
 

 

 

รหัสทัวร  B2B1900891 
ทัวรจีน  ไหโขว  ซานยา  ไขมกุแหงทะเลจีนใต 5 วนั 4 คืน (HU) 

  นมัสการเจาแมกวนอิมที่ใหญที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน 
  สัมผัสรถไฟความเร็วสูง จากซานยา-ไหโขว 
  เพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใตทองทะเล ภายในอควาเร่ียมจะตกแตงตามสไตลของ

แอตแลนติก 
  ชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผาแมว หมูบานปงหลางกู 
  ชมวิวที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองซานยา อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง 
  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
  เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน  

ไกเหวินชาง ตนตํารับไกไหหลํา ปูทองถิ่นน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง  
วันที่ 06-10 เม.ย. 62 18,900.- 
วันที่ 10-14 เม.ย. 62 21,900.- 
วันที่ 11-15 เม.ย. 62 22,900.- 
วันที่ 13-17 เม.ย. 62 22,900.- 
วันที่ 14-18 เม.ย. 62 21,900.- 
วันที่ 26-30 เม.ย. 62 18,900.- 
วันที่ 08-12 พ.ค. 62 17,900.- 
วันที่ 10-14 พ.ค. 62 17,900.- 
วันที่ 15-19 พ.ค. 62 17,900.- 
วันที่ 17-21 พ.ค. 62 17,900.- 
วันที่ 22-26 พ.ค. 62 17,900.- 
วันที่ 24-28 พ.ค. 62 16,900.- 
วันที่ 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 62 17,900.- 
วันที่ 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 62 17,900.- 
วันที่ 05-09 มิ.ย. 62 17,900.- 
วันที่ 07-11 มิ.ย. 62 17,900.- 
วันที่ 12-16 มิ.ย. 62 17,900.- 
วันที่ 14-18 มิ.ย. 62 16,900.- 
วันที่ 19-23 มิ.ย. 62 17,900.- 

 
โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์
เดนิทาง : เม.ย.-ม.ิย. 62 
ราคาเริ�มตน้ 16,900.- 



 

 

 

 
รวมคาวีซากรุปทัวรฟรีทีด่านไหหลํา  

หากลูกทัวรทานใดมีวีซาจีนอยูแลว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาธรรมเนียมวีซา  
ราคาน้ีไมรวมคาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทรปิ 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเทาน้ัน  
** กรณีถือหนังสอืเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง ** 

 
 

วันที่ 21-25 มิ.ย. 62 17,900.- 
วันที่ 26-30 มิ.ย. 62 17,900.- 
วันที่ 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 62 17,900.- 

 เสนทางการเดนิทาง 
 โปรแกรมการเดินทาง เช

า 
เที่ย
ง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโขว (สนามบิน
เหมยหลาน) (HU7940:11.40-14.55) -โรงถาย
ภาพยนตจําลอง 

  ✈ 
OSCAR HOTEL 
หรอืเทียบเทาระดับ 

4 ดาว 

2 
ไหโขว-โบอ าว-ศูนยจัดการประชุมผู นําเอเชีย-
ลองเรือหาดหยก-หมูบานวัฒนธรรมชนเผา (ปง
หลางกู) (รวมรถกอลฟ)-ซานยา 

� � � GUOXI HOTEL 
หรอืเทียบเทาระดับ 

4 ดาว 

3 

รานเยื่อไผ-อุทยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน 
(รวมรถราง) – เจาแมกวนอิม 108 เมตร. – วัด
หนานซาน-อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-
รานอาหารทะเล-หาดตาตงไห 

� � � GUOXI HOTEL 
หรอืเทียบเทาระดับ 

4 ดาว 

4 
รานสินคาพื้ นเมือง- THE LOST CHAMBERS 
OF ATLANTIS –ซ า น ย า -ไห โข ว  ( น่ั ง ร ถ ไฟ
ความเร็วสูง)-ถนนคนเดินฉีโหลว 

� � � OSCAR HOTEL 
หรอืเทียบเทาระดับ 

4 ดาว 

5 
ไหโขว(สนามบินเหมยหลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (HU7939:09.25-10.35) ✈    



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโขว (สนามบินเหมยหลาน) 
(HU7940:11.40-14.55) –โรงถายภาพยนตจําลอง 

08.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขา
ออก ช้ัน 4  เคานเตอร Q โดยสายการบินไหหนานแอรไลน โดยมี
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระใหกับทาน 

11.40 น. ออกเดินทางสู เมืองไหโขว โดยสายการบินไหหนานแอรไลน  เที่ยวบิน
ที่ HU7940 

14.55 น. 
 
 

เดินทางถึง เมืองไหโขว มณฑลไหหนาน(เกาะไหหลํา) ซึ่งต้ังอยูทาง
เหนือของเกาะไหหลํา เกาะไหหลํา เปนเกาะที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 
ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไตหวัน ต้ังอยูทางใตสุดของประเทศจนี 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู โรงถายภาพยนตจําลอง โรงภาพยนตร
แหงน้ีกอต้ังขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก Feng Xiaogang ผูกํากับภาพยนตร
ช่ือดังของจีน โดยจําลองฉากตางๆในภาพยนตรที่สรางช่ือใหแกเขา 
อาทิ Back to 1942 Tangshan Earthquake If You Are The 
One 

คํ่า รับประทานอาหาร ค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 
ที่พัก   OSCAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 ไหโขว-โบอาว-ศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย-ลองเรือหาดหยก-
หมูบานวัฒนธรรมชนเผา (ปงหลางกู) (รวมรถกอลฟ)-ซานยา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 

นําทานเดินทางสู เมืองโบอาว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นํา
ทานเขาชม ศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย อาคารที่ใชตอนรับและเปน
ศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย ในป 2002 จากน้ัน น่ังเรือชมที่งดงาม
ของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมี
ความกวางเพียง 10-500 ม. เปนจุดตัดระหวางทะเลจีนใต และแมน้ํา 



 

 

 

3 สาย อัน ไดแก Wanquan , Jiuqu และ Longgun ที่ ไหลมา
รวมกันกอนไหลลงสูทะเล 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 

นําทานแวะชม หมูบานวัฒนธรรมชนชนเผา (ปงหลางกู) หมูบานแหง
น้ีมีการแสดงตางๆ มากมายของชนเผาใหไดรวมสนุก และทานจะได
เห็นการแตงการและธรรมเนียมของชนเผาวามีความเปนมาอยางไร 
นอกจากน้ันยังคงมีของพื้นเมือง ไมวาจะเปนขนมทานเลน หรือผลไม
ทองถิ่น ใหทานไดเลือกซื้อ ชิม ตามอัธยาศัย และจากน้ันนําทานเดิน
ทางเขาสู เมืองซานยา 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ  โรงแรมที่พัก เมนูพิเศษ ลิ้มรสไกไหหลํา 
ที่พัก    GUOXI HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
รานเย่ือไผ-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) 
– เจาแมกวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-อนุสาวรียกวาง
เหลียวหลัง (รวมรถราง)-รานผลิตภัณฑอาหารทะเล-หาดตาตงไห 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเขาชม สินคาที่แปรรูปจากเยือ่ไผ ซึ่งมีสรรพคุณตางๆ อาทิเชน 

ดับกล่ินในตูเย็น หรือจะเปนเส้ือผา และของใชที่ทําจากเยื่อไผ เปนตน 
จากน้ันนําทานเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวม
รถรางไปกลับ) เปนจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของ
ประเทศจีน เต็มไปดวยหลักปรัชญาที่ฝงลึก สามารถสรางแรงบันดาลใจ
ได และสอนใหผูคนพบทางสวาง สถานที่แหงน้ีนับวาเปนสถานที่
ทองเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเน้ือที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือวา
เปนสวนพุทธธรรมทีใ่หญทีสุ่ดของประเทศจนี ภายในมีสิ่งกอสรางที่โดด
เดนที่สุด คือ องคเจาแมกวนอิม 3 พักตรประดิษฐาน ณ เกาะกลาง
ทะเลเปนเจาแมกวนอิมที่หันพระพักตร 3 ดานองคแรกของโลก มีความ
สูง 108 เมตร เจาแมกวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจาแมกวนอิมองคน้ี
ประดิษฐออกมาเปน 3 หนา 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปญญา ความ
เมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลําเช่ือกันวาหลังจากสรางองคเจาแม



 

 

 

กวนอิมเสร็จ ไหหลําก็ไมเคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอยางหนักอีกเลย 
ความศักด์ิสิทธิ์ของเจาแมกวนอิมที่วัดน้ี ผูคนตางกลาวกันวา ใครไดมี
โอกาสมาสักการะขอพรองคเจาแมไมวาจะเร่ืองใด ก็จะสมหวังทุก
ประการ และนําทานเขาชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่
ยิ่งใหญต้ังอยูบริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานยา มี
พื้นที่กวา 40,000 ตารางเมตร ลอมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถงึ 
500 กวาเมตร ศูนยวัฒนธรรมแหงน้ีใชงบประมาณในการสรางกวา 
6,000 ลานหยวน และถือวาพื้นที่แหงน้ีตรงตามลักษณะฮวงจุยที่ดี
ที่สุด คือ ดานหนาติดทะเลและดานหลังคือภูเขา ถือเปนวัดที่มีช่ือเสียง
มากที่สุดของเกาะไหหนาน จากประวัติความเปนมาอันเกาแกยาวนาน
และศักด์ิสิทธิ์ของวัดแหงน้ี จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” วา 
“อายุยืนเทาเขาหนานซาน” 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ อาหารเจในวัด
หนานซาน 

 นําทานเดินทางสู อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง อนุสรณความรักอันโร
แมนติก สรางขั้นเพื่อนิทานที่เลากันอยูเร่ืองความรักของกวางสาวกับ
หนุมเผาหลี ระหวางทางเดินผานชมแกะสลักหิน Totem สามารถ
ถายรูปคูที่หนาผาทีแ่กะสลักคําวา รัก ซึ่งเปนตัวหนังสือสีแดง และถือได
วาเขากวางเหลียงหลังซึ่งเปนจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานยา นําทาน
แวะรานอาหารทะเล ของเมืองซานยา สินคาที่ขึ้นช่ือของเมืองซานยา
สวนใหญจะเปนอาหารทะเล ไมวาจะเปนน้ํามันตับปลา หรือสินคาแปร
รูปที่มาจากอาหารทะเลมีมากมายใหทานไดเลือกชมและซื้อฝากคนทาง
บาน จากน้ันนําทานชม หาดตาตงไห เปนชายหาดที่มีช่ือเสียง ไดรับ
สมญานามวา "ฮาวายของจีน" และไดรับความนิยมสําหรับการดําน้ํา, 
กีฬาชายหาด, การวายน้ําและการอาบแดด และมีจัตุรัสชอปปم�งขนาด
ใหญ ที่เต็มไปดวยรานคา, แหลงบันเทิง ถือวาเปนหน่ึงในความนิยม
มากที่สุดในเมืองซานยา ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองซานยา 
เปนอาวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม 



 

 

 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก (เมนูพิเศษ อาหารสี่อยางที่ขึน้
ช่ือของไหหลํา ไกไหหลํา ปูทองถิ่นน่ึง เปดพะโล เน้ือแกะตงซาน) 

 ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังนี ้
‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาทานละ 300 หยวน) 
เปนโชวที่มีช่ือเสียงที่สุดในเมืองซานยา ซึ่งจะเปนโชวภายในอาคาร ใน
แตละฉากของโชวน้ีทานจะไดต่ืนตาต่ืนใจกับความอลังการที่ผูจัดได
นําเสนอออกมาใหทานชม รับรองไดวาทานไมเคยชมที่ไหนมากอน และ
ยังโชวถึงความเปนมาของอนุสาวรียกวางเหลียวหลัง ซึ่งเปนอนุสรณ
ความรักอันแสนโรแมนติกระหวางกวางสาวและหนุมเผาหลี ระหวาง
ทางกอนเขาไปถึงอาคารที่ ดูการแสดง ทานก็จะไดเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศของชาวทองถิ่นออกมารองเพลง และเลนกิจกรรมใหทานได
ชม  
‣ LASVEGAS SHOW (ราคาทานละ 280 หยวน) โชวลาสเวกัส 
เปนอีกหน่ึงช่ือที่มีช่ือเสียงไมนอยกวาโชวเชียนกูชิง ซึ่งเปนโชวที่เต็มไป
ดวยแสงสีและความบันเทิงมากมาย ดวยการแตงกายและการแสดงทํา
ใหทานเพลิดเพลินตลอดการชมโชว  
ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการไดที่
เจาหนาที่และชําระเงินกับไกดทองถิ่น 

ที่พัก    GUOXI HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 รานสินคาพ้ืนเมือง- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS –
ซานยา-ไหโขว (น่ังรถไฟความเร็วสูง)-ถนนคนเดินฉีโหลว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานแวะชม สินคาพ้ืนเมือง ของเมืองซานยา ไหหลําเปนเมืองที่มี

การปลูกมะพราวคอนขางเยอะ จึงมีอาหารที่ ผลิตจากมะพราว
หลากหลาย อาทิเชน อม ขนม กาแฟ ผงมะพราวสําเร็จรูป เปนตน ซึ่ง
จะมีหลากหลายรสชาติใหทานไดเลือกชม และยังคงมีสินคาอื่นๆที่ขึ้น
ช่ือของเมืองไหหลําอีกมากมายใหทานซื้อฝากคนทางบาน จากน้ันนํา
ท าน เข า เที่ ย วชม   THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS  



 

 

 

 
 

อัตราคาบริการโปรแกรม : ไหโขว ซานยา ไขมุกแหงทะเลจีนใต 5 วัน 4 คืน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

วันที่ 06-10 เม.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.- 

ทานจะไดเพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใตทองทะเล ภาย
ในอควาเร่ียมจะตกแตงตามสไตลของ แอตแลนติส นครที่สาบสูญใต
ทองทะเลลึก ทําใหทานรูสึกเหมือนอยูในแอตแลนติสเลย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองไหโขว โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลา

ประมาณ 1.30 ช.ม.) จากน้ันใหทานอิสระเดินชม ถนนคนเดินฉีโหลว 
เปนถนนที่ถูกสรางเมื่อป 1925 ซึ่งเปนกลุมอาคารพาณิชยที่ทําเปน
ถนนคนเดินเช่ือมตออยูใตชายคาเดียวกัน ถนนสายน้ีก็คือถนนเตอเซิ่งซา 
ซึ่งเปนถนนสายเกาแกนับรอยปที่ชาวไหโขวรูกันโดยทั่วไปถนนคนเดินฉี
โหลวจึงเปนที่ที่ใหความสนใจแกนักทองเที่ยวอยางมากคะทานใดที่มี
โอกาศมาไหหลําทานไมควรพลาดที่ถนนคนเดินฉีโหลคะรับรองวาทาน
จะตองช่ืนชอบที่ถนนคนเดินฉีโหลว 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตคาร   
ที่พัก    OSCAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 ไหโขว(สนามบินเหมยหลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) 
(HU7939:09.25-10.35) 

เชา  รับประทานอาหารเชา (SET BOX) 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินไหโขว 

09.25 น. ออกเดินทางจาก เมืองไหโขว โดยสายการบินไหหนานแอรไลน 
เที่ยวบินที่ HU7939 

10.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...  



 

 

 

วันที่ 10-14 เม.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 12,400.- 
วันที่ 11-15 เม.ย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 13,400.- 
วันที่ 13-17 เม.ย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 13,400.- 
วันที่ 14-18 เม.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 12,400.- 
วันที่ 26-30 เม.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 08-12 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 10-14 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 15-19 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 17-21 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 22-26 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 24-28 พ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 10,900.- 
วันที่ 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 05-09 มิ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 07-11 มิ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 12-16 มิ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 14-18 มิ.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 10,900.- 
วันที่ 19-23 มิ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 21-25 มิ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 26-30 มิ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ 

กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  



 

 

 

     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือ

คามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทัวรฟรีที่ดานไหหลํา  
 วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน และตองสงเอกสาร
ลวงหนา 15 วันกอนเดินทาง)  

        หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวาดวย
สาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บเงิน
เพิ่ม ทานละ 1,500 บาท พรอมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซาเด่ียวผานศูนย
รับยื่น    



 

 

 

        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง วีซาจะ
ถูกยกเลิกทันท ีไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ังอืน่ๆ ได และการยกเลิกเดินทางไม
สามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี 

4.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
5.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
6.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
7.  คาประกันอุบั ติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินท านละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
9.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. กระเป�าเดินทางในกรณีที่ น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 

สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 



 

 

 

4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบรษิัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัท
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการน้ันๆ 



 

 

 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  



 

 

 

 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร
ข อ ง เ ด็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่
มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หาก
ทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา

ใหได 



 

 

 

1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,060 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,600 บาท 
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และ

ตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว

เทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,050 บาท 
 
 
 



 

 

 

 
[ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไม่สามารถขอวซี่าดว่นได]้ 
 
**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล ี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซี่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลกที�มกีารปรบัราคาสูงขึ�น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ�ามันขึ�นในอนาคต 
ซึ�งทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ภาษีนํ�ามันเพิ�มตามความเป็นจรงิ 
 

**สถานทูตจนีมกีารเปล ี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี�** 
เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 
 
ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 
ที�อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณยี.์.......................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยู่ปัจจบุัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณยี.์.......................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณยี.์.......................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. (สําคญัมาก 
กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวนัที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วนัที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.................................... 
เมื�อวนัที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วนัที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 
รายชื�อบุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 
หมายเหต ุ
** กรณุากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  ทั �งนี�
เพื�อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบียบอยา่งเครง่ครัด) 


