
 

  

รหัสทัวร SSH1901391 
ทัวรจีน ซานยา หม่ีซ่ัว 5 วัน 2 คืน (CZ) 
อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง อาวยาหลงวาน อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน  
องคเจาแมกวนอิม 3 พักตร วัดหนานซาน หาดตาตงไห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนุสรณความรักอันโรแมนติก #อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง 
เปนอาวพระจันทรย้ิม หาดทรายสีเงินยาว #อาวยาหลงวาน 
นมัสการเจาแมกวนอิมที่ใหญท่ีสุดในโลก #วัดหนานซาน 
ชมการแสดงการละเลนศิลปะ #ชนกลุมนอยเผาแมวเผาหลี 
ล้ิมรสเมนูพิเศษ #อาหารเจในวัดหนานซาน  
#อาหารส่ีอยางที่ข้ึนช่ือของไหหลํา ไกไหหลํา, ปูทองถ่ินน่ึง, เปดพะโล, เน้ือแกะตงซา 
 
 
 



 

  

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
23.50 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) 

ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINES (CZ) โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

 
วันที่สอง กรุงเทพ–ซานยา-อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง(รวมรถราง)-อาวยาหลงวาน 
03.00 น. เหิรฟ�าสู เมืองซานยา มณฑลไหหนาน ประเทศจีน เท่ียวบินที่ CZ8304   

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินานาชาติ ซานยา ฟนิกซ ประเทศจีน ผานข้ันตอนการตรวจคน

เขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเดินทางสูภัตตาคาร 
เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (1) 

นําทานเดินทางสู อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง อนุสรณความรักอันโรแมนติก สราง
ข้ันเพ่ือนิทานท่ีเลากันอยูเร่ืองความรักของกวางสาวกับหนุมเผาหลี ระหวาง
ทางเดินผานชมแกะสลักหิน Totem สามารถถายรูปคูท่ีหนาผาที่แกะสลักคําวา 
รัก ซ่ึงเปนตัวหนังสือสีแดงและถือไดวาเขากวางเหลียงหลังเปนจุดชมวิวท่ีสูงสุด
ของเมืองซานยา 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
บาย นําทานเดินทางสู อาวยาหลงวาน เปนชายหาดที่ข้ึนช่ือและงดงามของเกาะไหหลํา 

เปนอาวพระจันทรย้ิม หาดทรายสีเงินยาว 7 กม. หินทรายขาวละเอียด ทะเลใส
สะอาด   เหมาะกับดําน้ําและปะการังใตน้ํา 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (3)  
พักที่ GUOXI HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

           ทานสามารถซ้ือ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี.. 
• SANYA QIAN GU QING SHOW ราคาทานละ 300 หยวน 

**ติดตอสอบถามขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่และชําระเงินกับไกดทองถ่ิน** 
 



 

  

วันที่สาม รานเย่ือไผ-ผานชมถนนมะพราว-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน–องค
เจาแมกวนอิม 3 พักตร(108 เมตร)–วัดหนานซาน-ผานชมโรงแรม BEAUTY 
CROWN GRAND TREE 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
นําทานเลือกชม สินคาที่ผลิตดวยเย่ือไผ ซ่ึงนํามาทําเปนเคร่ืองนุงหมในแบบตางๆ 
มากมาย จากน้ันทานจะได ผานชมถนนมะพราว ความยาวทั้งหมด 20 กิโล เปน
ถนนเรียบชายหาดท่ีสรางข้ึนมาใหพักผอนและชิมวิวสวยงาม ยังเปนท่ียอดนิยอมท่ี
หนุมสาวมาถายรูปแตงงาน จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานอารยธรรมศาสนา
พุทธหนานซาน(รวมรถราง) เปนจุดแสดงอารยธรรมท่ีสืบทอดศาสนาพุทธของ
ประเทศจีน เต็มไปดวยหลักปรัชญาที่ฝงลึก สามารถสรางแรงบันดาลใจและสอน
ใหผูคนพบทางสวาง สถานที่แหงน้ีนับวาเปนสถานที่ทองเที่ยวระดับ 5A ของจีน มี
เน้ือที ่40000 ตารางเมตร ซ่ึงถือวาเปนสวนพุทธธรรมที่ใหญท่ีสุดของประเทศจีน 
ภายในมีส่ิงกอสรางท่ีโดดเดนที่สุด คือ องคเจาแมกวนอิม 3 พักตร ประดิษฐาน ณ 
เกาะกลางทะเลเปนเจาแมกวนอิมที่หันพระพักตร 3 ดาน องคแรกของโลกมีความ
สูง 108 เมตร เจาแมกวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลกที่เจาแมกวนอิมองคน้ีประดิษฐ
ออกมาเปน 3 หนา 3 ทิศ ม ีความหมายคือ สติปญญา ความเมตตา และ
สันติภาพ ชาวไหหลําเช่ือกันวาหลังจากสรางองคเจาแมกวนอิมเสร็จ ไหหลําก็ไม
เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอยางหนักอีกเลย ความศักด์ิสิทธิ์ของเจาแมกวนอิมที่วัดน้ี 
ผูคนตางกลาวกันวา ใครไดมีโอกาสมาสักการะขอพรองคเจาแมไมวาจะเร่ืองใด ก็
จะสมหวังทุกประการ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! อาหารเจในวัดหนานซาน 
บาย นําทานเดินทางสู วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ย่ิงใหญต้ังอยูบริเวณทาง

ทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานยา มีพ้ืนที่กวา 40,000 ตารางเมตร 
ลอมรอบภูเขาหนานซานท่ีมีความสูงถึง 500 กวาเมตร ศูนยวัฒนธรรมแหงน้ีใช
งบประมาณในการสรางกวา 6,000 ลานหยวน และถือวาพ้ืนท่ีแหงน้ีตรงตาม
ลักษณะฮวงจุยท่ีดีที่สุด คือ ดานหนาติดทะเลและดานหลังคือภูเขา ถือเปนวัดท่ีมี
ช่ือเสียงมากที่สุดของเกาะไหหนาน จากประวัติความเปนมาอันเกาแกยาวนานและ
ศักด์ิสิทธ์ิของวัดแหงน้ี จนมีคนเปรียบเปรยวัดหนานซานวา “อายุยืนเทาเขาหนาน



 

  

ซาน” หากใครไดมาสักการะ ณ วัดแหงน้ีก็จะมีอายุยืนยาวดังความศักด์ิสิทธ์ิของ
วัด น่ันเอง พรอมทําบุญไหวพระเสริมเมตตาบารมี และทานสามารถรวมบริจาค
เงินเพ่ือที่จะไดสักการะองคเจาแมกวนอิม 1,000 กร (ไมไดรวมในรายการ) ท่ีทํา
ดวยทองคําแทประดับดวยหยกเพชร พลอย ที่งดงามและมีความศักด์ิสิทธ์ิมากเปน
ท่ีเคารพศรัทธาของชาวจีนทั่วไป สรางความอัศจรรยใจและความเลื่อมใสศรัทธา
แกคนทองถ่ินเปนอยางมาก จากน้ันนําทาน ผานชมโรงแรม BEAUTY CROWN 
GRAND TREE ที่สรางข้ึนเปนรูปตนไม เปน landmark ใหมของเมืองซานยา 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (6)  
พักที่ GUOXI HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

  ทานสามารถซ้ือ Option เสริมท่ีนาสนใจไดดังน้ี.. 
• LAS VEGAS SHOW ราคาทานละ 280 หยวน 

**ติดตอสอบถามขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่และชําระเงินกับไกดทองถ่ิน** 
 
วันที่ส่ี  สินคาพ้ืนเมือง-หมูบานวัฒนธรรมชนกลุมนอยเผาแมวเผาหลี-หาดตาตงไห  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานแวะชม สินคาพ้ืนเมือง ของเมืองซานยา ไหหลําเปนเมืองที่มีการปลูก
มะพราวคอนขางเยอะ จึงมีอาหารท่ีผลิดจากมะพราวหลากหลาย อาทิเชน ขนม 
กาแฟ ผงมะพราวสําเร็จรูป เปนตน และยังคงมีสินคาอ่ืนๆ ท่ีข้ึนช่ือของเมือง
ไหหลําอีกมากมายใหทานซื้อฝากคนทางบาน  จากน้ันนําทานเท่ียวชม หมูบาน
วัฒนธรรมชนกลุมนอยเผาแมวเผาหลี ชมการจําลองชีวิตความเปนอยูของชนเผาท่ี
มีจํานวนประชากรมากที่สุดในเกาะไหหลํา ชมการแสดงการละเลนศิลปะ
การละเลนเมืองของชนกลุมนอยเหลาน้ีประวัติศาสตรและความทรงจําทาง
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหล่ียังคงอนุรักษถึงปจจุบันน้ี มรดกทางวัฒนธรรมที่
ไมมีตัวตนอีกมากมาย เชนวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไมเพ่ือเกิดไฟ 
การถักทอผาดวยมือ รอยสักในหนาของผูหญิง ทานสามารถซ้ือของฝากหรือสินคา
พ้ืนเมืองที่ทําดวยฝมือชาวบานและเลือกซ้ือขนมพ้ืนเมือง  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! อาหารส่ีอยางที่ข้ึนช่ือของ
ไหหลํา ไกไหหลํา, ปูทองถ่ินน่ึง, เปดพะโล, เน้ือแกะตงซาน 



 

  

บาย นําทานชม หาดตาตงไห เปนชายหาดที่มีช่ือเสียงไดรับสมญานามวา "ฮาวายของ
จีน" และไดรับความนิยมสําหรับการดําน้ํา, กีฬาชายหาด, การวายน้ําและการ
อาบแดด และมีจัตุรัสชอปปم�งขนาดใหญ ท่ีเต็มไปดวยรานคา, แหลงบันเทิง ถือวา
เปนหน่ึงในความนิยมมากท่ีสุดในเมืองซานยา ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของ
เมืองซานยา เปนอาวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (9) 
  ทานสามารถซ้ือ Option เสริมท่ีนาสนใจไดดังน้ี.. 

• ลองเรือยามค่ําคืน ณ อาวซานยา ราคาทานละ 200 หยวน 
**ติดตอสอบถามขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่และชําระเงินกับไกดทองถ่ิน** 

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 
 
วันทีห่า  ซานยา-กรุงเทพฯ  
00.50 น. กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 

เที่ยวบินท่ี CZ8303 
 (บริการหารแบบ SNACK BOX บนเคร่ือง) 

01.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 
 
     *** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***   
 
ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ) 
 ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือน

ข้ึนไปและเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนา หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทาง

นอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา 



 

  

(หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ 
ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค) 

 หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ เพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน
ไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 ตามนโยบายรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ

สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวท่ัวไปไดรูจักคือ รานเย่ือไผ, รานสินคาพ้ืนเมือง ซ่ึง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ่ึงจะใชเวลา
รานละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไม
มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทาน เปนจํานวนเงิน 
400 หยวน / ทาน / ราน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 



 

  

 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จะตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 

 ทานท่ีมีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง
เจาหนาท่ีใหรับทราบกอนการทําจองทัวร  

 ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได  (ทานจะไดรับท่ีน่ังแบบสุม
เทาน้ัน) 

 หลังจากท่ีทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน 
3 วัน กอนเดินทาง  ทานจะไดรับใบนัดหมายเพ่ือเตรียมตัวการเดินทาง  
1 วัน กอนเดินทาง   หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกคร้ัง 

 เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว 

 
อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
(พักหอง
ละ 2-3 
ทาน) 

เด็ก  
2-18 ป  

พักเด่ียว
(จายเพ่ิม) 

วันที ่12-16 เมษายน 2562     **วันสงกรานต** 15,899 15,899 3,000 
วันที ่26-30 เมษายน 2562 15,899 15,899 3,000 
วันที ่10-14 พฤษภาคม 2562  **วันพืชมงคล** 15,899 15,899 3,000 
วันที ่14-18 มิถุนายน 2562 15,899 15,899 3,000 
วันที ่12-16 กรกฎาคม 2562   **วันอาสาฬบูชา** 15,899 15,899 3,000 



 

  

วันที่ 09-13 สิงหาคม 2562     **วันแม**  15,899 15,899 3,000 
วันที่ 06-10 กันยายน 2562 14,899 14,899 3,000 
วันที่ 11-15 ตุลาคม 2562    
**วันคลายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9** 15,899 15,899 3,000 

 
อัตราคาบริการ *รวม* 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน  
2. ท่ีพักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร 9 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารม้ือใด จะไมสามารถคืนเงินได) 
4. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบกรุปทัวรฟรีที่ดานไหหลํา สําหรับผูถือพาสสปอตไทยและ

ตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน (หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุปฟรี ไม
วาดวยสาเหตุใดๆท้ังส้ิน ทําใหไมสามารถย่ืนวีซากรุปฟรีได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาวี
ซาเพ่ิม 1,500 บาท/ทาน จากราคาทัวร ย่ืนปกติ 4 วัน ทําการ) พรอมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือ
ทําการย่ืนคําขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับย่ืน  

5. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม 
6. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ 
7. คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเปน

อัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2561 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ทาน
ตองชําระเพ่ิม)  

8. คาระวางน้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเคร่ือง 1 ใบ จํากัดไมเกิน 20 กิโลกรัม 
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถ่ิน คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม)  ** คุมครองต้ังแต อายุ 16 – 69 ป เทาน้ัน ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อายุ 70 ป ข้ึนไป คุมครอง

เพียง 50%  



 

  

   ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ 
ท้ังส้ิน ** 

ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **ทั้งน้ีอัตราเบ้ียประกันเร่ิมตนที่ 330 บาท ข้ึนอยูกับ
ระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ต่ิง, อาการที่เก่ียวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม 
 

อัตราคาบริการ *ไมรวม* 
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

2. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) 
3. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถ่ิน และหัวหนาทัวร จํานวน 250 หยวน/ทริป/ทาน  

(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
4. คาทําวีซาชาวตางชาติ ซ่ึงไมไดรับการยกเวนย่ืนวีซากรุป (กรณีตางชาติ จายเพ่ิมจากคาทัวร 

400 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง) 
หมายเหตุ  
 หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ัง

อ่ืนๆได รวมท้ังไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกก่ิง / ปกก่ิง+

เซ่ียงไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองย่ืนวีซาเด่ียวเทาน้ัน 



 

  

 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังส้ิน ทําใหไมสามารถ
ย่ืนวีซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเด่ียว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
ในการทํา วีซาเด่ียวย่ืนปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,500 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทํา
การ ทานละ 2,550 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

 สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.
ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.
อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 
16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.
จอรแดน   24.โซมาเรีย 
(ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถย่ืนขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทาน้ัน) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการชําระคาบริการ 
 กรุณาชําระทั้งหมดเน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน   

(ภายใน 48 ช่ัวโมง หรือ 2 วัน นับจากวันท่ีทําการจอง) 
(กรณีไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของทานถูก
ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธิ)์ 
หมายเหตุ หากชําระเงินในแตละสวนแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทุก

คร้ัง 
 รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการ

ชําระมัดจํา 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ข้ึนไป  คืนคาใชจายทั้งหมด  
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
 แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ

คาใชจายท้ังหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ



 

  

เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวี
ซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถ
เดินทางได 

 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง  พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจํา
คืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบิน
เทาน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  



 

  

 กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบู แชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง 
เน่ืองจากรัฐบาลทองถ่ินตองการรักษาส่ิงแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่
โรงแรม 

 หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน) 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

(ตองชัดเจนเทาน้ัน ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตัวจริงมา และตองถายใหติดทั้ง 2 
หนา ดังตัวอยาง) 

 ยกเวนเสนทางท่ีบินลงเทียนสิน ใชสําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถาย 2 น้ิว จํานวน 2 รูป 
 
 
ตัวอยางการถายรูปหนาพาสปอรต  กรณีย่ืนวีซาแบบกรุปทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ตองถายใหติดท้ัง 2 หนาแบบตัวอยาง 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเด่ียว) 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือ

เดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ท้ังส้ิน ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นท้ัง
ใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเส้ือสีขาว เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือ
ชุดขาราชการ ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา รูปถายมีอายุไม
เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  

4. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทางพรอมญาติ   

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 



 

  

6.1  ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู
เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,060 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาทีฝ่�าย

ขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 

 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปท่ีพร้ินซจากคอมพิวเตอร 



 

  

 (ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล
เยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..........................................................SURNAME.................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
............................................................................................ 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
.............. รหัสไปรษณีย.............................................. โทรศัพทบาน.......................................มือถือ
................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  



 

  

.................................................................................................................................................................

.........................................................   รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน

....................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)............................................................................ 
ตําแหนงงาน
......................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ...................................................................... 
............................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
............................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่........... เดือน...................ป.................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป
........................ 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่........... เดือน..................ป..................... ถึง วันที.่......................เดือน.......................ป
........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME..........................................................
....................... 
RELATION...........................................................................................................................................
..................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME..........................................................
...................... 



 

  

RELATION...........................................................................................................................................
....................  
หมายเหตุ 
** กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรที่ทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถาม
ตามความเปนจริง เพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-
7033  


