
 

 

รหัสทัวร B2B1902413 
ทัวรจีน   บินตรงซานยา นมัสการเจาแมกวนอิม  
พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน  [FD] 
อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง      ลองเรือชมเมือง อาวซานยา  
หมูบานชนเผาแมวหลี      พักโรงแรมระดับ 5 ดาว       
พิเศษ ไกเหวินชางตนตํารับไกไหหลํา อาหารเจในวัดหนานซาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ราคาเริ�มต้นเพียง 13,900.- 
บนิตรงซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอมิ พัก � ดาว � วัน � คืน 

เดนิทาง สิงหาคม - ตุลาคม ���� 

เส้นทางการเดนิทาง 

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



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

20.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ออกช้ัน 3 เคานเตอรสายการบินไทย
แอรเอเชีย โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระใหกับทาน 

23.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซานยาฟนิกซ เมืองซานยา โดยสายการบิน
ไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD438 

วันที่2 
กรุ ง เทพ ฯ  (สนามบิ นดอน เมื อง) – ซานย า  (สนาม บิ นซานย าฟ นิ กซ ) 
(FD438:23.30-02.35) เขาพักในโรงแรม – สวนสาธารณะฟ�งหวงหลิง (รวม
กระเชา) – ลองเรืออาวซานยา 

02.35 น. 

เดินทางถึง เมืองซานยา ต้ังอยูทางใตสุดของมณฑลไหหนาน เปนเมืองทองเที่ยว
ชายทะเลที่ ต้ังอยูในเขตรอนเพียงแหงเดียวของประเทศจีน ตัวเมืองซานยามี
สภาพแวดลอมแสนวิเศษ ทิวทัศนธรรมชาตขิองเมอืงประกอบดวยภเูขา ทะเลและแมน้ํา 
เมืองซานยาไดรวบรวม 10 ทรัพยากรการทองเที่ยว ซึ่งไดแก แสงแดด ทะเล หาดทราย 
อากาศ ป�าไม น้ําพุรอน สัตว ถํ้าหิน เรือ สวนไรนา และขนบธรรมเนียม 

ที่พัก โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 หมายเหตุ : อิสระใหทานเขาพักเพื่อทําธุระสวนตัวและพักผอนช่ัวคราวเทาน้ัน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 
 นําทานเดินทางสู สวนสาธารณะฟ�งหวงหลิง ขึ้นกระเชาเพื่อชมวิวบนสวนแหงน้ี เปน

สวนที่ต้ังอยูใจกลางเมืองซานยา หลังจากน้ันนําทาน ลองเรืออาวซานยา ทานจะไดชม
บรรยากาศของเมืองซานยา ที่มีแสงไฟประดับสวยงามอยูริมแมน้ําทั้งสองฝم�ง 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 ผลิตภัณฑอาหารทะเล – หมูบานชนเผาหลีแมว – อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง 
(รวมรถราง) – หาดตาตงไห – รานเย่ือไผ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานแวะ ศูนยอาหารทะเล ของเมืองซานยา สินคาที่ขึ้นช่ือของเมืองซานยาสวนใหญ
จะเปนอาหารทะเล ไมวาจะเปนน้ํามันตับปลา หรือสินคาแปรรูปที่มาจากอาหารทะเลมี
มากมายใหทานไดเลือกชมและซื้อฝากคนทางบาน 
จากน้ันนําทานชม หมูบานวัฒนธรรมชนกลุมนอย เผาหลี- แมว ชมการจําลองชีวิต
ความเปนอยูของชนเผาที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลํา ชมการแสดง
การละเลนศิลปะการละเลนเมืองของชนกลุมนอยเหลาน้ีประวัติศาสตรและความทรงจํา
ทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษถึงปจุบันน้ี มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม
มีตัวตนอีกมากมาย เชนวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไมเพื่อเกิดไฟ การถัก



 

 

ทอผาดวยมือ รอยสักในหนาของผูหญิง ทานสามารถซื้อของฝากหรือสินคาพื้นเมืองที่
ทําดวยฝมือชาวบานและเลือกซื้อขนมพื้อเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทานเดินทางสู อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง อนุสรณความรักอันโรแมนติก สรางขั้น

เพื่อนิทานที่เลากันอยูเร่ืองความรักของกวางสาวกับหนุมเผาหล ีระหวางทางเดินผานชม
แกะสลักหิน Totem สามารถถายรูปคูที่หนาผาที่แกะสลักคําวา รัก ซึ่งเปนตัวหนังสือสี
แดง และถือไดวาเขากวางเหลียงหลังซึ่งเปนจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานยา 
จากน้ันนําทานชม หาดตาตงไห เปนชายหาดที่มีช่ือเสียง ไดรับสมญานามวา "ฮาวาย
ของจีน" และไดรับความนิยมสําหรับการดําน้ํา, กีฬาชายหาด, การวายน้ําและการ
อาบแดด และมีจัตุรัสชอปปم�งขนาดใหญ ที่เต็มไปดวยรานคา, แหลงบันเทิง ถือวาเปน
หน่ึงในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานยา ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองซานยา 
เปนอาวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม และนําทานเขาชม สินคาที่แปรรูปจากเย่ือ
ไผ ซึ่งมีสรรพคุณตางๆ อาทิเชน ดับกลิ่นในตูเย็น หรือจะเปนเสื้อผา และของใชที่ทํา
จากเยื่อไผ เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี 

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาทานละ 320 หยวน) เปนโชวที่มี
ช่ือเสียงที่สดุในเมอืงซานยา ซึง่จะเปนโชวภายในอาคาร ในแตละฉากของโชวน้ีทานจะ
ไดตืน่ตาตื่นใจกับความอลงัการทีผู่จดัไดนําเสนอออกมาใหทานชม รับรองไดวาทานไม
เคยชมที่ไหนมากอน และยงัโชวถึงความเปนมาของอนุสาวรียกวางเหลียวหลัง ซึง่เปน



 

 

อนุสรณความรักอันแสนโรแมนติกระหวางกวางสาวและหนุมเผาหลี ระหวางทางกอน
เขาไปถึงอาคารที่ดูการแสดง ทานก็จะไดเพลดิเพลินกับบรรยากาศของชาวทองถิ่น
ออกมารองเพลง และเลนกิจกรรมใหทานไดชม  
ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกับรายการไดที่เจาหนาทีแ่ละชําระ

เงินกับไกดทองถิ่น 
ที่พัก โรงแรม  Crowne Plaza Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 รานยางพาราหรือรานคริสตัล – อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวม
รถราง) – เจาแมกวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-เทียนหยาไหเจ่ียว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําทานเลือกซื้อ ผลิตภัณฑยางพารา (หรือรานคริสตลั) ที่ทําดวยเทคโนโลยีการผลิตที่

ทันสมัยของประเทศจีนสินคามากมาย เชนหมอนยางพาราที่ไดรับความนิยมอยูใน
ขณะน้ี และยังไดฟงบรรยายขั้นตอนกระบวนการเปนความรูอีกดวย จากน้ันนําทาน
เที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เปนจุดแสดง
อารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปดวยหลักปรัชญาที่ฝงลึก 
สามารถสรางแรงบันดาลใจได และสอนใหผูคนพบทางสวาง สถานที่แหงน้ีนับวาเปน
สถานที่ทองเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเน้ือที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือวาเปนสวน
พุทธธรรมที่ใหญทีสุ่ดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งกอสรางที่โดดเดนทีสุ่ด คือ องคเจาแม
กวนอิม 3 พักตรประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเปนเจาแมกวนอิมที่หันพระพักตร 3 



 

 

ดานองคแรกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจาแมกวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจาแม
กวนอิมองคน้ีประดิษฐออกมาเปน 3 หนา 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปญญา ความ
เมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลําเช่ือกนัวาหลังจากสรางองคเจาแมกวนอิมเสร็จ ไหหลํา
ก็ไมเคยเกิดภยัพิบัติทางทะเลอยางหนักอีกเลย ความศักด์ิสิทธิ์ของเจาแมกวนอิมที่วัดน้ี 
ผูคนตางกลาวกันวา ใครไดมีโอกาสมาสักการะขอพรองคเจาแมไมวาจะเร่ืองใด ก็จะ
สมหวังทุกประการ และนําทานเขาชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ
ต้ังอยูบริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานยา มีพื้นที่กวา 40,000 
ตารางเมตร ลอมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กวาเมตร ศูนยวัฒนธรรม
แหงน้ีใชงบประมาณในการสรางกวา 6,000 ลานหยวน และถือวาพื้นที่แหงนี้ตรงตาม
ลักษณะฮวงจุยที่ดีที่สุด คือ ดานหนาติดทะเลและดานหลังคือภูเขา ถือเปนวัดที่มี
ช่ือเสียงมากที่สุดของเกาะไหหนาน จากประวัติความเปนมาอันเกาแกยาวนานและ
ศักด์ิสิทธิ์ของวัดแหงน้ี จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” วา “อายุยืนเทาเขาหนาน
ซาน” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน 
 นําทานเดินทางสู เทียนหยาไหเจี่ยว แดนไกลสุดหลาที่เสนขอบฟ�าจรดกับชายทะเล จดุ

เกือบใตสุดของแผนดินจีน ซึ่งเปนสัญลักษณของเกาะไหหลําจนมคํีากลาววาถาทานไม
มาเทียนหยาไหเจี่ยว ทานยงัมาไมถงึเกาะไหหลํา และใหทานไดน่ังรถรางสัมผัสกบั
ความงามของหาดทราย ทองทะเล และสายลม ทานจะไดรับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์
ของภูเขาเขียว น้ําทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ อาหารสี่อยางที่ขึ้นช่ือของไหหลํา 

ไกไหหลํา ปูทองถิ่นนึ่ง เปดพะโล เน้ือแกะตงซาน 



 

 

ที่พัก โรงแรม Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 ซ าน ย า  (ส นาม บิ น ซานย าฟ นิ กซ ) – ก รุ ง เท พ ฯ (สน าม บิ น ด อน เมื อง ) 
(FD439:05.30-06.35) 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินซานยาฟนิกซ 
05.30 น. อําลาเมือง เมืองซานยา โดยเที่ยวบินที่ FD439 
06.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสด์ิภาพ 

 
อัตราคาบริการ : บินตรงซานยา นมัสการเจาแมกวนอิม พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอรเอเชีย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 23-27 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 30 ส.ค.-03 ก.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 06-10 ก.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 13-17 ก.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 20-24 ก.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรับจอย 
วันที ่11-15 ต.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 18-22 ต.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 25-29 ต.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- ไมรับจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวมรายการทวัร ตั๋ว
เครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 

 
ราคาน้ีรวมคาวซีากรุปทัวรฟรทีี่ดานไหหลํา หากลูกทัวรทานใดมีวีซาจีนอยูแลว

ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคาธรรมเนียมวีซา  
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/

ทริป 
 
 



 

 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการ
ทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

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

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ

สายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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



 

 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

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

พรอมกรุปเทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็น
ขอมูลชัดเจน และตองสงเอกสารลวงหนา 15 วันกอนเดินทาง)  

        หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซา
กรุป ไมวาดวยสาเหตใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวซีากรุปไดทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสาร
เพิ่มเติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับย่ืน    

        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิก
เดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ัง
อ่ืนๆ ได และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี 

4.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
5.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
6.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
7.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

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

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 



 

 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
9.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการ

บินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่ง

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด
เหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการ
ยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ 
หนวยงานที่ ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการ
คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  



 

 

- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 

อยางนอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด

ขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ 

Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน

ของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติ

บัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 



 

 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอน
ออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมอืงดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ ทํางานใน

ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ

วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน 

 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัท
สามารถขอวีซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   



 

 

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 
เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรส

ฉบับแปลรับรองตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่น

ทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง

ลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ 



 

 

ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด 
โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนด เอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไม

แจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 
  

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 



 

 

 
 
 
 
 
 

ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะ
มีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


