
 

 

รหัสทัวร  B2B1902418 
ทัวรืจีน   อ่ิมบุญ สุขใจ ไหโขว ซานยา พักอุทยานวัดหนานซาน  
5 วัน 4 คืน  [HU] 
เจาแมกวนอิม     รถไฟความเร็วสูง      
อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง     หมูบานชนเผาแมวหลี  
โรงถายภาพยนตจําลอง | หาดตาตงไห       
พักในอุทยานวัดหนานซาน 1 คืน     เมนูพิเศษ ไกเหวินชางตนตํารับ 
ไกไหหลํา    อาหารเจในวัดหนานซาน อาหารขึ้นช่ือสี่อยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

อิ�มบุญ สุขใจ ไหโข่ว ซานย่า พักอุทยานวดัหนานซาน � วนั � คืน 
เดนิทาง กันยายน-ธันวาคม ���� 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) – ไหโขว (สนามบนิเหมยหลาน) 
(HU7940:11.40-14.55) – โรงถายภาพยนตจําลอง 

08.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4  
เคานเตอร Q โดยสายการบินไหหนานแอรไลน โดยมีเจาหนาทีค่อยอํานวยความ
สะดวก จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหกับทาน 

11.40 น. ออกเดินทางสู เมืองไหโขว โดยสายการบินไหหนานแอรไลน  เที่ยวบินที ่HU7940 
14.55 น. เดินทางถึง เมืองไหโขว (สนามบินเหมยหลาน) ซึ่งต้ังอยูทางเหนือของเกาะไหหลํา 

เกาะไหหลํา เปนเกาะทีม่ขีนาดใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะ
ไตหวัน ต้ังอยูทางใตสุดของประเทศจีน  
นําทานเดินทางสู โรงถายภาพยนตจําลอง โรงภาพยนตรแหงน้ีกอต้ังขึ้นเพื่อเปนเกียรติ
แก Feng Xiaogang ผูกํากับภาพยนตรช่ือดังของจีน โดยจําลองฉากตางๆใน
ภาพยนตรที่สรางช่ือใหแกเขา อาท ิBack to 1942 Tangshan Earthquake If 
You Are The One 

 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) (HU7940:11.40-14.55) – โรงถ่ายภาพยนต์จําลอง 
วนัที� 2. ไหโข่ว – โบ๋อ่าว – ศนูย์จดัการประชมุผู้นําเอเชีย – ลอ่งเรือหาดหยก – ซานย่า – หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหล ี– ศนูย์ชา 
วนัที� 3. อทุยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม ��� เมตร. – วดัหนานซาน – ร้านเยื�อไผ ่– อนสุาวรีย์กวางเหลยีว

หลงั – หาดต้าตงไห่ 
วนัที� 4. ศนูย์ผลติภัณฑ์อาหารทะเล – ยอดเขาตงซานหลงิ (รวมกระเช้า) – ไหโข่ว (โดยรถไฟความเร็วสงู) – ถนนคนเดินฉีโหลว 
วนัที� 5. ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (HU7939:09.25-10.35) 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  โรงแรมที่พัก  
ที่พัก โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

วันที่2 ไหโขว – โบอาว – ศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย – ลองเรือหาดหยก – ซานยา – 
หมูบานชนเผาแมวหลี – ศนูยชา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานเดินทางสู เมืองโบอาว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นําทานเขาชม ศูนย
จัดการประชุมผูนําเอเชีย อาคารที่ใชตอนรับและเปนศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย ใน
ป 2002 จากน้ัน น่ังเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาต ิทีม่คีวามยาว
เพียง 8.5 กม.และมีความกวางเพียง 10-500 ม. เปนจดุตัดระหวางทะเลจีนใต และ
แมน้ํา 3 สาย อัน ไดแก Wanquan, Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมารวมกันกอนไหล
ลงสูทะเล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู เมืองซานยา จากน้ันนําทานชม หมูบานวฒันธรรมชนกลุมนอย เผา

หล-ี แมว ชมการจําลองชีวติความเปนอยูของชนเผาทีม่ีจํานวนประชากรมากที่สุด ใน
เกาะไหหลํา ชมการแสดงการละเลนศิลปะการละเลนเมืองของชนกลุมนอยเหลาน้ี
ประวัตศิาสตรและความทรงจําทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษถงึปจุ
บันน้ี มรดกทางวัฒนธรรมที่ไมมีตวัตนอีกมากมาย เชนวัฒนธรรมพระธาตโุบราณ การ
ขุดเจาะไมเพื่อเกิดไฟ การถกัทอผาดวยมือ รอยสักในหนาของผูหญิง ทานสามารถซื้อ
ของฝากหรอืสินคาพื้นเมืองที่ทาํดวยฝมอืชาวบานและเลือกซื้อขนมพื้อเมือง และนํา
ทานแวะ ชิมชา ที่ขึ้นช่ือของเมืองซานยา มีใหทานเลือกชิมหลากหลายชนิด ซึ่ง
สรรพคุณก็จะแตกตางกันออกไป เปนอีกหน่ึงตัวเลือกทีท่านสามารถซือ้ไปฝากคนทาง
บาน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  NANSHAN HOTEL (พกัในอุทยานวัดหนานซาน) หรือเทียบเทาระดบั 5 

ดาว 

วันที่ 3 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจาแมกวนอิม 108 
เมตร. – วัดหนานซาน – รานเย่ือไผ – อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง – หาดตาตงไห 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเที่ยว อทุยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เปนจุด



 

 

แสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพทุธของประเทศจีน เต็มไปดวยหลกัปรัชญาทีฝ่งลกึ 
สามารถสรางแรงบันดาลใจได และสอนใหผูคนพบทางสวาง สถานทีแ่หงน้ีนบัวาเปน
สถานทีท่องเที่ยวระดับ 5A ของจนีมีเน้ือที่ 40,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือวาเปนสวน
พุทธธรรมที่ใหญที่สุดของประเทศจนี ภายในมีสิ่งกอสรางที่โดดเดนที่สดุ คือ องคเจาแม
กวนอิม 3 พกัตรประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเปนเจาแมกวนอิมที่หันพระพักตร 3 
ดานองคแรกของโลก มคีวามสูง 108 เมตร เจาแมกวนอิมยืนที่สงูที่สดุในโลก ที่เจาแม
กวนอิมองคน้ีประดิษฐออกมาเปน 3 หนา 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปญญา ความ
เมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลาํเช่ือกันวาหลงัจากสรางองคเจาแมกวนอิมเสร็จ ไหหลํา
ก็ไมเคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอยางหนักอีกเลย ความศักด์ิสิทธิข์องเจาแมกวนอิมที่วดัน้ี 
ผูคนตางกลาวกันวา ใครไดมีโอกาสมาสักการะขอพรองคเจาแมไมวาจะเร่ืองใด ก็จะ
สมหวังทุกประการ และนําทานเขาชม วดัหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิง่ใหญ
ต้ังอยูบริเวณทางทศิตะวันตกของเขาหนานซาน เมอืงซานยา มีพื้นทีก่วา 40,000 
ตารางเมตร ลอมรอบภูเขาหนานซานที่มคีวามสูงถงึ 500 กวาเมตร ศูนยวัฒนธรรม
แหงน้ีใชงบประมาณในการสรางกวา 6,000 ลานหยวน และถือวาพื้นที่แหงน้ีตรงตาม
ลักษณะฮวงจุยที่ดีที่สุด คือ ดานหนาติดทะเลและดานหลังคือภูเขา ถือเปนวัดที่มี
ช่ือเสียงมากที่สดุของเกาะไหหนาน จากประวติัความเปนมาอันเกาแกยาวนานและ
ศักด์ิสิทธิ์ของวัดแหงน้ี จนมีคนเปรียบเปรย “วดัหนานซาน” วา “อายุยืนเทาเขาหนาน
ซาน” 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน 
 นําทานเขาชม สินคาทีแ่ปรรปูจากเย่ือไผ ซึง่มีสรรพคุณตางๆ อาทิเชน ดับกลิ่นใน

ตูเย็น หรือจะเปนเสื้อผา และของใชที่ทาํจากเยื่อไผ เปนตน   



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู อนุสาวรียกวางเหลยีวหลงั อนุสรณความรักอันโรแมนติก 
สรางขั้นเพื่อนิทานที่เลากันอยูเร่ืองความรักของกวางสาวกบัหนุมเผาหลี ระหวาง
ทางเดินผานชมแกะสลักหิน Totem สามารถถายรูปคูที่หนาผาที่แกะสลักคําวา รัก ซึง่
เปนตัวหนังสือสีแดง และถือไดวาเขากวางเหลียงหลงัซึ่งเปนจดุชมวิวที่สูงสดุของเมือง
ซานยา 

 
นําทานเดินทางสู หาดตาตงไห เปนชายหาดที่มีช่ือเสียง ไดรับสมญานามวา "ฮาวาย
ของจีน" และไดรับความนิยมสําหรับการดําน้ํา, กีฬาชายหาด, การวายน้ําและการ
อาบแดด และมีจตุัรัสชอปปم�งขนาดใหญ ที่เต็มไปดวยรานคา, แหลงบันเทิง ถอืวาเปน
หน่ึงในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานยา ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองซานยา 
เปนอาวทีม่ีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ลิ้มรสไกไหหลํา 
 ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี 

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาทานละ 300 หยวน) เปนโชวทีม่ี
ช่ือเสียงที่สดุในเมอืงซานยา ซึง่จะเปนโชวภายในอาคาร ในแตละฉากของโชวน้ีทานจะ
ไดตืน่ตาตื่นใจกับความอลงัการทีผู่จดัไดนําเสนอออกมาใหทานชม รับรองไดวาทานไม
เคยชมที่ไหนมากอน และยงัโชวถึงความเปนมาของอนุสาวรียกวางเหลียวหลัง ซึง่เปน
อนุสรณความรักอันแสนโรแมนติกระหวางกวางสาวและหนุมเผาหลี ระหวางทางกอน
เขาไปถึงอาคารที่ดูการแสดง ทานก็จะไดเพลดิเพลินกับบรรยากาศของชาวทองถิ่น
ออกมารองเพลง และเลนกิจกรรมใหทานไดชม  
‣ LASVEGAS SHOW (ราคาทานละ 280 หยวน) โชวลาสเวกัส เปนอีกหน่ึงช่ือที่
มีช่ือเสียงไมนอยกวาโชวเชียนกูชิง ซึง่เปนโชวที่เต็มไปดวยแสงสีและความบันเทงิ



 

 

มากมาย ดวยการแตงกายและการแสดงทาํใหทานเพลิดเพลินตลอดการชมโชว  
ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกับรายการไดที่เจาหนาทีแ่ละชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น 

ที่พัก โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 ศูนยผลติภณัฑอาหารทะเล – ยอดเขาตงซานหลิง (รวมกระเชา) – ไหโขว (โดย
รถไฟความเร็วสูง) – ถนนคนเดินฉีโหลว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานแวะ ศนูยผลติภณัฑอาหารทะเล ของเมืองซานยา สินคาที่ขึ้นช่ือของเมืองซาน

ยาสวนใหญจะเปนอาหารทะเล ไมวาจะเปนน้ํามันตับปลา หรือสินคาแปรรูปที่มาจาก
อาหารทะเลมมีากมายใหทานไดเลือกชมและซื้อฝากคนทางบาน 
นําทานเที่ยวชม ยอดเขาตงซานหลิง อยูที่อําเภอวานหนิง เปนภูเขาชมทวิทศันทีม่ี
ประวัตมิาเปนเวลานานต้ังแตสมัยราชวงศถงั บนภูเขาเปนหินแกรนิตทบัถมเกยกันเปน
ถํ้า เปนโพรงธรรมชาติ 32 ถํ้า ตนไมโซนรอนซึ่งปกคลมุแนนหนารมร่ืนมทีางและ
ขั้นบันไดเช่ือมตอ ภูเขาสูงกวาระดับน้ําทะเล 184 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองไหโขว โดยรถไฟความเร็วสงู (ใชเวลาประมาณ 1 ช.ม.) 

จากน้ันใหทานอิสระเดินชม ถนนคนเดินฉีโหลว เปนถนนที่ถกูสรางเมื่อป 1925 ซ่ึง
เปนกลุมอาคารพาณิชยที่ทาํเปนถนนคนเดินเช่ือมตออยูใตชายคาเดียวกัน ถนนสายน้ีก็
คือถนนเตอเซ่ิงซา ซึ่งเปนถนนสายเกาแกนับรอยปที่ชาวไหโขวรูกันโดยทัว่ไปถนนคน
เดินฉีโหลวจงึเปนทีท่ี่ใหความสนใจแกนักทองเที่ยวอยางมากคะทานใดทีม่ีโอกาศมา
ไหหลําทานไมควรพลาดที่ถนนคนเดินฉีโหลคะรับรองวาทานจะตองช่ืนชอบทีถ่นนคน
เดินฉีโหลว 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ อาหารสี่อยางทีข่ึ้นช่ือของไหหลํา ไก
ไหหลํา ปูทองถิน่น่ึง เปดพะโล เน้ือแกะตงซาน 

ที่พัก โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 ไหโขว (สนามบินเหมยหลาน) – กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) 
(HU7939:09.25-10.35) 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบกลอง 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบนิเหมยหลาน (ไหโขว) 
09.25 น. อําลาเมือง ไหโขว โดยเที่ยวบินที ่HU7939  
10.35 น. เดินทางกลับถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพ 

 
อัตราคาบริการ : อิ่มบุญ สุขใจ ไหโขว ซานยา พักอุทยานวัดหนานซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไหหนาน
แอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เดก็อายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 25-29 ก.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,000.- 10,000.- 
วันที่ 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 02-06 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000.- 13,900.- 
วันที่ 04-08 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000.- 13,900.- 
วันที่ 09-13 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 19-23 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 23-27 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 06-10 พ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,000.- 11,900.- 
วันที่ 20-24 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 22-26 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 04-08 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 06-10 ธ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,000.- 13,900.- 
วันที ่18-22 ธ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,000.- 11,900.- 



 

 

วันที่ 20-24 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 25-29 ธ.ค. 62 18,900.- 19,900.- 19,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 26-30 ธ.ค. 62 18,900.- 19,900.- 19,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 27-31 ธ.ค. 62 19,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000.- 12,900.- 
วันที่ 28 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 
วันที่ 29 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 
วันที่ 30 ธ.ค.62-03 ม.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 
วันที่ 31 ธ.ค.62-04 ม.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 
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.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการ
ทัวรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานัดหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 



 

 

4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจาํกบั

สายการบินหรือคามัดจาํที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคืนเงินมดัจํา หรือคาทวัร
ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเทีย่วบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบกรุปทัวรฟรีที่ดานไหหลาํ  
 วีซาแบบหมูคณะ สาํหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับ

พรอมกรุปเทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็น
ขอมูลชัดเจน และตองสงเอกสารลวงหนา 15 วันกอนเดินทาง)  

        หมายเหตุ...หากทางเมอืงจีนมกีารประกาศยกเลิกหรอืระงับการทําวีซา
กรุป ไมวาดวยสาเหตใดๆทัง้สิ้น ทาํใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บเงินเพิ่ม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสาร
เพิ่มเติมเพือ่ทําการย่ืนคําขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับย่ืน    



 

 

        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมกีารยกเลกิ
เดินทาง วีซาจะถกูยกเลิกทนัท ีไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ัง
อ่ืนๆ ได และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณ ี

4.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
5.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
6.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 
7.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 
200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีน้ํามัน  
9.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

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

บินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกาํหนด 
3. คาทาํหนังสือเดินทาง 



 

 

4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สัง่
เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซกัรีดฯลฯ 

5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทาํใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
7. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 

 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด
เหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาต ิเหตุการณไมสงบทางการเมอืง, การประทวง, การนัดหยดุ
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหต,ุ ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิแ์ละจะไมรบัผดิชอบคาบริการทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรบั
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีาร
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ 



 

 

หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะ
จัดบริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีาร
คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษทัฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 

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

ขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุด

ขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 



 

 

 - ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ 

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

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

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

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทาํงาน ญาตทิี่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา หากสถานทตูตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวีซา เลมทีม่ีปญหา (สถานทตูมกีาร
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

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

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทาํวีซาทานจะตองรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดแูล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทาํบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย  



 

 

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานใน

ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ

วีซาเขาประเทศจนีดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทตูจีน 

 
คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษัิท
สามารถขอวซีาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทบัตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 
เดือน [พื้นหลงัขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 



 

 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรส
ฉบับแปลรับรองตราประทับรานทีแ่ปล 

 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่น

ทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพวิเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑตูจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง

ลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลทิัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน  
กรณุากรอกขอมูลดงัตอไปน้ี** 

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 เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการ
โทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ 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) 


