก
ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
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**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
 หมาย
 หยา
สถานภาพ  โสด  แตงงาน
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูสมรส
....................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย
.......................... โทรศัพท............................. มือถือ...............................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
...........................................................................................................................................................................................................
....รหัสไปรษณีย ............................โทรศัพทบาน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)……………………………………………………..
ตําแหนงงาน .......................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพหญ)
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรง
กับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ป............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................ป
............................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม  ไมเคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ป............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................ป
.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
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NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิด
ความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
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