


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	เมืองไหโขว	-	สนามบินไหโขว

พักที่
OSCAR
HOTEL
หรือเทียบ
เทาระดับ	4
ดาว

2 ศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชียไหโกว	-	หมูบานวัฒนธรรม	-	เมืองซานยา	-	หาด
หยก	-	สวนดอกกุหลาบเมืองซานยา

พักที่
GUOXI
HOTEL
หรือเทียบ
เทาระดับ	4
ดาว

3 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน	-	อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง	หรือ	ลู
หุยโถว	-	หาดตาตงไห	/	ฮาวายของจีน	-	องคเจาแมกวนอิมแหงหนานซาน	-
วัดหนานซาน

พักที่
GUOXI
HOTEL
หรือเทียบ
เทาระดับ	4
ดาว

4 รานใบชาจีน	-	รถไฟความเร็วสูง	จีน	-	พิพิทธภัณฑไหหนาน	-	สุสานไหลุย	-
ถนนคนเดินฉีโหลว

พักที่
OSCAR
HOTEL
หรือเทียบ
เทาระดับ	4
ดาว

5 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินไหโขว

6	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

8	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

20	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

27	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

29	มิ.ย.	61	-	3	ก.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

4	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

6	ก.ค.	61	-	10	ก.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

11	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

13	ก.ค.	61	-	17	ก.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

18	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

20	ก.ค.	61	-	24	ก.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

25	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿20,991 ฿20,991 ฿20,991 ฿4,000



27	ก.ค.	61	-	31	ก.ค.	61 ฿20,991 ฿20,991 ฿20,991 ฿4,000

1	ส.ค.	61	-	5	ส.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

3	ส.ค.	61	-	7	ส.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

8	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

10	ส.ค.	61	-	14	ส.ค.	61 ฿18,991 ฿18,991 ฿18,991 ฿4,000

15	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

17	ส.ค.	61	-	21	ส.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

22	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

24	ส.ค.	61	-	28	ส.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

29	ส.ค.	61	-	2	ก.ย.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

5	ก.ย.	61	-	9	ก.ย.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

7	ก.ย.	61	-	11	ก.ย.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

12	ก.ย.	61	-	16	ก.ย.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

14	ก.ย.	61	-	18	ก.ย.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

19	ก.ย.	61	-	23	ก.ย.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

21	ก.ย.	61	-	25	ก.ย.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

26	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000



ชวงเชา
09.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	เคานเตอร

G	โดยสายการบินไหหนานแอรไลน	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก	จัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระใหกับทาน

11.40	น.	ออกเดินทางสู	เมืองไหโขว	โดยสายการบินไหหนานแอรไลน	เทีย่วบินที	่HU7940

ชวงบาย
14.55	น.	เดินทางถึง	เมืองไหโขว	มณฑลไหหนาน(เกาะไหหลํา)	ซึ่งตั้งอยูทางเหนือของเกาะไหหลํา	เกาะ

ไหหลํา	เป็นเกาะที่มีขนาดใหญเป็นอันดับ	2	ของประเทศจีน	รองมาจาก	เกาะไตหวัน	ตั้งอยูทางใตสุดของ
ประเทศจีน

จากน้ันนําคณะเดินทางไปรับประทานอาหารคํ่า

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก	(เมนูพิเศษ....ลิ้มรสไกไหหลํา)

ทีพ่ัก	OSCAR	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	(ไหโขว)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินไหโขว	เป็นสนามบินที่ใชในเมืองไหโขว	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑล
ไหหนาน	มีขนาดใหญที่สุดในไหหนาน	มีขนาดใหญประมาณ	25	กิโลเมตร	กอ
ตั้งขึน้เมือ	ปี	1999	ใชทดแทนสนามบินเกา	ที่ชื่อวา	ดานิงชาน

เมืองไหโขว	มณฑลไหหนาน(เกาะไหหลํา)	ซึ่งตั้งอยูทางเหนือของเกาะไหหลํา
เกาะไหหลํา	เป็นเกาะที่มีขนาดใหญเป็นอันดับ	2	ของประเทศจีน	รองมาจาก
เกาะไตหวัน	ตั้งอยูทางใตสุดของประเทศจีน	นอกจากมีชายหาดสําหรับ
อาบแดดที่มีชื่อเสียงโดงดัง	ตนมะพราวที่เรียงรายเป็นแถวแนวตามชายฝ่ัง
แลว	ยังมีถนนสายเกาแกอายุนับรอยปีที่มีเอกลักษณทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก	เมนูพิเศษ....ลิ้มรสไกไหหลํา



	พักที่	OSCAR	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก

นําทานเดินทางสู	เมืองโบอาว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ช.ม.)

นําทานเขาชม	ศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย	อาคารที่ใชตอนรับและเป็นศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย	ใน
ปี	2002

จากน้ัน	น่ังเรือชมที่งดงามของ	หาดหยก	หาดทรายธรรมชาติ	ที่มีความยาวเพียง	8.5กม.และมีความกวาง
เพียง	10-500ม.	เป็นจุดตัดระหวางทะเลจีนใต	และแมน้ํา	3สาย	อัน	ไดแก	Wanquan	,	Jiuquและ	Longgunที่ไหล
มารวมกันกอนไหลลงสูทะเล

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองซานยา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ช.ม.)	ตั้งอยูทางใตสุดของมณฑลไหหนาน

เป็นเมืองทองเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยูในเขตรอนเพียงแหงเดียวของประเทศจีน	ตัวเมืองซานยามีสภาพแวดลอม
แสนวิเศษ	ทิวทัศนธรรมชาติของเมืองประกอบดวยภูเขา	ทะเลและแมน้ํา	เมืองซานยาไดรวบรวม	10	ทรัพยากร
การทองเที่ยว	ซึ่งไดแก	แสงแดด	ทะเล	หาดทราย	อากาศ	ปาไม	น้ําพุรอน	สัตว	ถํ้าหิน	เรือกสวนไรนา	และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี

นําทานแวะชม	หมูบานวัฒนธรรมชนกลุมนอย	เผาหลี-	แมว	ชมการจําลองชีวิตความเป็นอยูของชนเผาที่
มีจํานวนประชากรมากที่สุด	ในเกาะไหหลํา

ชมการแสดงการละเลนศิลปะการละเลนเมืองของชนกลุมนอยเหลาน้ีประวัติศาสตรและความทรงจําทาง
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษถึงปัจุบันน้ี	มรดกทางวัฒนธรรมที่ไมมีตัวตนอีกมากมาย	เชน
วัฒนธรรมพระธาตุโบราณ	การขุดเจาะไมเพื่อเกิดไฟ	การถักทอผาดวยมือ	รอยสักในหนาของผูหญิง	ทาน
สามารถซื้อของฝากหรือสินคาพื้นเมืองที่ทําดวยฝีมือชาวบานและเลือกซื้อขนมพื้อเมือง

จากน้ันนําทานชม	สวนดอกกุหลาบ	แหงเมืองซานยา	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปเพื่อเก็บความ
ประทับใจ	แลวเขาชมสินคาที่ผลิตดวยดอกกุหลาบหลักหลาย	เชน	ครีมทาหนา	น้ําหอมกลิ่นกุหลาบ	ขนมดอก
กุหลาบเป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก

ทีพ่ัก	GUOXI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	(ซานยา)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

นําทานเขาชม	ศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย	อาคารที่ใชตอนรับและเป็นศูนย
จัดการประชุมผูนําเอเชีย	ในปี	2002



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หาดหยก	หาดทรายธรรมชาติ	ที่มีความยาวเพียง	8.5	กม.และมีความกวาง
เพียง	10-500	ม.	เป็นจุดตัดระหวางทะเลจีนใต	และแมน้ํา	3	สาย	อัน	ไดแก
Wanquan	,	Jiuqu	และ	Longgun	ที่ไหลมารวมกันกอนไหลลงสูทะเล

สวนดอกกุหลาบ	แหงเมืองซานยา	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปเพื่อ
เก็บความประทับใจ	แลวเขาชมสินคาที่ผลิตดวยดอกกุหลาบหลักหลาย	เชน
ครีมทาหนา	น้ําหอมกลิ่นกุหลาบ	ขนมดอกกุหลาบเป็นตน

เป็นเหมือนพิพิธภัณฑกลางแจงขนาดใหญที่เปิดใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับ
สถานที่สําคัญตางๆ	และเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนอยางใกลชิดใน
ที่เดียว	โดยมีการจําลองสถานที่ทองเที่ยวที่เดนๆ	ทั่วจีนในอัตราสวน	1:15	ไว
ในสวน	Splendid	China	เชน	กําแพงเมืองจีน	พระราชวังตองหามในปักกิ่ง
สุสานจักรพรรดิฉินในเมืองซีอาน	และพระราชวังโปตาลาในธิเบต	เป็นตน

เมืองซานยา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ช.ม.)	ตั้งอยูทางใตสุดของมณฑล
ไหหนาน	เป็นเมืองทองเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยูในเขตรอนเพียงแหงเดียวของ
ประเทศจีน	ตัวเมืองซานยามีสภาพแวดลอมแสนวิเศษ	ทิวทัศนธรรมชาติของ
เมืองประกอบดวยภูเขา	ทะเลและแมน้ํา	เมืองซานยาไดรวบรวม	10	ทรัพยากร
การทองเที่ยว	ซึ่งไดแก	แสงแดด	ทะเล	หาดทราย	อากาศ	ปาไม	น้ําพุรอน	สัตว
ถํ้ าหิน	เรือกสวนไรนา	และขนบธรรมเนียมประเพณี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก

	พักที่	GUOXI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก	(เมนูพิเศษ...ติม่ซําไหหลํา)

นําทานเที่ยว	อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน	(รวมรถรางไปกลับ)	เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่
สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน	เต็มไปดวยหลักปรัชญาที่ฝังลึก	สามารถสรางแรงบันดาลใจได	และสอนให
ผูคนพบทางสวาง	สถานที่แหงน้ีนับวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวระดับ	5A	ของจีนมีเน้ือที่	40000	ตารางกิโลเมตร	ซึ่ง
ถือวาเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	



นําทานเขาชม	วัดหนานซาน	โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญตั้งอยูบริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนาน
ซาน	เมืองซานยา	มีพื้นที่กวา	40,000	ตารางเมตร	ลอมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง	500	กวาเมตร	ศูนย
วัฒนธรรมแหงน้ีใชงบประมาณในการสรางกวา	6,000	ลานหยวน	และถือวาพื้นที่แหงน้ีตรงตามลักษณะฮวงจุย
ที่ดีที่สุด	คือ	ดานหนาติดทะเลและดานหลังคือภูเขา	ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไหหนาน	จากประวัติ
ความเป็นมาอันเกาแกยาวนานและศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี	จนมีคนเปรียบเปรย	“วัดหนานซาน”	วา	“อายุยืนเทา
เขาหนานซาน”	หากใครไดมาสักการะ	ณ	วัดแหงน้ีก็จะมีอายุยืนยาวดังความศักดิส์ิทธิข์องวัด	น่ันเอง	

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูพิเศษ....อาหารเจในวัดหนานซาน)

ชวงบาย
จากน้ันนําทานแวะ	เลือกซื้อ	สินคาพื้นเมือง	ของเมืองซานยา

และนําทานเดินทางสู	อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง	อนุสรณความรักอันโรแมนติก	สรางขั้นเพื่อนิทานที่เลา
กันอยูเรื่องความรักของกวางสาวกับหนุมเผาหลี

ระหวางทางเดินผานชมแกะสลักหิน	Totem	สามารถถายรูปคูที่หนาผาที่แกะสลักคําวา	รัก	ซึ่งเป็นตัว
หนังสือสีแดง	และถือไดวาเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานยา

นําทานชม	หาดตาตงไห	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง	ไดรับสมญานามวา	"ฮาวายของจีน"	และไดรับความนิยม
สําหรับการดําน้ํา,	กีฬาชายหาด,การวายน้ําและการอาบแดด	และมีจัตุรัสชอปป้ิงขนาดใหญ	ที่เต็มไปดวยราน
คา,	แหลงบันเทิง	ถือวาเป็นหน่ึงในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานยา	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองซาน
ยา	เป็นอาวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม

หลังจากน้ันนําทานเลือกชม	สินคาที่ผลิตดวย	เยื่อไผ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก

ทีพ่ัก	GUOXI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	(ซานยา)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก	(เมนูพิเศษ...ติ่มซําไหหลํา)

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน	(รวมรถรางไปกลับ)	เป็นจุดแสดง
อารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน	เต็มไปดวยหลักปรัชญาที่ฝัง
ลึก	สามารถสรางแรงบันดาลใจได	และสอนใหผูคนพบทางสวาง	สถานที่แหงน้ี
นับวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวระดับ	5A	ของจีนมีเน้ือที่	40000	ตารางกิโลเมตร
ซึ่งถือวาเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ภายในมีสิ่งกอสรางที่
โดดเดนที่สุด	คือ	องคเจาแมกวนอิม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูพิเศษ....อาหารเจในวัดหนานซาน)

องคเจาแมกวนอิม	3	พักตรประดิษฐาน	ณ	เกาะกลางทะเลเป็นเจาแมกวนอิมที่
หันพระพักตร	3	ดานองคแรกของโลก	มีความสูง	108	เมตร	เจาแมกวนอิมยืน
ที่สูงที่สุดในโลก	ที่เจาแมกวนอิมองคน้ีประดิษฐออกมาเป็น	3	หนา	3	ทิศ	มี
ความหมายคือ	สติปัญญา	ความเมตตา	และสันติภาพ	ชาวไหหลําเชื่อกันวา
หลังจากสรางองคเจาแมกวนอิมเสร็จ	ไหหลําก็ไมเคยเกิดภัยพิบัติทางทะเล
อยางหนักอีกเลย	ความศักดิส์ิทธิข์องเจาแมกวนอิมที่วัดน้ี	ผูคนตางกลาวกันวา
ใครไดมีโอกาสมาสักการะขอพรองคเจาแมไมวาจะเรื่องใด	ก็จะสมหวังทุก
ประการ



ราคารวมรถรางไปกลับ

การเขาชมวัดหนานซานราคาไมไดรวมในรายการ

วัดหนานซาน	โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญตั้งอยูบริเวณทางทิศตะวันตก
ของเขาหนานซาน	เมืองซานยา	มีพื้นที่กวา	40,000	ตารางเมตร	ลอมรอบ
ภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง	500	กวาเมตร	ศูนยวัฒนธรรมแหงน้ีใชงบ
ประมาณในการสรางกวา	6,000	ลานหยวน	และถือวาพื้นที่แหงน้ีตรงตามลัก
ษณะฮวงจุยที่ดีที่สุด	คือ	ดานหนาติดทะเลและดานหลังคือภูเขา	ถือเป็นวัดที่
มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไหหนาน	จากประวัติความเป็นมาอันเกาแก
ยาวนานและศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี	จนมีคนเปรียบเปรย	“วัดหนานซาน”	วา
“อายุยืนเทาเขาหนานซาน”	หากใครไดมาสักการะ	ณ	วัดแหงน้ีก็จะมีอายุ
ยืนยาวดังความศักดิส์ิทธิข์องวัด	น่ันเอง	พรอมทําบุญไหวพระเสริมเมตตา
บารมี	ทานสามารถรวมบริจาคเงิน	30	หยวน	(ไมไดรวมในรายการ)	เพื่อที่จะ
ไดสักการะองคเจาแมกวนอิม	1,000	กร	ที่ทําดวยทองคําแท	ประดับดวยหยก
เพชร	พลอย	ที่งดงาม	และมีความศักดิส์ิทธิม์าก	เป็นที่เคารพศรัทธาของชาว
จีนทั่วไปสรางความอัศจรรยใจและความเลื่อมใสศรัทธาแกคนทองถิ่นเป็น
อยางมาก

อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง	อนุสรณความรักอันโรแมนติก	สรางขั้นเพื่อนิทาน
ที่เลากันอยูเรื่องความรักของกวางสาวกับหนุมเผาหลี	ระหวางทางเดินผานชม
แกะสลักหิน	Totem	สามารถถายรูปคูที่หนาผาที่แกะสลักคําวา	รัก	ซึ่งเป็นตัว
หนังสือสีแดง	และถือไดวาเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของ
เมืองซานยา

หาดตาตงไห	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง	ไดรับสมญานามวา	"ฮาวายของจีน"
และไดรับความนิยมสําหรับการดําน้ํา,	กีฬาชายหาด,	การวายน้ําและการ
อาบแดด	และมีจัตุรัสชอปป้ิงขนาดใหญ	ที่เต็มไปดวยรานคา,	แหลงบันเทิง
ถือวาเป็นหน่ึงในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานยา	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียง
ใตของเมืองซานยา	เป็นอาวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก

	พักที่	GUOXI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก	(เมนูพิเศษ...ติม่ซําไหหลํา)

นําทานไดชิม	ชา	ที่ขั้นชื่อของซานยา	และหลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เมืองไหโขว	โดยรถฟความเร็ว
สูง	(ใชเวลาประมาณ	1.30	ช.ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	



นําทานเที่ยวชม	พิพิทธภัณฑไหหนาน	ภายในเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเกาะ	มีการ
แสดงงานตางๆ	มากมายไมวาจะเป็นภาพวาดที่แสดงถึงการใชชีวิตในหมูบานชวงตนของการสรางเมืองไห
หนานในรูปแบบสามมิติและของโบราณที่ถูกขุดพบจากซากเรืออับปางของฮัวกวนเจีย๋วที่หน่ึง	ราชวงศซง
(1127-1279)	เรือเดินสมุทรขนาดใหญของพอคาชาวจีนถูกคนพบในปี	1996	(ปิดทุกวันจันทร)

และนําทานชม	สุสานไหลุย	ทานไหรุยไดรับตําแหนงเป็นนายอําเภอ	สมัยราชวงศหมิง	และมีลักษณะนิสัย
เป็นซื่อสัตย	เหมือนดั่ง	ทานเปาบุนจิ้น	ชาวไหหลําจึงใหฉายาวา	“เปาบุนจิ้นไหหลํา”	มีชีวิตอยูในชวงปี	ค.ศ.
1514-1587เป็นคนเมืองฉงโจว	ในไหหลํา	กําพราบิดาตั้งแตยังเล็ก	เป็นคนฉลาดรักเรียน	เป็นขาราชการที่มี
ความความสุจริต	ยุติธรรมเหมือนกับเปาบุนจิ้นที่เรารูจักกันดี	สุสานน้ีถูกทําลายไปเกือบหมดในชวงการปฎิวัติ
วัฒนธรรม	แตไดซอมสรางขึน้ใหมในปี	ค.ศ	1982ปัจจุบันไดถูกอนุรักษไวใหเป็นโบราณสถานสําคัญทาง
ประวัติศาสตร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก	(เมนูพิเศษ....อาหารสีอ่ยางทีข่ึ้นชื่อของไหหลํา—ไกไหหลํา

ปูทองถิน่น่ึง	เป็ดพะโล	เน้ือแกะตงซาน)

นําทานอิสระชอปป้ิง	ณ	ถนนคนเดินฉีโหลว	มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซื้อฝากคนทางบาน

ทีพ่ัก	OSCAR	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	(ไหโขว)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก	(เมนูพิเศษ...ติ่มซําไหหลํา)

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

ารออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดไดถูกออกแบบมาจากตางประเทศ
รถไฟความเร็วสูงจาก	"กวางโจว"	ไป	"กุยหลิน"	น้ันมีระยะทางประมาณ	450
กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมงครึ่ง	-	3	ขั่วโมง	...	มีเที่ยวการเดินรถ
แทบจะทุกๆครึ่งชั่วโมงตลอดทั้งวัน	เที่ยวแรกที่ออกจาก	"กวางโจว"	เริ่มเวลา
7:30	จนถึง	20:00	เป็นเที่ยวสุดทาย

พิพิทธภัณฑไหหนาน	ภายในเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเกาะ
มีการแสดงงานตางๆ	มากมายไมวาจะเป็นภาพวาดที่แสดงถึงการใชชีวิตใน
หมูบานชวงตนของการสรางเมืองไหหนานในรูปแบบสามมิติและของโบราณที่
ถูกขุดพบจากซากเรืออับปางของฮัวกวนเจีย๋วที่หน่ึง	ราชวงศซง	(1127-1279)
เรือเดินสมุทรขนาดใหญของพอคาชาวจีนถูกคนพบในปี	1996	(ปิดทุกวัน
จันทร)

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สุสานไหลุย	ทานไหรุยไดรับตําแหนงเป็นนายอําเภอ	สมัยราชวงศหมิง	และมี
ลักษณะนิสัยเป็นซื่อสัตย	เหมือนดั่ง	ทานเปาบุนจิ้น	ชาวไหหลําจึงใหฉายาวา
“เปาบุนจิ้นไหหลํา”	มีชีวิตอยูในชวงปี	ค.ศ.	1514-1587	เป็นคนเมืองฉงโจว	ใน
ไหหลํา	กําพราบิดาตั้งแตยังเล็ก	เป็นคนฉลาดรักเรียน	เป็นขาราชการที่มี
ความความสุจริต	ยุติธรรมเหมือนกับเปาบุนจิ้นที่เรารูจักกันดี	และดวยความ
สุจริต	ซื่อตรงและตอตานการโกงกินของขุนนางกังฉิน	ทําใหชีวิตราชการของ



พิพิทธภัณฑไหหนานปิดทุกวันจันทร

ไหลุยมีอุปสรรคมากมาย	โดนพวกขุนนางกังฉินที่ไมพอใจ	ไปเพ็ดทูลให
จักรพรรดิไลออกจากตําแหนง	แตหลังจากน้ันก็ไดถูกเรียกตัวกลับไปรับ
ราชการอีกครั้งและเสียชีวิตในปี	ค.ศ.	1587	เมื่อเขาตาย	เตรียมการนําศพไป
ฝังที่บานเกิด	แตยังไมทันถึง	เชือกมัดหีบมาขาดที่น่ี	จึงเชื่อกันวาเป็นสถานที่ที่
ไหลุยเลือกไวทําสุสาน	สุสานน้ีถูกทําลายไปเกือบหมดในชวงการปฎิวัติ
วัฒนธรรม	แตไดซอมสรางขึน้ใหมในปี	ค.ศ	1982	ปัจจุบันไดถูกอนุรักษไวให
เป็นโบราณสถานสําคัญทางประวัติศาสตร

ถนนเตอเซิ่งซาชม	"ฉีโหลว"ที่สรางขึน้เมื่อทศวรรษ	1920-1930	เหลาน้ี	ไดฟัง
คนทองถิ่นเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ	"ฉีโหลว"	เปียดเสียดไปกับฝูงชนที่แออัด	ให
ความรูสึกราวกับยอนกลับไปอยูในยุคสมัยโบราณ	ถนนสายเกาแกนับรอยปีที่
สะทอนใหเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของเมืองไหโขวสายน้ีเป็นที่ภาคภูิมิใจ
ของชาวไหโขวมาโดยตลอด	และดึงดูดนักทองเที่ยวจากทองที่ตางๆทั้งใน
ประเทศและตางประเทศใหมาเที่ยวชมไมเคยวางเวน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก	(เมนูพิเศษ....อาหารสี่อยางที่ขึน้ชื่อของไหหลํา—ไกไหหลํา	ปูทองถิ่น
น่ึง	เป็ดพะโล	เน้ือแกะตงซาน)

	พักที่	OSCAR	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินไหโขว

09.25	น.	ออกเดินทางจาก	เมืองไหโขว	โดยสายการบินไหหนานแอรไลน	เทีย่วบินที	่HU7939

10.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินไหโขว	เป็นสนามบินที่ใชในเมืองไหโขว	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑล
ไหหนาน	มีขนาดใหญที่สุดในไหหนาน	มีขนาดใหญประมาณ	25	กิโลเมตร	กอ
ตั้งขึน้เมือ	ปี	1999	ใชทดแทนสนามบินเกา	ที่ชื่อวา	ดานิงชาน



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	วัน

11.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุก	ครั้ง	มิเชนน้ัน
ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

**กรณีลูกคามีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว**	มีคาบริการเพิ่มเติมดังน้ี
-ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	1,500	บาท

-ยื่นดวน	2	วันทําการ	2,550	บาท

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)

2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย	ลักเซม
เบิรกมอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)



1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	(น้ําหนักกระเปาทานละ	1	ใบ	ไมเกิน	23	กิโลกรัมเทาน้ัน)
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซากรุปทัวรฟรีที่ดานไหหลํา
หมายเหตุ	:	อัตราดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน	(ยื่นวีซากรุปฟรี

ไมตองสงเอกสารสําหรับทําวีซา	ใชแคสําเนาหนาพาสปอรตปัจจุบัน)	หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดี่ยว	คา
ธรรมเนียมการยื่นวีซาเดี่ยว	ราคา	1,500	บาท
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	อัตราน้ีสําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน

1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัมตอทาน/ใบ	หากน้ําหนักเกินจะตอง

เสียคาใชจายเพิ่มเติม
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ	ทานละ	150	หยวน/ทาน/ทริป
8.คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]	

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]	

1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด	
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม	
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร	
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา	
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง	
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	



7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา	
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)	
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง	
8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ
อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)	
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร	อยาง
นอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)	
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา	
11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับ
ผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย	
12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน	
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน	
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได	
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท	
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท	
-	เอกสารที่ตองเตรียม	
1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออก	อยางนอย
2	หนาเต็ม	
2.รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	
3.ใบอนุญาตการทํางาน	
4.หนังสือวาจางในการทํางาน	
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	
6.กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)	
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี	
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก	
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช	
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา	
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร	
อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา	
•	ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่ทานละ	150	หยวน	/ทริป/ตอทาน	เด็กเก็บ
ทิปเทาผูใหญ***ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ

**บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	ทุกวัน	**

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

1.	ราคาขางตนรวมคาวีซากรุปทัวรฟรีทีด่านไหหลํา	เอกสารทีใ่ช	คือ	สําเนาหนาพาสปอรตทีใ่ชอยู
ปัจจุบัน	หากลูกทัวรทานใดมีวีซาจีนอยูแลว	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาธรรมเนียมวีซา

2.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

3.	โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ
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เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ

4.	ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	ชา,	เยื่อไผ,	สินคาพื้นเมือง,	รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตอง
บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็นตอง
รบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด		

4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


