
 

 

รหัสทัวร B2B1902142 

ทัวรจีน บินตรงซานยา นมัสการเจาแมกวนอิม พกั 5 ดาว 
5 วัน 4 คืน (FD) 
บินตรงซานยา   นมัสการเจาแมกวนอิม   อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง   ลองเรือ
ชมเมือง   อาวซานยาหมูบานชนเผาแมวหลี   พักโรงแรมระดับ 5 ดาว |พิเศษ 
ไกเหวินชางตนตํารับไกไหหลํา อาหารเจในวัดหนานซาน 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

วันที� � กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
20.30 น. คณะพร้อมกนัที� สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั �น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที�คอยอํานวย

ความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 
23.30 น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์ เมืองซานยา่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD438 

วันที�� 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ซานย่า (สนามบนิซานย่าฟีนิกซ์) (FD���:��.��-��.��) 

เข้าพักในโรงแรม – สวนสาธารณะฟ่งหวงหลิง (รวมกระเช้า) – ล่องเรืออ่าวซานย่า 

02.35 น. 

เดินทางถึง เมืองซานย่า ตั �งอยูท่างใต้สดุของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที�ยวชายทะเลที�ตั �งอยู่ในเขตร้อนเพียงแหง่เดียว
ของประเทศจีน ตวัเมืองซานย่ามีสภาพแวดล้อมแสนวิเศษ ทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองประกอบด้วยภูเขา ทะเลและแม่นํ �า 
เมืองซานย่าได้รวบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเที�ยว ซึ�งได้แก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม้ นํ �าพุร้อน สตัว์ ถํ �าหิน 
เรือ สวนไร่นา และขนบธรรมเนียม 

ที�พกั โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 

 หมายเหต ุ: อิสระให้ทา่นเข้าพกัเพื�อทําธุระสว่นตวัและพกัผอ่นชั�วคราวเทา่นั �น 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
วนัที� 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซานยา่ (สนามบินซานยา่ฟีนิกซ์) (FD438 23.30-02.35) – เข้าพกัในโรงแรม – สวนสาธารณะฟ่งหวงห

ลงิ (รวมกระเช้า) – ลอ่งเรืออา่วซานยา่ 
วนัที� 3.  ผลติภณัฑ์อาหารทะเล – หมูบ้่านชนเผา่หลแีม้ว – อนสุาวรีย์กวางเหลยีวหลงั (รวมรถราง) – หาดต้าตงไห ่– ร้านเยื�อไผ ่
วนัที� 4.  ร้านยางพาราหรือร้านคริสตลั – อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแมก่วนอิม ��� เมตร. – วดัหนานซาน- 
          เทียนหยาไหเ่จี�ยว 
วนัที� 5. ซานยา่ (สนามบินซานยา่ฟีนิกซ์) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD439 05.30-06.35) 



 

 

 

 
 นําท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะฟ่งหวงหลิง ขึ �นกระเช้าเพื�อชมวิวบนสวนแห่งนี � เป็นสวนที�ตั �งอยู่ใจกลางเมืองซานย่า 

หลงัจากนั �นนําทา่น ล่องเรืออ่าวซานย่า ทา่นจะได้ชมบรรยากาศของเมืองซานยา่ ที�มีแสงไฟประดบัสวยงามอยู่ริมแม่นํ �าทั �ง
สองฝั�ง 

 

 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคาร  

ที�พกั โรงแรม Crowne Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที� � 
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล – หมู่บ้านชนเผ่าหลีแม้ว – อนุสาวรีย์กวางเหลียว
หลัง (รวมรถราง) – หาดต้าตงไห่ – ร้านเยื�อไผ่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 

 

นําท่านแวะ ศูนย์อาหารทะเล ของเมืองซานย่า สินค้าที�ขึ �นชื�อของเมืองซานย่าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็น
นํ �ามนัตบัปลา หรือสนิค้าแปรรูปที�มาจากอาหารทะเลมีมากมายให้ทา่นได้เลอืกชมและซื �อฝากคนทางบ้าน 
จากนั �นนําท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจําลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที�มีจํานวน
ประชากรมากที�สดุ ในเกาะไหหลํา ชมการแสดงการละเลน่ศิลปะการละเลน่เมืองของชนกลุม่น้อยเหล่านี �ประวตัิศาสตร์และ
ความทรงจําทางวฒันธรรมของบรรพบุรุษของหลี�ยงัคงอนรัุกษ์ถึงปัจุบนันี � มรดกทางวฒันธรรมที�ไม่มีตวัตนอีกมากมาย เช่น
วฒันธรรมพระธาตโุบราณ การขดุเจาะไม้เพื�อเกิดไฟ การถกัทอผ้าด้วยมือ รอยสกัในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื �อของฝาก
หรือสนิค้าพื �นเมืองที�ทําด้วยฝีมือชาวบ้านและเลอืกซื �อขนมพื �อเมือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 
 นําทา่นเดินทางสู ่อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนสุรณ์ความรักอนัโรแมนติก สร้างขั �นเพื�อนิทานที�เลา่กนัอยูเ่รื�องความรักของ

กวางสาวกบัหนุ่มเผ่าหล ีระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลกัหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที�หน้าผาที�แกะสลกัคําว่า รัก ซึ�งเป็น
ตวัหนงัสอืสแีดง และถือได้วา่เขากวางเหลยีงหลงัซึ�งเป็นจดุชมวิวที�สงูสดุของเมืองซานยา่ 
จากนั �นนําท่านชม หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที�มีชื�อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมสําหรับ
การดํานํ �า, กีฬาชายหาด, การว่ายนํ �าและการอาบแดด และมีจตัรัุสช้อปปิ�งขนาดใหญ่ ที�เต็มไปด้วยร้านค้า, แหลง่บนัเทิง ถือ
ว่าเป็นหนึ�งในความนิยมมากที�สดุในเมืองซานย่า ตั �งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที�มีหาดทรายขาว
สะอาดสวยงาม และนําท่านเข้าชม สินค้าที�แปรรูปจากเยื�อไผ่ ซึ�งมีสรรพคณุต่างๆ อาทิเช่น ดบักลิ�นในตู้ เย็น หรือจะเป็น
เสื �อผ้า และของใช้ที�ทําจากเยื�อไผ ่เป็นต้น 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคาร  
 ท่านสามารถซื �อ Option เสริมที�น่าสนใจได้ดงันี � 

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาท่านละ 320 หยวน) เป็นโชว์ที�มชืี�อเสยีงที�สดุในเมอืงซานยา่ ซึ�งจะเป็นโชว์
ภายในอาคาร ในแตล่ะฉากของโชว์นี �ทา่นจะได้ตื�นตาตื�นใจกบัความอลงัการที�ผู้จดัได้นาํเสนอออกมาให้ทา่นชม รับรองได้วา่
ทา่นไมเ่คยชมที�ไหนมาก่อน และยงัโชว์ถึงความเป็นมาของอนสุาวรีย์กวางเหลยีวหลงั ซึ�งเป็นอนสุรณ์ความรักอนัแสนโรแมนติ
กระหวา่งกวางสาวและหนุม่เผา่หล ีระหวา่งทางก่อนเข้าไปถงึอาคารที�ดกูารแสดง ทา่นก็จะได้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศของ
ชาวท้องถิ�นออกมาร้องเพลง และเลน่กิจกรรมให้ทา่นได้ชม  

ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอยีดเพิ�มเติมเกี�ยวกับรายการได้ที�เจ้าหน้าที�และชําระเงนิกับไกด์ท้องถิ�น 
ที�พกั โรงแรม  Crowne Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที� � 
ร้านยางพาราหรือร้านคริสตัล – อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวม
รถราง) – เจ้าแม่กวนอมิ ��� เมตร. – วัดหนานซาน-เทียนหยาไห่เจี�ยว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก   



 

 

 

 
 นําท่านเลือกซื �อ ผลิตภัณฑ์ยางพารา (หรือร้านคริสตัล) ที�ทําด้วยเทคโนโลยีการผลิตที�ทันสมัยของประเทศจีนสินค้า

มากมาย เช่นหมอนยางพาราที�ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี � และยงัได้ฟังบรรยายขั �นตอนกระบวนการเป็นความรู้อีกด้วย 
จากนั �นนําท่านเที�ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลบั) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที�สืบทอด
ศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลกัปรัชญาที�ฝังลึก สามารถสร้างแรงบนัดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง 
สถานที�แห่งนี �นบัวา่เป็นสถานที�ท่องเที�ยวระดบั �A ของจีนมีเนื �อที� ����� ตารางกิโลเมตร ซึ�งถือว่าเป็นสวนพทุธธรรมที�ใหญ่
ที�สดุของประเทศจีน ภายในมีสิ�งก่อสร้างที�โดดเดน่ที�สดุ คือ องค์เจ้าแมก่วนอิม � พกัตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้า
แมก่วนอิมที�หนัพระพกัตร์ � ด้านองค์แรกของโลก มีความสงู ��� เมตร เจ้าแมก่วนอิมยนืที�สงูที�สดุในโลก ที�เจ้าแมก่วนอิมองค์
นี �ประดิษฐ์ออกมาเป็น � หน้า � ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสนัติภาพ ชาวไหหลําเชื�อกนัว่าหลงัจาก
สร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลําก็ไม่เคยเกิดภยัพิบตัิทางทะเลอย่างหนกัอีกเลย ความศกัดิ�สิทธิ�ของเจ้าแมก่วนอิมที�วดันี � 
ผู้คนตา่งกลา่วกนัวา่ ใครได้มีโอกาสมาสกัการะขอพรองค์เจ้าแมไ่มว่า่จะเรื�องใด ก็จะสมหวงัทกุประการ และนําทา่นเข้าชม วดั
หนานซาน โครงการสวนพทุธธรรมที�ยิ�งใหญ่ตั �งอยูบ่ริเวณทางทิศตะวนัตกของเขาหนานซาน เมืองซานยา่ มีพื �นที�กว่า ��,��� 
ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที�มีความสูงถึง ��� กว่าเมตร ศูนย์วฒันธรรมแห่งนี �ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 
6,��� ล้านหยวน และถือวา่พื �นที�แหง่นี �ตรงตามลกัษณะฮวงจุ้ยที�ดีที�สดุ คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลงัคือภเูขา ถือเป็นวดั
ที�มีชื�อเสียงมากที�สดุของเกาะไห่หนาน จากประวตัิความเป็นมาอนัเก่าแก่ยาวนานและศกัดิ�สิทธิ�ของวดัแห่งนี � จนมีคนเปรียบ
เปรย “วดัหนานซาน” วา่ “อายยุืนเทา่เขาหนานซาน” 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน 
 นําทา่นเดินทางสู ่เทียนหยาไหเจี�ยว แดนไกลสดุหล้าที�เส้นขอบฟ้าจรดกบัชายทะเล จดุเกือบใต้สดุของแผน่ดินจีน ซึ�งเป็น

สญัลกัษณ์ของเกาะไหหลาํจนมคีํากลา่ววา่ถ้าทา่นไมม่าเทียนหยาไหเจี�ยว ทา่นยงัมาไมถ่งึเกาะไหหลาํ และให้ทา่นได้นั�ง
รถรางสมัผสักบัความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ทา่นจะได้รับกลิ�นไอของอากาศบริสทุธิ�ของภเูขาเขียว นํ �าทะเล
ใส และหาดทรายที�ขาวสะอาด 



 

 

 

 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ อาหารสี�อย่างที�ขึ �นชื�อของไหหลาํ ไก่ไหหลาํ ปูท้องถิ�นนึ�ง เป็ดพะโล้ 

เนื �อแกะตงซาน 
ที�พกั โรงแรม Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ � ดาว 

วันที� 5 
ซานย่า (สนามบินซานย่าฟีนิกซ์) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
(FD439:05.30-06.35) 

 สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่สนามบินซานย่าฟีนิกซ์ 
05.30 น. อําลาเมือง เมืองซานย่า โดยเที�ยวบินที� FD439 
06.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิ�ภาพ 

 
 
 

อัตราค่าบริการ : บินตรงซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม พัก � ดาว � วัน � คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก �-� ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี�ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

วนัที� ��-�� ส.ค. �� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรั่บจอย 
วนัที� �� ส.ค.-�� ก.ย. �� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรั่บจอย 
วนัที� ��-�� ก.ย. �� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรั่บจอย 
วนัที� ��-�� ก.ย. �� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรั่บจอย 
วนัที� ��-�� ก.ย. �� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรั่บจอย 
วนัที� ��-�� ต.ค. �� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- ไมรั่บจอย 



 

 

วนัที� ��-�� ต.ค. �� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรั่บจอย 
วนัที� ��-�� ต.ค. �� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรั่บจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง � ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ �,���.- ราคานี �รวมรายการทัวร์ ตั�วเครื�องบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานี �รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ฟรีที�ด่านไหหลาํ หากลูกทัวร์ท่านใดมีวีซ่าจนีอยู่แล้วขอสงวน
สิทธิ�ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า  

ราคานี �ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ�นและคนขับรถ รวม ��� หยวน /ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที�ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านั�น 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครั�ง 

 

 เงื�อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครั �งจะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน �� ทา่นขึ �นไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูค้าต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั �ง เพื�อเช็คข้อมลูความ

ถกูต้องของรายการทวัร์รวมทั �งไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น 
3.  การชําระคา่บริการ 
     �.� กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ ��,���.- บาท  
     �.� กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลอื ��-�� วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 
    �.� แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง �� วนั คืนคา่ใช้จ่ายทั �งหมด 
    �.� แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง �� วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ ��,��� บาท 
    �.� แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ �� วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บค้าใช้จ่ายทั �งหมด 
    �.� ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที�พกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมม่ีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั �งหมดเนื�องจากคา่ตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั �นๆ 

 
 
 
 



 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึ �นไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนี �รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั �นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งห้อง) 
3.  คา่ธรรมเนียมการยื�นขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทวัร์ฟรีที�ดา่นไหหลาํ  
 วีซา่แบบหมูค่ณะ สาํหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเทา่นั �น (ใช้สาํเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 

� หน้ามองเห็นข้อมลูชดัเจน และต้องสง่เอกสารลว่งหน้า �� วนัก่อนเดินทาง)  
        หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรือระงบัการทําวีซา่กรุ๊ป ไมว่า่ด้วยสาเหตใดๆทั �งสิ �น ทําให้ไม่สามารถยื�นวี

ซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� เรียกเก็บเงินเพิ�ม ท่านละ �,��� บาท พร้อมเอกสารเพิ�มเติมเพื�อทําการยื�นคําขอวีซ่า
เดี�ยวผา่นศนูย์รับยื�น    

        กรณีที�เจ้าหน้าที�ดําเนินการออกเอกสารวีซา่เรียบร้อยแล้วมีการยกเลกิเดินทาง วีซ่าจะถกูยกเลกิทนัที ไม่สามารถนําไปใช้กบั
การเดินทางครั �งอื�นๆ ได้ และการยกเลกิเดินทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซา่ได้ทกุกรณี 

4.  คา่เข้าชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
6.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
7.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซื �อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ�มเติมกบัทางเจ้าหน้าที�บริษัทได้ ** 
 - เบี �ยประกนัเริ�มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี �ยประกนัเริ�มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที�มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที�มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํ �ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 



 

 

 
อัตราค่าบริการนี �ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ � ใบเท่านั �น ในกรณีที�นํ �าหนกัเกินกว่าที�สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินนํ �าหนกั

ตามสายการบินกําหนด 
3. คา่ทําหนงัสอืเดินทาง 
4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ทําใบอนญุาตที�กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ

ประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื�นๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ �นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธิ�และจะไม่รับผิดชอบคา่บริการที�ทา่น
ได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี �เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลงัจากได้สาํรองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�พกั
ในตา่งประเทศเป็นที�เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี �คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรับสงูขึ �น บริษัทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�วเครื�องบิน
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี�ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที�ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการทวัร์อื�นทดแทนให้ 
แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนั �นๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสญัญาใดๆ ทั �งสิ �นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั �น 



 

 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั �งสิ �น แตท่ั �งนี �ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธิ�การ
จดัหานี �โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที�ลกูค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั �ง มิเช่นนั �นทางบริษัทฯ จะ
ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั �งสิ �น  

 
สาํหรับผู้ที�มีความประสงค์ต้องการขอยื�นวีซ่าเดี�ยว 
เอกสารในการยื�นวีซ่าจีนสาํหรับผู้ที�ถอืพาสสปอร์ตไทย 

**ยื�นวีซา่เดี�ยวคา่บริการดงันี � ** 
- ยื�นธรรมดา � วนัทําการ �,650 บาท  
- ยื�นดว่น � วนัทําการ �,��� บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที�มีอายกุารใช้งานไมต่ํ�ากวา่ � เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย � หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี�.� X � นิ �ว ถ่ายไมเ่กิน � เดือน � ใบ **พื �นหลงัขาวเทา่นั �น**  
 และต้องไมใ่ช่สติ�กเกอร์ หรือรูปพริ �นจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสื �อสขีาวเด็ดขาด เช่น เสื �อยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  � เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิ �มเห็นฟัน มองเห็นทั �งใบหน้ารวมถึงใบหทูั �ง  � ข้าง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สาํหรับผู้ที�ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเรื�องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นั �นก่อนการสง่เอกสารยื�น

วีซา่ 
4. สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ �� ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, สําเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาว

โหลดแบบฟอร์มได้ที� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยู่ปัจจบุนั ที�อยู่ที�ทํางาน ญาติที�ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที�ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบั
การออกวีซา่ เลม่ที�มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 



 

 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื�นวีซา่ ดงันั �นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย �-� 
วนัทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยน
ระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ�ของสถานทตู และบางครั �งบริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื�องจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้

บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศ
จีนอยา่งน้อย � อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาติที�ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทย

เทา่นั �น 
 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื�องจากผู้

เดินทางจะต้องไปแสดงตนที�สถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที�ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ�ม �,��� บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื�นๆ จ่ายเพิ�ม  �,��� บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครั �ง) 
- เอกสารที�ต้องเตรียม   
�.พาสปอร์ต ที�มีอายุการใช้งานไม่ตํ�ากว่า � เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย � 
หน้าเต็ม   
�.รูปถ่ายสขีนาด �.� X � นิ �ว จํานวน � ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน � เดือน [พื �นหลงัขาวเทา่นั �น] 
และต้องไมใ่ช่สติ�กเกอร์ หรือรูปพริ �นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื �อสขีาวเด็ดขาด เช่น เสื �อยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   � เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิ �มเห็นฟัน มองเห็นทั �งใบหน้ารวมถึงใบหทูั �ง  �ข้าง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั � เดือน 



 

 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านที�แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี � 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที�ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไว้เกินกวา่ � เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที�มีวิวด้านหลงั ที�ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื�อยื�นทําวีซา่ 
4. นํารูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที�พริ �นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจีน เมื�อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื�นวีซา่ดว่น � วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ�มทา่นละ  �,��� บาท  
 

[ต่างชาติฝรั� งเศสและประเทศยุโรปที�เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น �� ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี�ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั� งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ �ามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึ �น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ �ามันขึ �นใน
อนาคต ซึ�งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บคา่ภาษีนํ �ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทตูจีนมีการเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี �** 
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั �งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที�อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ตําแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สาํคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที�............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื�อวนัที�............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที�............ เดือน.......................ปี..................   
รายชื�อบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําให้ทา่นเกิดความไมส่ะดวก
ภายหลงั  ทั �งนี �เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ที�นี �  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


