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เจ้าแม่กวนอิม | อนสุาวรีย์กวางเหลยีวหลงั | หมู่บ้านชนเผา่แม้วหล ี 
โรงถ่ายภาพยนต์จ าลอง | หาดต้าตงไห ่| ถนนคนเดินฉีโหลว 

เมนพูิเศษ ไก่เหวินชางต้นต ารับไก่ไหหล า อาหารเจในวดัหนานซาน อาหารขึน้ช่ือสีอ่ยา่ง 
  

 

 

 

 

  

 

 

ไหโข่ว ซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 4 คืน 
เดนิทาง พฤศจกิายน-ธันวาคม 2562 

 

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพียง 14,900.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ไหโขว่ (สนามบนิเหมย่หลาน) (HU7940:11.40-14.55) – โรงถ่ายภาพยนต์จ าลอง 
วนัท่ี 2. ไหโขว่ – โบอ๋่าว – ศนูย์จดัการประชมุผู้น าเอเชีย – ลอ่งเรือหาดหยก – ซานย่า – หมูบ้่านชนเผา่แม้วหลี – ศนูย์ชา 
วนัท่ี 3. อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแมก่วนอิม 108 เมตร. – วดัหนานซาน – ร้านเย่ือไผ ่– อนสุาวรีย์กวางเหลียว

หลงั – หาดต้าตงไห่ 

วนัท่ี 4. ศนูย์ผลติภณัฑ์อาหารทะเล – ยอดเขาตงซานหลงิ (รวมกระเช้า) – ไหโขว่– ถนนคนเดนิฉีโหลว 
วนัท่ี 5. ไหโขว่ (สนามบนิเหมย่หลาน) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (HU7939:09.25-10.35) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) 
(HU7940:11.40-14.55) – โรงถ่ายภาพยนต์จ าลอง 

08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4  เคาน์เตอร์ Q โดยสายการบินไห่หนานแอร์
ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก จดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให้กบัท่าน 

11.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองไหโข่ว โดยสายการบนิไห่หนานแอร์ไลน์  เท่ียวบนิท่ี HU7940 
14.55 น. เดนิทางถึง เมืองไหโข่ว (สนามบนิเหม่ยหลาน) ซึ่งตัง้อยู่ทางเหนือของเกาะไหหล า เกาะไหหล า เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวนั ตัง้อยู่ทางใต้สดุของประเทศจีน  
น าท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนต์จ าลอง โรงภาพยนตร์แห่งนีก้่อตัง้ขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผู้ก ากับ
ภาพยนตร์ช่ือดงัของจีน โดยจ าลองฉากตา่งๆในภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือให้แก่เขา อาทิ Back to 1942 Tangshan Earthquake If 
You Are The One 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  โรงแรมที่พัก  
ที่พัก โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่2 
ไหโข่ว – โบ๋อ่าว – ศูนย์จัดการประชุมผู้น าเอเชีย – ล่องเรือหาดหยก – 
ซานย่า – หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี – ศูนย์ชา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโบ๋อ่าว (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) น าท่านเข้าชม ศูนย์จัดการประชุมผู้น าเอเชีย อาคารท่ีใช้
ต้อนรับและเป็นศนูย์จดัการประชมุผู้น าเอเชีย ในปี 2002 จากนัน้ นั่งเรือชมท่ีงดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ท่ีมี
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ความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10 -500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น า้ 3 สาย อัน ได้แก่ 
Wanquan, Jiuqu และ Longgun ท่ีไหลมารวมกนัก่อนไหลลงสูท่ะเล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซานย่า จากนัน้น าท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจ าลองชีวิตความ

เป็นอยู่ของชนเผา่ท่ีมีจ านวนประชากรมากท่ีสดุ ในเกาะไหหล า ชมการแสดงการละเลน่ศลิปะการละเลน่เมืองของชนกลุ่มน้อย
เหลา่นีป้ระวตัศิาสตร์และความทรงจ าทางวฒันธรรมของบรรพบรุุษของหล่ียงัคงอนรัุกษ์ถึงปัจบุนันี ้มรดกทางวฒันธรรมท่ีไม่มี
ตวัตนอีกมากมาย เช่นวฒันธรรมพระธาตโุบราณ การขดุเจาะไม้เพ่ือเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสกัในหน้าของผู้หญิง 
ท่านสามารถซือ้ของฝากหรือสนิค้าพืน้เมืองท่ีท าด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซือ้ขนมพือ้เมือง และน าท่านแวะ ชิมชา ท่ีขึน้ช่ือ
ของเมืองซานย่า มีให้ท่านเลือกชิมหลากหลายชนิด ซึ่งสรรพคณุก็จะแตกตา่งกนัออกไป เป็นอีกหนึ่งตวัเลือกท่ีท่านสามารถซือ้
ไปฝากคนทางบ้าน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 3 
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 
108 เมตร. – วัดหนานซาน – ร้านเยื่อไผ่ – อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง – 
หาดต้าตงไห่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 
น าท่านเท่ียว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลบั) เป็นจดุแสดงอารยธรรมท่ีสืบทอดศาสนาพทุธ
ของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลกัปรัชญาท่ีฝังลึก สามารถสร้างแรงบนัดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานท่ีแห่งนี ้
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นับว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบั 5A ของจีนมีเนือ้ท่ี 40,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
ประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างท่ีโดดเด่นท่ีสดุ คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม  3 พกัตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่
กวนอิมท่ีหนัพระพกัตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความสงู 108 เมตร เจ้าแมก่วนอิมยืนท่ีสงูท่ีสดุในโลก ท่ีเจ้าแม่กวนอิมองค์นี ้
ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสนัติภาพ ชาวไหหล าเช่ือกันว่าหลงัจาก
สร้างองค์เจ้าแมก่วนอิมเสร็จ ไหหล าก็ไมเ่คยเกิดภัยพิบตัิทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศกัดิ์สิทธ์ิของเจ้าแม่กวนอิมท่ีวดันี ้
ผู้คนตา่งกลา่วกนัวา่ ใครได้มีโอกาสมาสกัการะขอพรองค์เจ้าแมไ่มว่า่จะเร่ืองใด ก็จะสมหวงัทกุประการ และน าท่านเข้าชม วดั
หนานซาน โครงการสวนพทุธธรรมท่ียิ่งใหญ่ตัง้อยู่บริเวณทางทิศตะวนัตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพืน้ท่ีกว่า 40 ,000 
ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานท่ีมีความสงูถึง 500 กว่าเมตร ศูนย์วฒันธรรมแห่งนีใ้ช้งบประมาณในการสร้างกว่า 
6,000 ล้านหยวน และถือวา่พืน้ท่ีแห่งนีต้รงตามลกัษณะฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสดุ คือ ด้านหน้าตดิทะเลและด้านหลงัคือภูเขา ถือเป็นวดั
ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของเกาะไห่หนาน จากประวตัคิวามเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศกัดิ์สิทธ์ิของวดัแห่งนี ้จนมีคนเปรียบ
เปรย “วดัหนานซาน” วา่ “อายยืุนเท่าเขาหนานซาน” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ อาหารเจในวัดหนานซาน 
 

 
 น าท่านเข้าชม สินค้าที่แปรรูปจากเย่ือไผ่ ซึ่งมีสรรพคณุตา่งๆ อาทิเช่น ดบักลิ่นในตู้ เย็น หรือจะเป็นเสือ้ผ้า  และของใช้ท่ีท า

จากเย่ือไผ ่เป็นต้น  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนสุรณ์ความรักอนัโรแมนตกิ สร้างขัน้เพ่ือนิทานท่ี
เลา่กนัอยู่เร่ืองความรักของกวางสาวกบัหนุ่มเผา่หลี ระหวา่งทางเดินผ่านชมแกะสลกัหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ท่ีหน้าผาท่ี
แกะสลกัค าวา่ รัก ซึ่งเป็นตวัหนงัสือสีแดง และถือได้วา่เขากวางเหลียงหลงัซึ่งเป็นจดุชมววิท่ีสงูสดุของเมืองซานย่า จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู ่หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง ได้รับสมญานามวา่ "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมส าหรับการด า
น า้, กีฬาชายหาด, การวา่ยน า้และการอาบแดด และมีจัตรัุสช้อปปิง้ขนาดใหญ่ ท่ีเต็มไปด้วยร้านค้า, แหล่งบนัเทิง ถือว่าเป็น
หนึ่งในความนิยมมากท่ีสดุในเมืองซานย่า ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวท่ีมีหาดทรายขาวสะอาด
สวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ลิม้รสไก่ไหหล า 
 ท่านสามารถซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี ้

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาท่านละ 300 หยวน) เป็นโชว์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในเมืองซานย่า ซึ่งจะเป็นโชว์
ภายในอาคาร ในแตล่ะฉากของโชว์นีท้่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกบัความอลงัการท่ีผู้จดัได้น าเสนอออกมาให้ท่านชม รับรองได้วา่
ท่านไมเ่คยชมท่ีไหนมาก่อน และยงัโชว์ถึงความเป็นมาของอนสุาวรีย์กวางเหลียวหลงั ซึ่งเป็นอนสุรณ์ความรักอนัแสนโรแมนติ
กระหวา่งกวางสาวและหนุ่มเผา่หลี ระหวา่งทางก่อนเข้าไปถึงอาคารท่ีดกูารแสดง ท่านก็จะได้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศของ
ชาวท้องถิ่นออกมาร้องเพลง และเลน่กิจกรรมให้ท่านได้ชม  

‣ LASVEGAS SHOW (ราคาท่านละ 280 หยวน) โชว์ลาสเวกัส เป็นอีกหนึ่งช่ือท่ีมีช่ือเสียงไมน้่อยกวา่โชว์เชียนกู่ชิง ซึ่ง
เป็นโชว์ท่ีเตม็ไปด้วยแสงสีและความบนัเทิงมากมาย ด้วยการแตง่กายและการแสดงท าให้ท่านเพลดิเพลนิตลอดการชมโชว์  
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ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกด์ท้องถิ่น 
ที่พัก โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล – ยอดเขาตงซานหลิง (รวมกระเช้า) – 
ไหโข่ว– ถนนคนเดนิฉีโหลว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 น าท่านแวะ ศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ของเมืองซานย่า สนิค้าท่ีขึน้ช่ือของเมืองซานย่าสว่นใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไม่ว่า

จะเป็นน า้มนัตบัปลา หรือสนิค้าแปรรูปท่ีมาจากอาหารทะเลมีมากมายให้ท่านได้เลือกชมและซือ้ฝากคนทางบ้าน 
น าท่านเท่ียวชม ยอดเขาตงซานหลิง อยู่ท่ีอ าเภอวา่นหนิง เป็นภเูขาชมทิวทศัน์ท่ีมีประวตัมิาเป็นเวลานานตัง้แต่สมยัราชวงศ์
ถงั บนภเูขาเป็นหินแกรนิตทบัถมเกยกนัเป็นถ า้ เป็นโพรงธรรมชาติ 32 ถ า้ ต้นไม้โซนร้อนซึ่งปกคลมุแน่นหนาร่มร่ืนมีทางและ
ขัน้บนัไดเช่ือมตอ่ ภเูขาสงูกว่าระดบัน า้ทะเล 184 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองไหโข่ว (ใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.) จากนัน้ให้ท่านอิสระเดินชม ถนนคนเดินฉีโหลว เป็นถนนท่ี

ถกูสร้างเม่ือปี 1925 ซึ่งเป็นกลุม่อาคารพาณิชย์ท่ีท าเป็นถนนคนเดนิเช่ือมตอ่อยู่ใต้ชายคาเดียวกนั ถนนสายนีก้็คือถนนเต๋อเซิ่ง
ซา ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่นบัร้อยปีท่ีชาวไหโขว่รู้กนัโดยทัว่ไปถนนคนเดนิฉีโหลวจึงเป็นท่ีท่ีให้ความสนใจแก่นักท่องเท่ียวอย่าง
มากคะ่ท่านใดท่ีมีโอกาศมาไหหล าท่านไมค่วรพลาดท่ีถนนคนเดนิฉีโหลคะ่รับรองวา่ท่านจะต้องช่ืนชอบท่ีถนนคนเดนิฉีโหลว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ อาหารส่ีอย่างท่ีขึน้ช่ือของไหหล า ไก่ไหหล า ปทู้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนือ้แกะตง
ซาน 

ที่พัก โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 
ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(HU7939:09.25-10.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเหม่ยหลาน (ไหโข่ว) 

09.25 น. อ าลาเมือง ไหโข่ว โดยเท่ียวบนิท่ี HU7939  
10.35 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภ์าพ 
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อัตราค่าบริการ : ไหโข่ว ซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 22-26 พ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 9,900.- 
วนัท่ี 25-29 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 10,900.- 
วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
วนัท่ี 29 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 12,900.- 
วนัท่ี 31 ธ.ค.62-04 ม.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 12,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีร้วมค่าวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหล า หากลูกทวัร์ท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่
แล้วขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า  

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
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    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า
มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทวัร์ฟรีท่ีดา่นไหหล า  
 วีซา่แบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และต้องสง่เอกสารลว่งหน้า 15 
วนัก่อนเดินทาง)  

        หมายเหต.ุ..หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหต
ใดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูย์รับยื่น    

        กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง  วีซ่าจะถูก
ยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซา่ได้ทกุกรณี 

4.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
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 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ



  9 ไหโข่ว ซานย่า นมสัการเจ้าแม่กวนอิม  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์   [GQ1HAK-HU003] 

 

ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
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ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  



  11 ไหโข่ว ซานย่า นมสัการเจ้าแม่กวนอิม  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์   [GQ1HAK-HU003] 

 

4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ............................................................................... 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


