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วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� ด่านหนองคาย-เวยีงจันทร์-ไหโข่ว 

(HU462 : 20.3�-00.15) 
X X ไ 

OSCAR HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ � ดาว 

� 
ไหโขว่-ซานย่า-กวางเหลยีวหลงั-ชาดหาดต้าตงไห่ 

-ล่องเรืออ่าวซานย่าวาน 
ไ ไ ไ GUOXI HOTEL  

หรือเทยีบเท่าระดับ � ดาว 

� 
ซานย่า-วดัหนานซาน-ร้านคริสตัน-สวนสาว
น้อยหอยสังข์-ร้านใยไผ่-โชว์ SAN YA QIAN 
GU QING 

ไ ไ ไ 
GUOXI HOTEL 

หรือเทยีบเท่าระดับ � ดาว 

� 

ร้านขายของทะเล-หมู่บ้านชาวเมี�ยวและหลี 

-ไหโช่ว-เวยีงจันทร์ 

(HU461 : �9.4�-�0.��) 

ไ ไ X 
GUOXI HOTEL  

หรือเทยีบเท่าระดับ � ดาว 

� เวยีงจันทร์-ร้าน MINISOJAPAN-ด่านสะพาน
มิตรภาพลาว-ไทย-ร้านค้าปลอดภาษ-ีหนองคาย 

ไ X X  

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขบัรถ จาํนวน ��� หยวน/คน *** 
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กาํหนดการเดินทาง เมษายน – มิถนุายน ���� 
วนัแรก ����                                                  ด่านหนองคาย – เวยีงจันทร์ – ไหโข่ว 

1�.�� น.  รถบสัลาวปรับอากาศขนาด ��-�� ที�นั�ง พร้อมเจา้หน้าที�จากทางบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัท่าน ณ ปั�ม ปตท. หนา้ด่านสะพานหนองคาย 

18.�� น. นาํคณะเดินทางขา้มสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจเขา้เมืองของด่านไทย-ด่านลาว และเดินทางสู่

สนามบินวดัไตนครหลวงเวยีงจนัทร์ 

19.�� น.    คณะเดินทางถึงสนามบินวดัไตเวยีงจนัทร์ตรวจเช็คเอกสารให้เรียบร้อย  

คํ�า ไ รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน วดัไตแบบบุฟเฟต์นานาชาติ 

2�.�� น. เหิรฟ้าสู่ เมืองไหโข่ว โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที�ยวบินที� HU ��� Q 

��.15 น. ถึงสนามบิน เมืองไหโข่ว เมืองเอกของมณฑลไห่หนาน ตั�งอยูภ่าคเหนือของเกาะ เป็นเมืองเก่าที�พฒันาขึ�นใหม่

แห่งหนึ�งของจีนหลงัจากเปิดประเทศ มีเนื�อที� �,��� ตารางกิโลเมตร หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และด่าน

ศุลกากรแลว้ นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมที�พกั 

 พกัที� OSCAR HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ � ดาว 

วนัที�สอง ����                           ไหโข่ว – ซานย่า – กวางเหลยีวหลงั – ชายหาดต้าตงไห่ – ล่องเรืออ่าวซานย่าวาน 

เช้า  ไ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
นาํท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองซานย่า (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) ซึ� งตั�งอยูท่างใตสุ้ดของมณฑล

ไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที�ยวชายทะเลที�ตั�งอยูใ่นเขตร้อนเพยีงแห่งเดียวของประเทศจีน  

เที�ยง ไ รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํท่านเที�ยวชม กวางเหลียวหลัง เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สวยงาม ทั�งทิวทศัน์และเรื�องความรักอมตะอีกแห่ง

หนึ� งของซานย่า ตั�งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตที้�ผาสูงริมทะเล เป็นรูปปั� นชายหนุ่มเผ่าหลี และกวาง เรื� องราว

ความรักอมตะของชายหนุ่มมีอยูว่า่ มีพรานหนุ่มชาวเผา่หลีคนหนึ�งวิ�งตามกวางตวัหนึ�ง กวางวิ�งมาถึงหนา้ผาริม

ทะเลยืนนิ�งและค่อยๆเหลียวหลงักลบัมาดูพรานหนุ่ม พร้อมทั�งกลายเป็นสาวสวยชาวหลีคนหนึ�ง และทั�งสองก็

เป็นคู่รักกนัตลอดชั�วนิรันดร บริเวณนั�นมีโซ่เหล็กเป็นราวสองขา้งบนัได แต่ละห่วงโซ่มีหนุ่มสาวนาํกุญแจมา

สอดลูกกุญแจคล้องกัน และล็อคไวบ้นโซ่ พร้อมทั�งเอาลูกกุญแจโยนลงที�หน้าผา ซึ� งเป็นกุญแจสาบานรัก

นิรันดร จากนั�นนาํท่านชม ชายหาดต้าตงไห่ ซึ� งเป็นชายหาดที�ขึ�นชื�อของเกาะไหหลาํ  

คํ�า ไ รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...อาหารทะเล  

นําท่าน ล่องเรือชมวิวกลางคืนของอ่าวซานย่าวาน ซึ� งอยู่ติดเมืองซานย่า มีถนนเรียบชายหาดความยาว �� 
กิโลเมตร ใหท้่านล่องเรือ และชมววิสวยงามของสิ�งก่อสร้างต่างๆ ริมชายหาดของเมืองซานยา่ยามคํ�าคืน 

 พกัที� GUOXI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ � ดาว 
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วนัที�สาม ����    ซานย่า – วดัหนานซาน – ร้านคริสตัล – สวนสาวน้อยหอยสังข์ – ร้านใยไผ่ – โชว์ SAN YA QIAN GU QING 

เช้า  ไ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
นาํท่านเที�ยวชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที�ยิ�งใหญ่บนเนื�อที� 50 ตารางกิโลเมตร ศูนยว์ฒันธรรม

แห่งนี� ใชง้บประมาณในการสร้างกวา่ �,��� ลา้นหยวน และถือวา่พื�นที�แห่งนี� ตรงตามลกัษณะ ฮวงจุย้ที�ดีที�สุด 

คือ ดา้นหนา้ติดทะเลและดา้นหลงัคือภูเขา นาํท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ตน้แบบของเจา้แม่กวนอิม

ในทะเล เป็นองค์เจา้แม่กวนอิมยืนที�สูงที�สุดในโลก (สูง 108 เมตร) โดยมีความสูงมากกว่าเทพีเสรีภาพของ

ประเทศอเมริกา เจา้แม่กวนอิมองค์นี� สร้างแบบ � พกัตร์ � ทิศ มี ความหมายโดยนยัคือสติปัญญา ความเมตตา 

และ สันติภาพ ท่านจะไดช้มคาํสอนและคาํกลอนที�เขียนเกี�ยวกบัพุทธศาสนาที�แกะสลกัตามผนงัและกอ้นหิน

มากมายในสวนของวดั นาํท่านนั�งรถพว่งเล็กเที�ยวชมทิวทศัน์ที�ร่มรื�นสวยงาม พร้อมทาํบุญไหวพ้ระเสริมเมตตา

บารมี ท่านสามารถร่วมบริจาคเงิน �� หยวน เพื�อที�จะไดส้ักการะองค์เจา้แม่กวนอิม �,��� กร ที�ทาํดว้ยทองคาํ

แท ้ประดบัด้วยหยก เพชร พลอย ที�งดงาม และมีความศกัดิ� สิทธิ� มาก เป็นที�เคารพศรัทธาของชาวจีนทั�วไป 

จากนั�นนาํท่านชม ร้านคริสตัล ให้ท่านได้เลือกซื�อคริสตลัและสินคา้ประเภทคริสตลัที�ขึ�นชื�อ ที�ผ่านกรรมวิธี

ผลิตและเจียระไนอยา่งดี 

เที�ยง  ไ รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...อาหารเจ 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชม สวนสาวน้อยหอยสังข์  เป็นสวนที�สร้างขึ�นมาตามตาํนาน ความรักของสาวนอ้ยหอยสังข ์ที�กาย
เป็นคน มารักกบัหนุ่มชาวทะเล  ภายในสวนมีที�เพาะเลี�ยง และหอหอยทะเล ให้เราไดเ้รียนรู้หอยแบบต่างๆ และ
สัตวท์ะเลที�จะศูนยพ์นัธ์ุ จากนั�นนาํท่านแวะชม การผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ� งนาํมาทาํเป็นเครื�องนุ่งห่มในแบบต่างๆ 
มากมาย 

คํ�า ไ รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...อาหาร � อย่างที�ขึ�นชื�อของไหหลํา 

นาํท่านชมการแสดงที�ยิ�งใหญ่ “SAN YA QIAN GU QING” -- THE LEGEND OF ROMANCE เป็นโชวที์�
แสดงเกี�ยวกบัวฒันธรรมทอ้งถิ�นไหหลาํ ใชเ้รื�องเล่าต่างๆ ในการบอกเล่า เช่น ตาํนานกวางเหลียวหลงั 
 พกัที� GUOXI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ � ดาว 

วนัที�สี�  ����                                  ร้านขายของทะเล – หมู่บ้านชาวเมี�ยวและหล ี– ไหโข่ว – เวยีงจันทร์ 

เช้า  ไ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
นาํท่านแวะชม ร้านขายของทะเล ซึ� งมีสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ของที�ระลึก อาหารแห้ง ฯลฯ ให้ท่านได้
เลือกซื�อฝากคนทางบา้น จากนั�นนาํท่านเที�ยวชม หมู่บ้านชาวเมี�ยวและหล ีสร้านขึ�นในปี ���� มีพื�นที� �� ไร่ ได้
รวมวฒันธรรมของชนเผา่เมี�ยวและหลี เช่น วฒันธรรมสักหนา้ สักตวัของชาวหลี บา้นทรงเรือ สินคา้ต่างๆ ที�ทาํ
จากเครื�องเงิน การเยบ็ปักถกัร้อยของชาวเมี�ยว 

เที�ยง  ไ รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไหโข่ว เมืองเอกของมณฑลไห่หนาน ตั�งอยู่ภาคเหนือของเกาะ เป็นเมืองเก่าที�

พฒันาขึ�นใหม่แห่งหนึ� งของจีนหลงัจากเปิดประเทศ จากนั�นนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื�อเดินทางสู่เวียง

จนัทร์ ประเทศลาว 

��.�� น. ออกเดินทางกลบั โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที�ยวบินที� HU ��� Q 
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��.�� น. ถึงสนามบินวดัไตเวียงจนัทร์ รถบสัปรับอากาศลาว พร้อมไกด์ลาวรอรับคณะที�สนามบินวดัไตนครหลวงเวียง

จนัทร์ 

 ��.�� น. นาํคณะออกจากสนามบินวดัไต สู่โรงแรมที�พกั จดัเก็บสัมภาระ และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 พกัที� โรงแรมพรทพิย์พลาซ่า  

วนัที�ห้า ����      เวยีงจันทร์ – ร้าน MINISOJAPAN – ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย – ร้านค้าปลอดภาษี – หนองคาย 

เช้า  ไ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
��.�� น. นาํท่านชม และเลือกซื�อ สินคา้นาํเขา้จากญี�ปุ่น ที� ร้าน MINISOJAPAN ที�หา้งลาวไอเตก็ 

��.�� น. นาํท่านเดินทางออกจากนครหลวงเวยีงจนัทร์ กลบัสู่ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย 

��.�� น. ถึงด่านมิตรภาพฝั�งลาว ผ่านขั�นตอนการแจง้เอกสาร และให้ท่าน เลือกซื�อสินคา้ที� ร้านค้าปลอดภาษี มีสินคา้

ประเภทนํ�าหอม, เหลา้, ไวน์, บุหรี�  และขนมมากมายหลายชนิด 

��.�� น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่จังหวดัหนองคาย ถึงปั�ม ปตท. หนา้ด่านโดยสวสัดิภาพ....... 

 

************ ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ ************ 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื�นเมืองให้   นักท่องเที�ยว

ทั�วไปได้รู้จัก คือ คริสตลั, ใยไผ่, ของทะเล ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที�ยว

ทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ ��-�� นาที ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั�งสิ�น 

 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตั�วภายในประเทศ (เครื�องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�

เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง 

 

*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทัฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั* 
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หนองคาย เวยีงจันทร์ เกาะไหหลาํ ซานย่า � วนั � คืน 
กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  

� ท่านราคาท่านละ 

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม  

ท่านละ 

วนัที� 2�-��/ �� เมษายน–� พฤษภาคม/  

�-��/ ��-��/ ��-��/ �� พฤษภาคม–� มิถุนายน/ 

�-�/ ��-��/ ��-��/ ��-�� มิถุนายน 2560 

��,��� บาท �,5�� บาท 

ราคาพเิศษ ไม่มีราคาเดก็ และไม่รับจอยแลนด์ 

 

หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี�  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ�งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลก
ที�มีการปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ�ามันขึ�นในอนาคต ซึ�งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ�เกบ็ค่าภาษีนํ�ามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัการเปลี�ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสําคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะ
ค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ�ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 การยื�นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป **เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่

สามารถนาํไปใชก้บัการเดินทาง ครั� งอื�นๆ ได ้และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี และลูกคา้ที�มีวี
ซ่าจีนอยูแ่ลว้ไม่สามารถทาํคืน ค่าวซ่ีาได ้และทางบริษทัไม่มีการลดราคาทวัร์ในส่วนของลูกคา้ที�มีวซ่ีาแลว้ ทุกกรณี 
** ดงันั�น กรณีลูกคา้มีวซ่ีาแลว้ กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

   หมายเหตุ :  

 กรณีที�ไม่สามารถยื�นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที�ยวได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยื�นวีซ่าเดี�ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือเดินทางตัว
จริง, รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด �.� X � นิ�ว พื�นหลังสีขาวเท่านั�น จํานวน � รุป และเอกสารที�ให้กรอกท้าย
โปรแกรมทัวร์ พร้อมชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม �,�00  บาท  / ยื�นด่วน 2 วันทํา
การ ชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม �,�50 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถอืหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น)  

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื�อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
 นํ�าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
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 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา
ประกันที�มีอายุตั� งแต่ � เดือนขึ�นไป และผูเ้อาประกันอายุระหว่าง � เดือน ถึง �� ปี และผูที้� มีอายุสูงกว่า �� ปี ขึ� นไป 
ค่าชดเชยทั�งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทั�งนี� ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดั
ที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั�งนี�อตัราเบี�ยประกนัเริ�มต้นที� ��� บาท ขึ�นอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 

กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื�อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การ
ยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

�. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

�. ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

�. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

�.กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์,หัวหน้าทวัร์และคนขับรถ รวม ��� หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 

�.ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ที�จ่าย � %  ในกรณีที�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�
จ่าย  จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ�ออกใบเสร็จที�ถูกให้กับบริษัท
ทวัร์เท่านั�น 

เงื�อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั� งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั�งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เนื�องจากราคานี� เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตั�วเท่านั�น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั�งสิ�น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงิน  
ทั�งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ �� ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ� ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน   

สละสิทธิ�  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น  และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น
จากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น  

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ�นไป  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ�นไป  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง 
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6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายทั�งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 �.� ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามัด

จําที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที�ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ทั�งหมดเนื�องจาก
ค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั�นๆ 

หมายเหตุ 

�. จาํนวนผูเ้ดินทางขั�นตํ�าผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ�นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

�. บริษทัฯ มีสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

�. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

�. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ�นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 

หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

�. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรมแรงงานทั�งจากไทย 

และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

�. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย

การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ�น แต่ทั�งนี�ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ� การจดัหานี�

โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

�. ราคานี� คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรับสูงขึ�น บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะปรับราคาตั�วเครื�องบิน

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

�.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ � เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น 

�. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมื�อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

��. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
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��. เนื�องจากตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพิเศษ เมื�อออกตั�วไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็

ตาม ตั�วเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

��. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั�งหมด 

13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั� ง  มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั�งสิ�น 

เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีี�ท่านมีความประสงค์จะยื�นวซ่ีาเดี�ยว) 

1. หนงัสือเดินทางที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น 
ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด �.� X � นิ�ว พื�นหลังสีขาวเท่านั�น ยิ�มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั�งใบหน้าและใบหูทั�งสองข้างชัดเจน 

และห้ามสวมเสื�อสีขาว เช่น เสื�อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื�องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั�น 
เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ � เดือน � ใบ และต้องไม่ใช่สติ�กเกอร์ หรือรูปพริ�นจากคอมพวิเตอร์  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
�.�.� สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี�กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า � ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  �.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  

  �.�.� สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  

  �.�.� กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5.2 เดินทางพร้อมญาติ   
�.�.� สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี�กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า � ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

�.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  

�.�.� สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  

�.�.� กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

�.�.� ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั�น 

�.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 

�.� ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั�น ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดือน 

�.� หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 สาํเนาตั�ว + ใบจองโรงแรม 
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6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ (ต้องมี WORK PERMIT) 

 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ�ม �,�60 บาท  
 หนงัสือเดินทางของคนแคนนาดา  จ่ายเพิ�ม �,��0 บาท  
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ  จ่ายเพิ�ม �,�00  บาท 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทาํงานในประเทศ
ไทยเท่านั�น หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจากผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 

2. สาํหรับผูที้�ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั�นก่อนการส่งเอกสารยื�นวี
ซ่า 

3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันั�นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย � วนั
ทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

4. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบ
การยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ� ของสถานทูต และบางครั� งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

5. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง
นอ้ย � อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี� 

 ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 นาํรูปถ่ายที�มีววิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
 นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ�นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
(ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยุโรปที�เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 

ฟินแลนด์ ฝรั�งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  

เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกนิ � เดือน มิฉะนั�นบริษัทจะไม่

รับผดิชอบกรณ ีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ตัวอย่างการถ่ายหน้าพาสสปอร์ต 

 

 

 

 

 

 

 

 


