ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

กำหนดวันเดินทำง:
วันที่ 01-04/08-11/15-18/22-25 ก.ค. 60 / 29 ก.ค.-01 ส.ค. 60
11,990 บำท
วันที่ 05-08/19-22/26-29 ส.ค. 60
11,990 บำท
วันที่ 12-15 ส.ค. 60 (ช่วงวันแม่)
12,990 บำท
รำคำข้ำงต้นรวมค่ำรถรับส่งจำกกรุงเทพ (ศูนย์กำรค้ำ SHOW DC **RCA)** – สนำมบินอู่ตะเภำ
(แจ้งล่วงหน้ำ 20 วันก่อนเดินทำง)
รวมวีซ่ำกรุป๊ ทัวร์ฟรีทไี่ หหลำ เอกสำรทีใ่ ช้ คือ สำเนำหน้ำพำสปอร์ตทีใ่ ช้เดินทำงปั จจุบนั
หำกลูกทัวร์ท่ำนใดมีวีซ่ำจีนอยูแ่ ล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำธรรมเนียบวีซ่ำ
อัตรำดังกล่ำว ขอสงวนสิทธิ์ผถู ้ ือพำสปอร์ตไทยเท่ำนั้น
หมำยเหตุ : หำกท่ำนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงพำสปอร์ต หรือ ทำเล่มพำสปอร์ตใหม่ โดยไม่แจ้งให้ทำงบริษัททรำบ
ภำยใน 20 วันก่อนกำรเดินทำง ณ วันเดินทำงทำให้ลูกค้ำไม่สำมำรถเดินทำงได้ เนื่องจำกข้อมูลไม่ตรงกับวีซ่ำ ทำง
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำใช้จำ่ ยทั้งหมด
วันแรก
อู่ตะเภำ-ซำนย่ำ
16.00 น.คณะพร้อมกันที่ ศูนย์กำรค้ำ SHOW DC (RCA) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน เพื่อนาท่านโดยสารโดยรถบัสสู่สนามบินอู่ตะเภา (สำหรับท่ำนทีจ่ องรถ
รับส่งจำกกรุงเทพ-อู่ตะเภำ)
19.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศอู่ตะเภา บริเวณอำคำร 1 ผูโ้ ดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบิน HAINAN
AIRLINES
22.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซำนย่ำ มณฑลไห่หนาน โดยเที่ยวบินที่ HU402 (บริกำรอำหำรบนเครือ่ ง)
01.45+1 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองซำนย่ำ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน เป็ นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่
ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน ตัวเมืองซานย่ามีสภาพแวดล้อมแสนวิเศษ ทิวทัศน์
ธรรมชาติของเมืองประกอบด้วยภูเขา ทะเลและแม่น้ า เมืองซานย่าได้รวบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ซึ่งได้แก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่ าไม้ น้ าพุรอ้ น สัตว์ ถ้าหิน เรือกสวนไร่นา และ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี จากนั้นนาคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
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วันที่สอง
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คา่
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วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

คา่

GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
อุทยำนอำรยธรรมศำสนำพุทธหนำนซำน (รวมรถรำง) – เจ้ำแม่กวนอิม 108 เมตร. –
วัดหนำนซำน-เทียนหยำไหเจีย่ ว (รวมรถรำง)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ
่ กั
นาท่านเที่ยว อุทยำนอำรยธรรมศำสนำพุทธหนำนซำน เป็ นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของ
ประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผคู ้ นพบทางสว่าง
สถานที่แห่งนี้ นับว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้ อที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็ น
สวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้ำแม่กวนอิม 3
พักตร์” ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่หนั พระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความ
สูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สงู ที่สุดในโลก ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็ น 3 หน้า 3 ทิศ
มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลาเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่
กวนอิมเสร็จ ไหหลาก็ไม่เคยเกิดภัยพิบตั ิทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วดั นี้
ผูค้ นต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพเิ ศษ (อำหำรเจในวัดหนำนซำน)
นาท่านเข้าชม วัดหนำนซำน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ต้งั อยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนาน
ซาน เมืองซานย่า มีพนที
ื้ ่กว่า 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร
ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งนี้ ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้ นที่แห่งนี้ ตรงตาม
ลักษณะฮวงจุย้ ที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา ถือเป็ นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะ
ไห่หนาน จากประวัติความเป็ นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ จนมีคนเปรียบเปรย “วัด
หนานซาน” ว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน” หากใครได้มาสักการะ ณ วัดแห่งนี้ ก็จะมีอายุยืนยาวดังความ
ศักดิ์สิทธิ์ของวัด นัน่ เอง พร้อมทาบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี และท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อที่จะได้
สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร (ไม่ได้รวมในรายการ) ที่ทาด้วยทองคาแท้ ประดับด้วยหยก เพชร
พลอย ที่งดงาม และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็ นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนทัว่ ไปสร้างความอัศจรรย์ใจและ
ความเลื่อมใสศรัทธาแก่คนท้องถิ่นเป็ นอย่างมาก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เทียนหยำไหเจีย่ ว แดนไกลสุด
หล้าที่เส้นขอบฟ้ าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลาจนมีคา
กล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลา และให้ท่านได้นัง่ รถรางสัมผัสกับความ
งามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รบั กลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ าทะเลใส
และหาดทรายที่ขาวสะอาด
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรมทีพ
่ กั (เมนูพเิ ศษ....ลิ้ มรสไก่ไหหลำ)
GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
ท่านสามารถซื้ อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดงั นี้

SANYA QIAN GU QING SHOW ราคาเพียง 300 หยวน/ท่าน

LAS VEGAS SHOW ราคาเพียง 280 หยวน/ท่าน

ล่องเรือยำมคำ่ คืน ณ อ่ำวซำนย่ำ ราคาเพียง 200 หยวน/ท่าน
ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และชาระเงินกับไกด์ทอ้ งถิ่น
อนุสำวรียก์ วำงเหลียวหลัง (รวมรถรำง)-ร้ำนเยือ่ ไผ่-ร้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ
่ กั
นาท่านเดินทางสู่ อนุสำวรียก์ วำงเหลียวหลัง อนุ สรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขั้นเพื่อนิ ทานที่เล่ากัน
อยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่ มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่
ที่หน้าผาที่แกะสลักคาว่า รัก ซึ่งเป็ นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สงู สุด
ของเมืองซานย่า
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเลือกชม สินค้าที่ผลิตด้วย เยือ่ ไผ่ ซึ่งนามาทาเป็ นเครื่องนุ่ งห่มในแบบต่างๆ มากมาย หลังจากนั้น
ให้ท่านได้ชม ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม อาทิเช่น น้ ามันตับปลา และสินค้าแปรรูปจากปลาที่ขนชื
ึ้ ่อของไหหลา
อีกมากมาย ให้ท่านเลือกซื้ อฝากคนทางบ้าน
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรมทีพ
่ กั (เมนูพเิ ศษ....อำหำรสี่อย่ำงทีข่ ึ้ นชื่อของไหหลำ—ไก่ไหหลำ ปู
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ที่พกั

ท้องถิ่นนึ่ง เป็ ดพะโล้ เนื้ อแกะตงซำน)
GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

วันที่สี่
เช้า

หมู่บำ้ นวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่ำแม้วหลีแม้ว-ร้ำนคริสตัล-ซำนย่ำ-อู่ตะเภำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ
่ กั
นาท่านแวะชม หมู่บำ้ นวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่ำหลี- แม้ว ชมการจาลองชีวิตความเป็ นอยู่ของชนเผ่า
ที่มีจานวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลา ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่ม
น้อยเหล่านี้ ประวัติศาสตร์และความทรงจาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยงั คงอนุ รกั ษ์ถึงปั จุบนั นี้
มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตวั ตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ – การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ
การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผูห้ ญิง ท่านสามารถซื้ อของฝากหรือสินค้าพื้ นเมืองที่ทาด้วยฝี มือ
ชาวบ้านและเลือกซื้ อขนมพื้ นเมือง
กลางวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม ผลิตภัณฑ์คริสตัล ให้ท่านได้เลือกผลิตภัณฑ์คริสตัล ที่ผ่านกรรมวิธีผลิตและเจียระไนอย่างดี มี
ให้ท่านได้เลือกชมมากมาย อาทิเช่น สร้อยคอ แหวน ต่างหู และเครื่องประดับอื่นๆอีกมากมาย
คา่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.30 น.
อาลาเมืองซานย่าเดินทางกลับอู่ตะเภา โดยเที่ยวบินที่ HU401 (บริกำรอำหำรบนเครือ่ ง)
21.35 น.
เดินทางถึง สนำมบินอู่ตะเภำ โดยสวัสดิภาพ.....................
หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว คณะพร้อมกันที่หน้าสนามบินอู่ตะเภา เพื่อนาท่านโดยสารโดยรถบัส
เดินทางกลับสู่กรุงเทพ (ศูนย์กำรค้ำ SHOW DC) (สำหรับท่ำนทีจ่ องรถรับส่งจำกอู่ตะเภำ-กรุงเทพ)
*********************************
โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเทีย่ ว
บำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำรและจะต้องมีจำนวนผูโ้ ดยสำร
จำนวน 15 ท่ำนขึ้ นไปจึงออกเดินทำงในกรณีทมี่ ีจำนวนผูโ้ ดยสำรไม่ถึง 15 ท่ำนไม่มีหวั หน้ำทัวร์ไทย
อัตรำค่ำบริกำร
ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
ราคา
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง) พักเดี่ยว
กำหนดกำรเดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักกับผูใ้ หญ่ 2 พักกับผูใ้ หญ่ 2 เพิ่ม
ท่าน
ท่าน
วันที่ 01-04/08-11/15-18/22-25 ก.ค. 60 /
11,990
11,990
11,990
3,500
29ก.ค.-01 ส.ค. 60
วันที่ 05-08/19-22/26-29 ส.ค. 60
12,990
12,990
12,990
3,500
วันที่ 12-15 ส.ค. 60 (ช่วงวันแม่)
ไม่รบั จอยแลนด์
***รำคำทัวร์ขำ้ งต้นยังไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น***
ท่ำนละ 100 หยวน /ต่อท่ำน/ทริป***
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล **
ข้อควรทรำบ : ร้ำนทีร่ ะบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, เยือ่ ไผ่, ชำ, สินค้ำพื้ นเมือง, ไข่มุก, คริสตัล ซึ่งจำเป็ นต้องบรรจุใน
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โปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่ำนทรำบว่ำ ทุกร้ำนจำเป็ นต้องรบกวนทุก
ท่ำนแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ควำมพอใจของลูกค้ำเป็ นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
เงื่อนไขกำรให้บริกำร
1. กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสำรจำนวน 10 ท่ำนขึ้ นไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
2. ในกรณีทลี่ ูกค้ำต้องออกตั ๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษัทฯเพือ่ เช็คว่ำกรุป๊ มีกำร
คอนเฟริมเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กำรชำระค่ำบริกำร
3.1 กรุณาชาระค่าทัวร์ยอดเต็ม
4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจำ
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทำงได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งจากกรุงเทพ (ศูนย์การค้า SHOW DC (RCA) – สนามบินอู่ตะเภา-กรุงเทพ (ศูนย์การค้า SHOW DC (RCA)
**หากท่านใดต้องการรถรับส่งต้องแจ้งล่วงหน้าหลังจากที่ท่านทาจอง ภายใน 20 วันก่อนเดินทาง**
7. ค่าวีซ่ากรุ๊ปฟรีที่ด่านไหหลา
**หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ฟรี ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้ น ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปฟรีได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ (ยื่นปกติ 4 วัน ทาการ)
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้ อประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล
เพิม่ เติมกับทำงบริษัทได้ **
- เบี้ ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
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- เบี้ ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน
9. อัตรานี้ สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
หากลูกค้าถือพาสปอร์ตฮ่องกง เก็บเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน จากค่าทัวร์
หากลูกค้าถือพาสปอร์ตไต้หวัน เก็บเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน จากค่าทัวร์
หากลูกค้าถือพาสปอร์ตจีน เก็บเพิ่ม 4,000 บาท/ท่าน จากค่าทัวร์
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ าหนักเกินจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่ำนละ 100 หยวน/ท่ำน/ทริป
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมำยเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย
, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่ นัง่ บนเครื่อง และโรงแรม
ที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
**กรณีลูกค้ำมีควำมประสงค์จะยืน่ วีซ่ำเดี่ยว**
มีค่าบริการเพิม่ เติมดังนี้
-ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,550 บาท
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูท้งั สองข้าง
ชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตา
เเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สาหรับผูท้ ี่ถือหนั งสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า
5. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต้องแนบสาเนาสูติบตั ร และสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุ ญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่ งงาน (กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว กรุณาแจ้งด้วยว่าท่านทา
ธุรกิจอะไร) ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ
โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย
5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
รายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้อง
ตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาตการทางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง)ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่ องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีทที่ ำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหู
ทั้งสอง ข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
3.ใบอนุ ญาตการทางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนี ย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนี ย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนี ยไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรยืน่ วีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ**
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **
เอกสำรทีใ่ ช้ประกอบกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่งงำน
 หม้ำย
 หย่ำ
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ทีอ่ ยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์ ......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................................................
.................รหัสไปรษณีย ์ ............................โทรศัพท์บำ้ น............................
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตำแหน่งงำน .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
..............................................................................................................................................................................................
..........รหัสไปรษณีย ์ ........................................โทร..........................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่ำน)
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน
............................ปี ............................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที.่ .......................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน
.............................ปี .................................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมำยเหตุ
** กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็ นจริง
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ทำ่ นเกิด
ควำมไม่สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้ เพือ่
ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด)
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