
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บินตรงซานยา่ | นมสัการเจา้แมก่วนอิม | อนสุาวรยีก์วางเหลยีวหลงั | ลอ่งเรอืชมเมือง อา่วซานยา่  
 หมูบ่า้นชนเผา่แมว้หล ี| พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว | พิเศษ ไก่เหวินชางตน้ต ารบัไก่ไหหล า อาหารเจในวดัหนานซาน 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

บนิตรงซานยา่ นมัสการเจา้แม่กวนอิม พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562 
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 13,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
วนัที่ 2  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ซานย่า (สนามบินซานย่าฟีนิกซ)์ (FD438 23.30-02.35)-เขา้พกัในโรงแรม-สวนสาธารณะฟ่งหวงหลิง 

(รวมกระเชา้)-ลอ่งเรอือา่วซานยา่ 
วนัท่ี 3  ผลติภณัฑอ์าหารทะเล-หมูบ่า้นชนเผา่หลแีมว้-อนสุาวรยีก์วางเหลยีวหลงั (รวมรถราง)-หาดตา้ตงไห-่รา้นเยื่อไผ ่
วนัท่ี 4  รา้นยางพาราหรอืรา้นครสิตลั-อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แมก่วนอิม 108 เมตร. – วดัหนานซาน- 
           เทียนหยาไหเ่จ่ียว 
วนัท่ี 5  ซานยา่ (สนามบินซานยา่ฟีนิกซ)์-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD439 05.30-06.35) 



 

  2 บินตรงซานยา่ นมสัการเจา้แมก่วนอิม พกั 5 ดาว 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย                                   [GQ1SYX-FD001] 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

20.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวย
ความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

23.30 น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติซานยา่ฟีนิกซ ์เมืองซานยา่ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD438 

วันที2่ 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ซานย่า (สนามบินซานย่าฟีนิกซ์) 
(FD438:23.30-02.35)-เข้าพักในโรงแรม-สวนสาธารณะฟ่งหวงหลิง (รวม
กระเช้า)-ล่องเรืออ่าวซานย่า 

02.35 น. 

เดินทางถึง เมืองซานย่า ตัง้อยูท่างใตส้ดุของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตัง้อยู่ในเขตรอ้นเพียงแหง่เดียว
ของประเทศจีน ตวัเมืองซานย่ามีสภาพแวดลอ้มแสนวิเศษ ทิวทัศนธ์รรมชาติของเมืองประกอบดว้ยภูเขา ทะเลและแม่น า้ 
เมืองซานย่าไดร้วบรวม 10 ทรพัยากรการท่องเที่ยว ซึ่งไดแ้ก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม ้น า้พุรอ้น สตัว ์ถ า้หิน 
เรอื สวนไรน่า และขนบธรรมเนียม 

ที่พกั โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 หมายเหต ุ: อิสระใหท้า่นเขา้พกัเพื่อท าธุระสว่นตวัและพกัผอ่นชั่วคราวเทา่นัน้ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะฟ่งหวงหลิง ขึน้กระเช้าเพื่อชมวิวบนสวนแห่งนี ้เป็นสวนที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซานย่า 

หลงัจากนัน้น าทา่น ล่องเรืออ่าวซานยา่ ทา่นจะไดช้มบรรยากาศของเมืองซานยา่ ท่ีมีแสงไฟประดบัสวยงามอยู่รมิแม่น า้ทัง้
สองฝ่ัง 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
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ที่พกั โรงแรม Crowne Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่3 
ผลิตภัณฑอ์าหารทะเล-หมู่บ้านชนเผ่าหลีแม้ว-อนุสาวรียก์วางเหลียวหลัง 
(รวมรถราง)-หาดต้าตงไห-่ร้านเยือ่ไผ่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านแวะ ศูนยอ์าหารทะเล ของเมืองซานย่า สินคา้ที่ขึน้ช่ือของเมืองซานย่าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็น
น า้มนัตบัปลา หรอืสนิคา้แปรรูปท่ีมาจากอาหารทะเลมีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้ฝากคนทางบา้น 
จากนัน้น าท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แมว้ ชมการจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจ านวน
ประชากรมากที่สดุ ในเกาะไหหล า ชมการแสดงการละเลน่ศิลปะการละเลน่เมืองของชนกลุม่นอ้ยเหล่านีป้ระวตัิศาสตรแ์ละ
ความทรงจ าทางวฒันธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยงัคงอนรุกัษ์ถึงปัจุบนันี ้ มรดกทางวฒันธรรมที่ไม่มีตวัตนอีกมากมาย เช่น
วฒันธรรมพระธาตโุบราณ การขดุเจาะไมเ้พื่อเกิดไฟ การถกัทอผา้ดว้ยมือ รอยสกัในหนา้ของผูห้ญิง ท่านสามารถซือ้ของฝาก
หรอืสนิคา้พืน้เมืองที่ท  าดว้ยฝีมือชาวบา้นและเลอืกซือ้ขนมพือ้เมือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่อนุสาวรียก์วางเหลียวหลัง อนสุรณค์วามรกัอนัโรแมนติก สรา้งขัน้เพื่อนิทานที่เลา่กนัอยูเ่รือ่งความรกัของ

กวางสาวกบัหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลกัหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หนา้ผาที่แกะสลกัค าว่า รกั ซึ่งเป็น
ตวัหนงัสอืสแีดง และถือไดว้า่เขากวางเหลยีงหลงัซึง่เป็นจดุชมวิวที่สงูสุดของเมืองซานยา่ 
จากนัน้น าท่านชม หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีช่ือเสียง ไดร้บัสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และไดร้บัความนิยมส าหรบั
การด าน า้, กีฬาชายหาด, การว่ายน า้และการอาบแดด และมีจตัรุสัชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้, แหลง่บนัเทิง ถือ
ว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สดุในเมืองซานย่า ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาว
สะอาดสวยงาม และน าท่านเขา้ชม สินค้าที่แปรรูปจากเยื่อไผ่ ซึ่งมีสรรพคณุต่างๆ อาทิเช่น ดบักลิ่นในตูเ้ย็น หรือจะเป็น
เสือ้ผา้ และของใชท้ี่ท  าจากเยื่อไผ่ เป็นตน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 ท่านสามารถซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดงันี ้

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาท่านละ 320 หยวน) เป็นโชวท์ี่มช่ืีอเสยีงที่สดุในเมอืงซานยา่ ซึง่จะเป็นโชว์
ภายในอาคาร ในแตล่ะฉากของโชวน์ีท้า่นจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัความอลงัการท่ีผูจ้ดัไดน้ าเสนอออกมาใหท้า่นชม รบัรองไดว้า่
ทา่นไมเ่คยชมที่ไหนมาก่อน และยงัโชวถ์ึงความเป็นมาของอนสุาวรยีก์วางเหลยีวหลงั ซึง่เป็นอนสุรณค์วามรกัอนัแสนโรแมนติ
กระหวา่งกวางสาวและหนุม่เผา่หล ีระหวา่งทางก่อนเขา้ไปถงึอาคารท่ีดกูารแสดง ทา่นก็จะไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศของ
ชาวทอ้งถ่ินออกมารอ้งเพลง และเลน่กิจกรรมใหท้า่นไดช้ม  
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ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอยีดเพ่ิมเติมเกีย่วกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกับไกดท้์องถิ่น 
ที่พกั โรงแรม  Crowne Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่4 
ร้านยางพาราหรือร้านคริสตัล-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน 
(รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-เทียนหยาไห่
เจีย่ว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 น าท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ยางพารา (หรือร้านคริสตัล) ที่ท  าดว้ยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีนสินค้า

มากมาย เช่นหมอนยางพาราที่ไดร้บัความนิยมอยู่ในขณะนี ้ และยงัไดฟั้งบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็นความรูอ้ีกดว้ย 
จากนัน้น าท่านเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลบั) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอด
ศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปดว้ยหลกัปรชัญาที่ฝังลึก สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจได้ และสอนใหผู้ค้นพบทางสว่าง 
สถานที่แห่งนีน้บัวา่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดบั 5A ของจีนมีเนือ้ที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพทุธธรรมที่ใหญ่
ที่สดุของประเทศจีน ภายในมีสิง่ก่อสรา้งที่โดดเดน่ท่ีสดุ คือ องคเ์จา้แมก่วนอิม 3 พกัตรป์ระดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจา้
แมก่วนอิมที่หนัพระพกัตร ์3 ดา้นองคแ์รกของโลก มีความสงู 108 เมตร เจา้แมก่วนอิมยนืท่ีสงูที่สดุในโลก ที่เจา้แมก่วนอิมองค์
นีป้ระดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสนัติภาพ ชาวไหหล าเช่ือกนัว่าหลงัจาก
สรา้งองคเ์จา้แม่กวนอิมเสรจ็ ไหหล าก็ไม่เคยเกิดภยัพิบตัิทางทะเลอย่างหนกัอีกเลย ความศกัดิ์สิทธ์ิของเจา้แมก่วนอิมท่ีวดันี ้
ผูค้นตา่งกลา่วกนัวา่ ใครไดม้ีโอกาสมาสกัการะขอพรองคเ์จา้แมไ่มว่า่จะเรือ่งใด ก็จะสมหวงัทกุประการ และน าทา่นเขา้ชม วดั
หนานซาน โครงการสวนพทุธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตัง้อยูบ่ริเวณทางทิศตะวนัตกของเขาหนานซาน เมืองซานยา่ มีพืน้ที่กว่า 40,000 
ตารางเมตร ลอ้มรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร ศูนยว์ฒันธรรมแห่งนีใ้ช้งบประมาณในการสรา้งกว่า 
6,000 ลา้นหยวน และถือวา่พืน้ที่แหง่นีต้รงตามลกัษณะฮวงจุย้ที่ดีที่สดุ คือ ดา้นหนา้ติดทะเลและดา้นหลงัคือภเูขา ถือเป็นวดั
ทีม่ีช่ือเสียงมากที่สดุของเกาะไห่หนาน จากประวตัิความเป็นมาอนัเก่าแก่ยาวนานและศกัดิส์ิทธ์ิของวดัแห่งนี ้จนมีคนเปรียบ
เปรย “วดัหนานซาน” วา่ “อายยุืนเทา่เขาหนานซาน” 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน 
 น าทา่นเดินทางสู ่เทียนหยาไหเจ่ียว แดนไกลสดุหลา้ที่เสน้ขอบฟา้จรดกบัชายทะเล จดุเกือบใตส้ดุของแผน่ดินจีน ซึง่เป็น

สญัลกัษณข์องเกาะไหหล าจนมคี ากลา่ววา่ถา้ทา่นไมม่าเทียนหยาไหเจ่ียว ทา่นยงัมาไมถ่งึเกาะไหหล า และใหท้า่นไดน้ั่ง
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รถรางสมัผสักบัความงามของหาดทราย ทอ้งทะเล และสายลม ทา่นจะไดร้บักลิน่ไอของอากาศบรสิทุธ์ิของภเูขาเขียว น า้ทะเล
ใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ อาหารสี่อยา่งที่ขึน้ชือ่ของไหหล า ไก่ไหหล า ปูท้องถิน่น่ึง เป็ดพะโล้ 

เนื้อแกะตงซาน 
ที่พกั โรงแรม Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่5 
ซานย่า (สนามบินซานย่าฟี นิกซ์)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
(FD439:05.30-06.35) 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินซานยา่ฟีนิกซ ์
05.30 น. อ าลาเมือง เมืองซานยา่ โดยเที่ยวบินที่ FD439 
06.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภ์าพ 

 

อัตราค่าบริการ : บินตรงซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 23-27 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 30 ส.ค.-03 ก.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 06-10 ก.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 13-17 ก.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 20-24 ก.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 11-15 ต.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 18-22 ต.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 25-29 ต.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมร่บัจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
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ราคานีร้วมค่าวซ่ีากรุ๊ปทัวรฟ์รีทีด่่านไหหล า หากลูกทัวรท์า่นใดมีวซ่ีาจนีอยู่
แล้วขอสงวนสิทธิใ์นการคนืค่าธรรมเนียมวซ่ีา  

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษัิทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได้           

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุป๊ทวัรฟ์รทีี่ดา่นไหหล า  



 

  7 บินตรงซานยา่ นมสัการเจา้แมก่วนอิม พกั 5 ดาว 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย                                   [GQ1SYX-FD001] 

 

 วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใชส้  าเนาหนา้
พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วนัก่อนเดินทาง)  

        หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรอืระงบัการท าวีซา่กรุป๊ ไมว่่าดว้ยสาเหตใดๆทัง้สิน้ ท าให้
ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 1,650 บาท พรอ้มเอกสาร
เพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เดี่ยวผา่นศนูยร์บัยื่น    

        กรณีที่เจา้หนา้ที่ด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทนัที ไม่
สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครัง้อื่นๆ ได ้และการยกเลกิเดินทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซา่ไดท้กุกรณี 

4.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบ ุ
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น  า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรมั/ท่าน 1 

สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด

ฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 
หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณไ์ม่สงบ
ทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครือ่งบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั
ราคาตั๋วเครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต์้องการขอยืน่วีซ่าเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
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4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท  างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ที่อยู่ที่ท  างาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรอืเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่ และตราเขา้-ออก
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
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3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษัทแลว้ไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้า่นเกิดความไมส่ะดวก
ภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภัยมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 


