กุย้ หลิน - หยางซัว่
5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิรน์ แอร์ไลน์ (CZ)
จุดเด่นของโปรแกรม
ชมความงาม ถ้ าขลุ่ยอ้อ
นัง่ กระเช้าชมวิวเมืองกุย้ หลิน บนยอดเขาเหยาซาน
ชมจุดวิวทีส่ วยทีส่ ุดของแม่น้ าลี่เจี ยง บนเขาเซี ยงกง
ล่องแม่น้ าหลีเจี ยง ชมทิวทัศน์ทสี่ วยงามที่สวยงามไหลเรื่อยเลาะไปตามขุ นเขาใหญ่นอ้ ยนับพัน
ลิ้ มรสเมนู พิเศษ !! เป็ ดปั กกิง่ / ปลาอบเบียร์ / สุกเห็
ี้ ด / เผือกอบน้ าผึ้ ง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
น้ าดื่มวันละ 1 ขวด
วันแรก
10.00 น.

13.15 น.

กรุงเทพฯ-กุย้ หลิน
พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภู มิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่
คอยอานวยความสะดวกให้ กับท่าน
เดินทางสู่ เมืองกุย้ หลิน ประเทศจี น เทีย่ วบินที่ CZ6100 (บริการอาหารบนเครื่อง)
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18.30 น.
คา่
พักที่
วันทีส่ อง
เช้า

เทีย่ ง

คา่

พักที่

** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้ นเครื่องเพื่อ
เดินทางต่อสู่ สนามบินกุย้ หลิน***
เดินทางถึง สนามบินเหลียงเจี ยง กุ้ยหลิน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและ
รับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
GUILIN XIAO XIANG BIN HU HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ถ้ าขลุ่ยอ้อ-ศู นย์วิจัยทางการแพทย์แผนจี น-นังกระเช้
่
าขึ้ นเขาเหยาซาน-ศู นย์ผลิตภัณฑ์ที่
ทาจากไหม-โชว์มิราจ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ถ้ าขลุ่ยอ้อ ถา้ สวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน ถา้ เล็กที่ไม่ ธรรมดา ตลอดระยะทางเดินที่ลึก
เข้ าไปภายในถา้ 200 เมตร ตื่ นใจไปกับหินงอกหินย้ อยที่สมบูรณ์สวยงาม โดยเฉพาะห้ องที่
สาคัญที่สดุ คือ “วังบาดาล” ที่เคยใช้ เป็ นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่าให้ กับคณะของสมเด็จพระพี่
นางฯ คราเสด็จเยือนกุ้ยหลิน นาท่านสู่ ศู นย์วิจัยทางการแพทย์แผนจี น ฟั งเรื่องราวสมุนไพร
และค้ นคว้ ายาแผนจีนโบราณ เป่ าซูหลิง หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ยาประจาบ้ านที่มีช่ือเสียง ชม
วีดีทัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน นังกระเช้
่
า ขึ้นสู่ เขาเหยาซาน ที่สงู ที่สดุ ซึ่งอยู่ชานเมืองกุ้ยหลิน ท่านสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพทั่วเมืองกุ้ยหลินอันสวยงามยิ่งกลุ่มเขาบางลูกแลดูคล้ ายพระพุทธไสยาสน์แม่ นา้ หลี่
เจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโค้ ง ขนานสองฝั่งแม่ นา้ ด้ วยเขาหินปูนสลับซั บซ้ อน
รูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุษย์ สมกับคากล่าวของคนจีนโบราณที่ว่า ทิวทัศน์ก้ ยุ
หลิน งามลา้ เลิศในปฐพี จากนั้นแวะเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไหม ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า
ผ้ าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนาเส้ นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้ าทั้งใช้ เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรัง
แฝด เพื่อมาทาไส้ นวมผ้ าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝาก
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ !! เป็ ดปั กกิง่
นาท่านชม โชว์มิราจ ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์ มนต์รักชาวเรือ ที่นามาทา
ดนตรีใหม่ให้ เข้ ากับยุคสมัย พริ้วไหวกับบัลเลย์กายกรรม ลา้ สมัยด้ วยเทคนิค
GUILIN XIAO XIANG BIN HU HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีส่ าม
เช้า

เทีย่ ง

คา่
พักที่
วันทีส่ ี่
เช้า

เทีย่ ง

เขางวงช้าง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากยางพารา-เขาเซียงกง-เมืองหยางซัว่ -ถนนฝรัง่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปด้ านหน้ าเขางวงช้ าง และชม
วิวสองฝั่งแม่นา้ หลีเจียง จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
จากยางพาราแปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากยางพารา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ !! ปลาอบเบียร์
นาท่านเดินทางสู่ เขาเซี ยงกง ให้ ท่านชมวิวแม่ นา้ หลีเจียงจากบนเขานี้ ถ้ าอากาศเป็ นใจ ท่าน
สามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม ซึ่งเป็ นที่นิยมของนักถ่ายภาพยิ่งนัก จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ เมืองหยางซัว่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กริมแม่ นา้ หลีเจียงที่มีทิวทัศน์
สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ ถนนฝรั ่ง
ลักษณะคล้ ายกับถนนข้ าวสาร มีท้งั โรงแรม ผับ บาร์ ร้ านอาหาร และยังมีสนิ ค้ าพื้นเมืองวางขาย
มากชนิด อิสระให้ ท่านเดินเล่นหรือช้ อบปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ !! เผือกอบน้ าผึ้ ง
YANG SHUO HUA ZHONG LE HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ล่องแพแม่น้ าหลีเจี ยง-เมืองกุย้ หลิน-ศู นย์อญ
ั มณีหยก-ตลาดใต้ดิน-เจดียเ์ งินและเจดีย ์
ทอง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ล่องแพแม่น้ าหลีเจี ยง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่ นา้ หลีเจียงที่สวยงามใส ไหล
เรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ (1 แพ นั่งได้
4 ท่าน ใช้ เวลา ล่องไป-กลับ โดยประมาณ 30-45 นาที) จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมือง
กุ ย้ หลิ น (ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 1.30 ชั่ วโมง) ระหว่ า งทางให้ ท่ า นได้ พั กผ่ อนชมวิ ว
ธรรมชาติอนั สวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ !! สุกเห็
ี้ ด
จากนั้นแวะชม อัญมณีล้ าค่า หยก เป็ นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่
แล้ วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้ ให้ ท่านได้ เลือกซื้อ กาไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคล
ที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน นาท่านอิสระช้ อปปิ้ ง ตลาดใต้ดิน ใจกลางเมืองกุ้ย
หลินพบกับสินค้ าต่ างๆ หลากหลายชนิด สินค้ าพื้นเมืองกุ้ยหลิน ยาแก้ เจ็บคอ ผลไม้ ก้ ุยหลิน
ต่ างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ ง ส้ มจี๊ด เป็ นต้ น นาท่านเดินทางสู่ ริมทะเลสาบหรงซานหู ชมและ
ถ่ายรู ป เจดียเ์ งินและเจดียท์ อง เพื่อเป็ นสิริมงคล เจดีย์หนึ่งสร้ างด้ วยทองเหลือง ถือว่าเป็ น
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คา่
พักที่
วันทีห่ า้
เช้า
08.40 น.

12.10 น.

เจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้ างด้ วยปูนเป็ นสีเงิน (ชมด้านนอก ไม่รวม
ค่าขึ้ นเจดีย)์
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
GUILIN XIAO XIANG BIN HU HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
กุย้ หลิน-กรุงเทพ
บริการอาหารเช้าแบบ (SET BOX)
สมควรแก่เวลา นาท่านสู่ สนามบินเหลียงเจี ยง
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทีส่ นามบินอูซ๋ ู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้ นเครื่อง
เพือ่ เดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ***
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
************************************************
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
8 - 12 พ.ค. 62
11 – 15 พ.ค. 62
22 – 26 พ.ค. 62
5 – 9 มิ.ย. 62
8 – 12 มิ.ย. 62
19 – 23 มิ.ย. 62
22 – 26 มิ.ย. 62

ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว(จ่ ายเพิ่ม)
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
15,999.3,500.15,999.3,500.15,999.3,500.15,999.3,500.15,999.3,500.15,999.3,500.15,999.3,500.-

อัตราค่าบริการรวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่านั้น
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้ พักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีท่ที ่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหารตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้ )
4. ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่ าภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงและค่ าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรี ยก
เก็บ ณ วันที่ 26 พ.ย. 61 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้ องชาระเพิ่ม)
7. ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋ า โหลดใต้ ท้องเครื่อง 1 ใบ จากัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้
1 ชิ้น ต่อท่าน นา้ หนักต้ องไม่เกิน 5 กิโลกรัม
8. ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ร ะหว่ า งเดิ น ทางในท้ องถิ่ น คุ้ มครองในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) **
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อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่ า อิน เตอร์ เน็ต ค่ า ซั กรี ด มิ นิ บาร์ ใ นห้ อง รวมถึง ค่ า อาหารและเครื่ องดื่ มที่ส่ัง เพิ่ มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ก่อนการใช้ บริการ)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)
3. ค่าทิปคนขับรถ / ไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ 250 หยวน / ท่าน / ทริป (เด็กชาระเท่าผูใ้ หญ่)
4. ค่าวีซ่าจี นท่องเทีย่ วแบบเดี่ยว (4 วันทาการ) ท่านละ 1,500 บาท (สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทย)
ข้อสาคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
• ทัวร์น้ ีสาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้ องมีอายุ คงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือ
หน้ ากระดาษอย่างต่า 2 หน้ า หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าอย่ างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทาง (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
• หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า
กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่ องเที่ยวอาจมีการสลับปรั บเปลี่ยนขึ้นอยู่ กับความเหมาะสม และคานึ งถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นหลัก
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่ อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกอง
ตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุ ญาตให้ เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่ อนุญาตให้ เข้ า
เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการ
เดินทางเข้ าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
• ตามนโยบายร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์สินค้ าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ จู ักคือ ร้านนวดเท้า, ร้านหยก, ร้านผ้าไหม, ร้านยางพารา ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุ ใน
โปรแกรมทั วร์ ด้ วย เพราะมี ผ ลกับราคาทัวร์ จึ ง เรี ย นให้ กับนั กท่ องเที่ ย วทุ กท่ า นทราบว่ า ร้ า นทุ กร้ าน
(GT) กุ้ยหลิน-หยางซั่ว (CZ) 5 วัน 4 คืน
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•

•
•
•

•
•
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จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ ซ้ ือขึ้นอยู่ กับความ
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้ าหากลูกค้ าไม่มีความประสงค์จะเข้ าร้ านรัฐบาล
จีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็ นจานวนเงิน 400
หยวน / ท่าน / ร้าน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีท่านมิได้ ส่งหน้ าหนังสือเดินทาง
ให้ กบั ทางบริษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้ แก่ลูกค้ าที่ไม่ร้ จู ักกัน กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพัก
เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์เท่านั้น
ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้ เดินทาง เข้ า-ออก ได้ ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ รับทราบ
ก่อนการทาจองทัวร์
ท่านที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทาวีซ่าท่าน
จะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้ บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่ างดี หากท่านทาบัตรหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ เป็ นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่น่ังล่วงหน้ าได้ (ท่านจะได้ รับที่น่ังแบบสุ่มเท่านั้น)
หลังจากที่ท่านได้ ชาระค่ามัดจาและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้ อยแล้ วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง
ท่านจะได้ รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง
หัวหน้ าทัวร์จะโทรให้ ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผ้ ูเดินทางอีกครั้ง
เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อแล้ ว

เงื่อนไขการสารองทีน่ งและการช
ั่
าระค่าบริการ
• กรุณาชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็ นราคาโปรโมชัน่
(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทาการจอง)
• กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชาระเงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่
ว่ากรณีใดๆ ให้ ถอื ว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ ว กรุณาส่งสาเนาการโอนเงิน ให้ เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
• รบกวนส่งหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชาระมัดจา

(GT) กุ้ยหลิน-หยางซั่ว (CZ) 5 วัน 4 คืน
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การยกเลิกการเดินทาง
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้ นไป
คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
• บริ ษ ัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็ บค่ าใช้จ่ า ยทั้ง หมดกรณี ท่า นยกเลิ ก การเดิ น ทางและมี ผ ลทาให้ค น
เดิ นทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่ อทาง
บริ ษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสียหายต่ างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็ บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน
ได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น
ตามจริง ในกรณีท่ไี ม่สามารถเดินทางได้
• ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการัน
ตีมัดจาที่น่ังกับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้ง กรุ ง เทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้า
ประเทศทีร่ ะบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
• กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตั วขึ้ นเครื่ องบิ น ต้ องมี ข นาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ไ ม่ เ กิน 100
มิลลิลิตรต่ อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่ เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถอื ได้ ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬี าฯ จะต้ องใส่กระเป๋ า
ใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่ น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาล
ท้ องถิ่นต้ องการรักษาสิ่งแวดล้ อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
• ห้ ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้ เครื่องในทุกกรณี
(GT) กุ้ยหลิน-หยางซั่ว (CZ) 5 วัน 4 คืน
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เอกสารในการทาวีซ่าจี นสาหรับหนังสือเดินทางไทย (ยืน่ วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มี
การ ชารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า -ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า -ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและ
ใบหูท้ งั สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่
สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รู ปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ
ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์ !! สาคัญมาก !!
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่ เติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2
เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านั้น
หมายเหตุ :
• กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สาหรับผู้ท่ถี อื หนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่องแจ้ ง เข้ า-ออก หรือ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านั้นก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัททัวร์
อย่างน้ อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
• โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติ ม
หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้ า
(GT) กุ้ยหลิน-หยางซั่ว (CZ) 5 วัน 4 คืน
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สถานฑูตจี นอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรือแต่งหน้ าทาปาก
• นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซ่า
• นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจี น สถานทูตจี นอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

(GT) กุ้ยหลิน-หยางซั่ว (CZ) 5 วัน 4 คืน
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ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้ !!!!
**เนือ่ งจากสถานทูตจี นมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจี น กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจี น
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME......................................................SURNAME..............................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คู่สมรส............................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................................... โทรศัพท์บา้ น.......................................มือถือ.................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ...........................................โทรศัพท์บา้ น.......................................................
ชือ่ สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...............................................................................
ตาแหน่งงาน.................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..........................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร......................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจี นหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจี นแล้ว
เมือ่ วันที.่ .......... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ......................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมือ่ วันที.่ .......... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ......................
รายชือ่ บุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................SURNAME..............................................
RELATION..................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................SURNAME.............................................
RELATION..................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ทที่ างาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือ่
ใช้ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทั แล้วไม่ ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึ งขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบีย บอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจี น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
(GT) กุ้ยหลิน-หยางซั่ว (CZ) 5 วัน 4 คืน
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