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HILIGHT 
 บนิตรงสู ่เมอืงซานยา่ ประหยัดเวลานังรถ 

3 ชัวโมง 
 นมสัการเจา้แม่กวนอมิทใีหญ่ทสีดุในโลก 

ณ วัดหนานซาน 
 เทียนหยาไหเจียว ขนึชอืว่าสุดหลา้เสน้

ขอบฟ้าจรดกบัทะเล 
 ชมววิทีจุดชมววิทีสูงทสีุดของเมอืงซาน

ย่า อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั 
 พักในอทุยานวัดหนานซาน 1 คนื 
 เมนูพเิศษ อาหารเจในวัดหนานซาน ไก่

เหวนิชาง ตน้ตํารับไกไ่หหลํา  
 
 
 

บนิตรงซานยา่ 
นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 

4 วนั 2 คนื 

 
โดยสายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์ 
เดนิทาง : เม.ย.-ม.ิย. 62 

ราคาเรมิตน้ 17,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง  

วันท ี05-08 เม.ย. 62 19,900.- 
วันท ี12-15 เม.ย. 62 21,900.- 
วันท ี19-22 เม.ย. 62 19,900.- 
วันท ี26-29 เม.ย. 62 19,900.- 
วันท ี03-06 พ.ค. 62 18,900.- 
วันท ี10-13 พ.ค. 62 18,900.- 
วันท ี17-20 พ.ค. 62 18,900.- 
วันท ี24-27 พ.ค. 62 18,900.- 
วันท ี31 พ.ค.-03 ม.ิย. 62 18,900.- 
วันท ี07-10 ม.ิย. 62 18,900.- 
วันท ี14-17 ม.ิย. 62 17,900.- 
วันท ี21-24 ม.ิย. 62 18,900.- 
วันท ี28 ม.ิย. -01 ก.ค. 62 18,900.- 
 

รวมคา่วซีา่กรุป๊ทวัรฟ์รทีดีา่นไหหลํา  
หากลูกทวัรท์า่นใดมวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่  

ราคานไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ถีอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั  

**กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาตซิานย่า
ฟีนกิซ)์ (CZ8304:03.00-06.05)-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-
หาดตา้ตงไห่-ศนูยผ์ลติภณัฑจ์ากเยอืไผ่ 

✈ 🍽 🍽 GUOXI HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 เทยีนหยาไหเจยีว-ศนูยอ์าหารทะเล-ถนนคนเดนิซานยา่ 🍽 🍽 🍽 NANSHNAN HOTEL  
(ในอทุยานวดัหนานซาน) 

3 
อทุยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แม่กวนอมิ 108 
เมตร. – วดัหนานซาน-หมูบ่า้นชนเผา่หลแีมว้-ซานยา่(ทา่อากาศยานนานาชาติ
ซานยา่ฟีนกิซ)์ 

🍽 🍽 🍽  

4 
ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาตซิานย่าฟีนกิซ)์-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณ
ภมู)ิ (CZ8303:00.50-01.50) ✈    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาตซิานย่าฟีนกิซ์) 
(CZ8304:03.00-06.05)-อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั (รวมรถราง)-หาดตา้ตงไห-่ศูนย์
ผลติภณัฑจ์ากเยอืไผ ่

01.00 น. 
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน 4 เคาน์เตอร ์U 
โดยสายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์ โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก จัดเตรยีมเอกสารการ
เดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

03.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซิานย่าฟีนกิซ ์เมอืงซานย่า โดยสายการบนิ 
CHINA SOUTHERN AIRLINE  
เทยีวบนิท ีCZ8304 (SNACK BOX) 

06.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตซิานยา่ ตังอยู่ทางใตส้ดุของมณฑลไหห่นาน เป็นเมือง
ท่องเทียวชายทะเลทีตังอยู่ในเขตรอ้นเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน ตัวเมืองซานย่ามี
สภาพแวดลอ้มแสนวเิศษ ทวิทัศน์ธรรมชาตขิองเมืองประกอบดว้ยภูเขา ทะเลและแม่นํา เมือง
ซานยา่ไดร้วบรวม 10 ทรัพยากรการทอ่งเทยีว ซงึไดแ้ก ่แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม ้
นําพรุอ้น สตัว ์ถําหนิ เรอืกสวนไรน่า และขนบธรรมเนียม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั อนุสรณ์ความรักอันโรแมนตกิ สรา้งขันเพอืนิทาน
ทีเล่ากันอยู่เรืองความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหนิ 
Totem สามารถถ่ายรูปคูท่หีนา้ผาทแีกะสลักคําวา่ รัก ซงึเป็นตัวหนังสอืสแีดง และถอืไดว้่าเขา
กวางเหลยีงหลังซงึเป็นจดุชมววิทสีงูสดุของเมอืงซานยา่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

นําท่านชม หาดตา้ตงไห ่เป็นชายหาดทมีีชอืเสยีง ไดรั้บสมญานามว่า "ฮาวายของจนี" และ
ไดรั้บความนยิมสําหรับการดํานํา, กฬีาชายหาด, การวา่ยนําและการอาบแดด และมจีัตุรัสชอ้ปปิง
ขนาดใหญ่ ทเีต็มไปดว้ยรา้นคา้, แหลง่บันเทงิ ถอืวา่เป็นหนงึในความนยิมมากทสีดุในเมอืงซาน
ย่า ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองซานย่า เป็นอ่าวทีมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม  
จากนันนําทา่นเขา้ชม สนิคา้ทแีปรรปูจากเยอืไผ ่ซงึมีสรรพคณุตา่งๆ อาทเิชน่ ดับกลนิในตูเ้ย็น 
หรอืจะเป็นเสอืผา้ และของใชท้ทํีาจากเยอืไผ ่เป็นตน้ 

คํา  รับประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทพัีก  
ทพีกั 

   GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 ทา่นสามารถซอื Option เสรมิทนี่าสนใจไดด้งัน ี

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาทา่นละ 300 หยวน) เป็นโชวท์มีชีอืเสยีงทสีดุใน
เมืองซานย่า ซงึจะเป็นโชวภ์ายในอาคาร ในแตล่ะฉากของโชวนี์ท่านจะไดต้นืตาตนืใจกับความ
อลังการทผีูจั้ดไดนํ้าเสนอออกมาใหท้่านชม รับรองไดว้า่ท่านไม่เคยชมทไีหนมากอ่น และยังโชว์
ถงึความเป็นมาของอนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลัง ซงึเป็นอนุสรณ์ความรักอันแสนโรแมนตกิระหวา่งก
วางสาวและหนุ่มเผ่าหล ีระหวา่งทางกอ่นเขา้ไปถงึอาคารทดีกูารแสดง ทา่นก็จะไดเ้พลดิเพลนิ
กบับรรยากาศของชาวทอ้งถนิออกมารอ้งเพลง และเลน่กจิกรรมใหท้า่นไดช้ม  
‣ LASVEGAS SHOW (ราคาทา่นละ 280 หยวน) โชวล์าสเวกัส เป็นอกีหนงึชอืทมีชีอืเสยีงไม่
นอ้ยกวา่โชวเ์ชยีนกูช่งิ ซงึเป็นโชวท์ีเต็มไปดว้ยแสงสแีละความบันเทงิมากมาย ดว้ยการแตง่กาย
และการแสดงทําใหท้่านเพลดิเพลนิตลอดการชมโชว ์ 
ตดิตอ่ขอขอ้มูลและรายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัรายการไดท้เีจา้หนา้ทแีละชาํระเงนิกบัไกดท์อ้งถนิ 

วนัท ี2 เทยีนหยาไหเจยีว-ศนูยอ์าหารทะเล-ถนนคนเดนิซานยา่ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก   

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เทยีนหยาไหเจยีว แดนไกลสดุหลา้ทเีสน้ขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จดุเกอืบ
ใตส้ดุของแผ่นดนิจนี ซงึเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลําจนมคํีากล่าววา่ถา้ท่านไม่มาเทยีนหยา
ไหเจียว ทา่นยังมาไม่ถงึเกาะไหหลํา และใหท้่านไดนั้งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย 
ทอ้งทะเล และสายลม ท่านจะไดร้ับกลนิไอของอากาศบรสิทุธขิองภูเขาเขยีว นําทะเลใส และ
หาดทรายทขีาวสะอาด 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
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นําทา่นแวะ ศูนยอ์าหารทะเล ของเมอืงซานย่า สนิคา้ทขีนึชอืของเมอืงซานย่าสว่นใหญ่จะเป็น
อาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็นนํามันตับปลา หรอืสนิคา้แปรรูปทมีาจากอาหารทะเลมีมากมายใหท้า่น
ไดเ้ลอืกชมและซอืฝากคนทางบา้น จากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิงท ีถนนคนเดนิซานยา่ เป็นถนน
คนเดนิทีตังอยู่ใจกลางเมืองซานย่า มีรา้นคา้ขายอาหารพืนเมือง และเสอืผา้ ของใช ้ต่างๆ
มากมาย ถอืวา่เป็นอกีหนงึจดุนัดพบของชาวซานยา่ในชว่งเย็นอกีแหง่ 

คํา  รับประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทพัีก  
ทพีกั 

    NANSHAN HOTEL (พักในอทุยานวัดหนานซาน) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี3 
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แมก่วนอมิ 
108 เมตร. – วดัหนานซาน-หมู่บา้นชนเผา่หลแีมว้-ซานยา่(ท่าอากาศ
ยานนานาชาตซิานยา่ฟีนกิซ)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

 
 
 
 

 

นําท่านเทยีว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดง
อารยธรรมทสีบืทอดศาสนาพุทธของประเทศจนี เต็มไปดว้ยหลักปรัชญาทฝัีงลกึ สามารถสรา้ง
แรงบันดาลใจได ้และสอนใหผู้ค้นพบทางสว่าง สถานทแีห่งนีนับว่าเป็นสถานทที่องเทยีวระดับ 
5A ของจนีมเีนือท ี40000 ตารางกโิลเมตร ซงึถอืวา่เป็นสวนพุทธธรรมทใีหญ่ทสีดุของประเทศ
จนี ภายในมสีงิกอ่สรา้งทโีดดเดน่ทสีดุ คอื องคเ์จา้แม่กวนอมิ 3 พักตรป์ระดษิฐาน ณ เกาะกลาง
ทะเลเป็นเจา้แม่กวนอมิทีหันพระพักตร ์3 ดา้นองคแ์รกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจา้แม่
กวนอิมยืนทีสูงทีสุดในโลก ทีเจา้แม่กวนอิมองค์นีประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทิศ ม ี
ความหมายคอื สตปัิญญา ความเมตตา และสันตภิาพ ชาวไหหลําเชอืกันวา่หลังจากสรา้งองคเ์จา้
แม่กวนอมิเสร็จ ไหหลําก็ไม่เคยเกดิภัยพบิัตทิางทะเลอย่างหนักอกีเลย ความศักดสิทิธขิองเจา้
แมก่วนอมิทวีัดน ีผูค้นตา่งกลา่วกันวา่ ใครไดม้โีอกาสมาสักการะขอพรองคเ์จา้แม่ไม่วา่จะเรอืงใด 
กจ็ะสมหวงัทกุประการ และนําทา่นเขา้ชม วดัหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมทยีงิใหญ่ตังอยู่
บรเิวณทางทศิตะวันตกของเขาหนานซาน เมอืงซานยา่ มพีนืทกีวา่ 40,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบ
ภเูขาหนานซานทมีคีวามสงูถงึ 500 กวา่เมตร ศนูยว์ัฒนธรรมแหง่นีใชง้บประมาณในการสรา้งกวา่ 
6,000 ลา้นหยวน และถือว่าพืนทแีห่งนีตรงตามลักษณะฮวงจุย้ทดีีทสีดุ คอื ดา้นหนา้ตดิทะเล
และดา้นหลังคอืภเูขา ถอืเป็นวัดทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของเกาะไหห่นาน จากประวัตคิวามเป็นมา
อันเกา่แกย่าวนานและศักดสิทิธขิองวัดแหง่นี จนมคีนเปรยีบเปรย “วัดหนานซาน” วา่ “อายยุนื
เทา่เขาหนานซาน” 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 นําทา่นแวะชม หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ย เผ่าหล-ี แมว้ ชมการจําลองชวีติความเป็นอยู่

ของชนเผา่ทมีจีํานวนประชากรมากทสีดุ ในเกาะไหหลํา ชมการแสดงการละเลน่ศลิปะการละเลน่
เมอืงของชนกลุ่มนอ้ยเหลา่นีประวัตศิาสตรแ์ละความทรงจําทางวัฒนธรรมของบรรพบุรษุของหลี
ยังคงอนุรักษ์ถงึปัจุบันนี มรดกทางวัฒนธรรมทีไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุ
โบราณ การขดุเจาะไมเ้พือเกดิไฟ  การถักทอผา้ดว้ยมอื  รอยสักในหนา้ของผูห้ญงิ ทา่นสามารถ
ซอืของฝากหรอืสนิคา้พนืเมอืงททีําดว้ยฝีมอืชาวบา้นและเลอืกซอืขนมพอืเมอืง 

คํา  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตคาร   
21.00 น. ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซานยา่ 

วนัท ี4 
ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาตซิานย่าฟีนกิซ)์-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณ
ภมู)ิ (CZ8303:00.50-01.50) 

00.50 น. ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาตซิานยา่ฟีนกิซ ์เมอืงซานย่า โดยสายการบนิ 
CHINA SOUTHERN AIRLINE เทยีวบนิท ีCZ8303 (SNACK BOX) 

01.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : บนิตรงซานยา่ นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 4 วนั 2 คนื BY CZ 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดยีว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตัว
เครอืงบนิ 
ทา่นละ 

วันท ี05-08 เม.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 12,400.- 
วันท ี12-15 เม.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 14,400.- 
วันท ี19-22 เม.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 12,400.- 
วันท ี26-29 เม.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 12,400.- 
วันท ี03-06 พ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
วันท ี10-13 พ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
วันท ี17-20 พ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
วันท ี24-27 พ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
วันท ี31 พ.ค.-03 ม.ิย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
วันท ี07-10 ม.ิย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
วันท ี14-17 ม.ิย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 10,900.- 
วันท ี21-24 ม.ิย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
วันท ี28 ม.ิย. -01 ก.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
 
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลูีกคา้ตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง เพอื

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวร์รวมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระค่าทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืค่าทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้่ายทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากค่าตัวเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทพัีกตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3. คา่ธรรมเนียมการยนืขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรฟ์รทีดีา่นไหหลํา  
 วีซ่าแบบหมู่คณะ สําหรับผูถ้ือพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน (ใชสํ้าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  
        หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการทําวซีา่กรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทังสนิ ทําให ้

ไม่สามารถยนืวซี่ากรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธ ิเรยีกเก็บเงนิเพมิ ทา่นละ 1,650 บาท พรอ้มเอกสาร
เพมิเตมิเพอืทําการยนืคําขอวซีา่เดยีวผา่นศูนยรั์บยนื    
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        กรณีทเีจา้หนา้ทดํีาเนนิการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วีซ่าจะถูกยกเลกิทันท ีไม่
สามารถนําไปใชกั้บการเดนิทางครังอนืๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

4.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
6.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกันเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกันเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํามัน  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนินําหนักตามสายการ

บนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, ค่าอาหารทสีงัเพมิเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถนิและคนขับรถ รวม 120 หยวน /ท่าน/ทรปิ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี์ เมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทยีวจะสนิสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

5. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพัีกในต่างประเทศเป็นทเีรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคา
ตัวเครอืงบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตทั่งนีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. ในกรณีทลูีกคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทังสนิ  

 
สําหรบัผูท้มีคีวามประสงคต์อ้งการขอยนืวซีา่เดยีว 
เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยนืวซีา่เดยีวค่าบรกิารดังน ี** 
- ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นวิ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเท่านัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรูปพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรูปถ่ายไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหูทัง  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเว่นตาเเฟชนั เเว่นสายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบัิตรและสตูบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียู่ปัจจุบัน ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยนืวซี่า ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครังบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอินืๆ จ่ายเพมิ  1,750 บาท 
ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง) 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   
2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พนืหลังขาวเทา่นัน] 
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และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรูปพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหูทัง  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รูปถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารูปถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารูปถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารูปถา่ยทเีป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้ายเพมิทา่นละ  1,125 บาท 
 
 

[ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

 
**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ เนืองจากสภาวะนํามันโลกทมีกีารปรับราคาสูงขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต 
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บค่าภาษีนํามันเพมิตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ       โสด   แตง่งาน             หมา้ย             หยา่    

   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน     จดทะเบยีน  ชอืคู่สมรส ................................................................................. 

ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณยี.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่      ไมเ่คย       เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่     ไมเ่คย       เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  
ทังนีเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 


