
 

 

รหัสทัวร B2B1902140 
ทัวรจีน เกาะไหหลํา ไขมกุแหงทะเลจีนใต ลองเรือชมเมือง 
5 วัน 4 คืน (HU) 
เจาแมกวนอิม   รถไฟความเร็วสูง   อนุสาวรียกวางเหลยีวหลัง 
ลองเรือชมเมืองอาวซานยา   หมูบานชนเผาแมวหลี   อควาเรี่ยม 
พิเศษ ไกเหวนิชางตนตํารับไกไหหลํา อาหารเจในวัดหนานซาน 

 



 

 

 
 

  
 
 

 
 

วันที่ 1 ก รุ ง เท พ ฯ (ส น าม บิ น สุ ว ร รณ ภู มิ )  – ไห โข ว  (ส น าม บิ น เห ม ย ห ล าน ) 
(HU7940:11.40-14.55) -โรงถายภาพยนตจําลอง 

08.30 น. คณะพรอมกันที่  สนามบินสุวรรณภูมิ  บริเวณอาคารผู โดยสารขาออก ชั้น 4  
เคานเตอร Q โดยสายการบินไหหนานแอรไลน โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

11.40 น. ออกเดินทางสู เมืองไหโขว โดยสายการบินไหหนานแอรไลน  เท่ียวบินที่ HU7940 
14.55 น. เดินทางถึง เมืองไหโขว สนามบินเหมยหลาน (เกาะไหหลํา) ซึ่งตั้งอยูทางเหนือของ

เกาะไหหลํา เกาะไหหลํา เปนเกาะที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมา
จาก เกาะไตหวัน ต้ังอยูทางใตสุดของประเทศจีน หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู โรงถาย
ภาพยนตจําลอง โรงภาพยนตรแหงน้ีกอตั้งขึ้นเพ่ือเปนเกียรติแก Feng Xiaogang ผู
กํากับภาพยนตรชื่อดังของจีน โดยจําลองฉากตางๆในภาพยนตรที่สรางชื่อใหแกเขา 
อาทิ Back to 1942 Tangshan Earthquake If You Are The One 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) – ไหโขว่ (สนามบินเหมย่หลาน) (HU����:��.��-��.��) -โรงถ่ายภาพยนต์จําลอง 
วนัที� �  ไหโข่ว-โบ๋อ่าว-ศนูย์จดัการประชุมผู้นําเอเชีย-ลอ่งเรือหาดหยก-หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี-ซานย่า- THE LOST CHAMBERS OF 

ATLANTIS-ลอ่งเรือชมเมือง 
วนัที� �  ร้านเยื�อไผ-่อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแมก่วนอิม ��� เมตร. – วดัหนานซาน-ศนูย์ชา 
วนัที� �. ศนูย์ผลิตภณัฑ์อาหารทะเล-อนสุาวรีย์กวางเหลียวหลงั (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห-่ไหโข่ว (โดยรถไฟความเร็วสงู)-ถนนคนเดินฉี

โหลว 
วนัที� �. ไหโขว่(สนามบินเหมย่หลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (HU7939:09.25-10.35) 
 

เดนิทาง สิงหาคม-ธันวาคม ���� 
ราคาเริ�มต้นเพยีง ��,900.- 



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  โรงแรมท่ีพัก  

ที่พัก โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่2 ไหโขว-โบอาว-ศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย-ลองเรือหาดหยก-หมูบานชนเผา
แมวหลี-ซานยา- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS-ลองเรือชมเมือง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

นําทานเดินทางสู เมืองโบอาว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นําทานเขาชม 
ศูนยจัดการประชุมผูนําเอเชีย อาคารที่ใชตอนรับและเปนศูนยจัดการประชุมผูนํา
เอเชีย ในป 2002 จากน้ัน น่ังเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มี
ความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกวางเพียง 10-500 ม. เปนจุดตัดระหวางทะเลจีน
ใต และแมน้ํา 3 สาย อัน ไดแก Wanquan, Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมารวมกัน
กอนไหลลงสูทะเล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม หมูบานวัฒนธรรมชนกลุมนอย เผาหลี- แมว ชมการจําลองชีวิตความ

เปนอยูของชนเผาที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลํา ชมการแสดงการละเลน
ศิลปะการละเลนเมืองของชนกลุมนอยเหลาน้ีประวัติศาสตรและความทรงจําทาง
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษถึงปจุบันน้ี มรดกทางวัฒนธรรมที่ไมมี
ตัวตนอีกมากมาย เชนวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไมเพื่อเกิดไฟ การถักทอ
ผาดวยมือ รอยสักในหนาของผูหญิง ทานสามารถซื้อของฝากหรือสินคาพื้นเมืองที่ทํา
ดวยฝมือชาวบานและเลือกซื้อขนมพื้อเมือง  



 

 

 

 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู  เมืองซานยา และนําทานเขาเที่ยวชม  THE LOST 

CHAMBERS OF ATLANTIS  ทานจะไดเพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใต
ทองทะเล ภายในอควาเรี่ยมจะตกแตงตามสไตลของ แอตแลนติส นครที่สาบสูญใตทอง
ทะเลลึก ทําใหทานรูสึกเหมือนอยูในแอตแลนติส  

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  โรงแรมท่ีพัก เมนูพิเศษ ลิ้มรสไกไหหลํา 
 นําทาน ลองเรืออาวซานยา ทานจะไดชมบรรยากาศของเมืองซานยา ที่มีแสงไฟ

ประดับสวยงามอยูริมแมน้ําทั้งสองฝم�ง 



 

 

 

 
ที่พัก โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 3 รานเย่ือไผ-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจาแม
กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ศูนยชา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

นําทานเขาชม สินคาที่แปรรูปจากเย่ือไผ ซึ่งมีสรรพคุณตางๆ อาทิเชน ดับกลิ่นใน
ตูเย็น หรือจะเปนเสื้อผา และของใชที่ทําจากเยื่อไผ เปนตน จากน้ันนําทานเที่ยว 
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เปนจุดแสดงอารย
ธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปดวยหลักปรัชญาที่ฝงลึก สามารถ
สรางแรงบันดาลใจได และสอนใหผูคนพบทางสวาง สถานที่แหงน้ีนับวาเปนสถานที่
ทองเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเน้ือที่ 40,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือวาเปนสวนพุทธ
ธรรมที่ใหญที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งกอสรางที่โดดเดนที่สุด 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 ชาวไหหลําเชื่อกันวาหลังจากสรางองคเจาแมกวนอิมเสร็จ ไหหลํา
ก็ไมเคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอยางหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจาแมกวนอิมที่วัดน้ี 
ผูคนตางกลาวกันวา ใครไดมีโอกาสมาสักการะขอพรองคเจาแมไมวาจะเรื่องใด ก็จะ
สมหวังทุกประการ และนําทานเขาชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ
ตั้งอยูบริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานยา มีพื้นที่กวา 40,000 



 

 

ตารางเมตร ลอมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กวาเมตร ศูนยวัฒนธรรม
แหงน้ีใชงบประมาณในการสรางกวา 6,000 ลานหยวน และถือวาพ้ืนที่แหงน้ีตรงตาม
ลักษณะฮวงจุยที่ดีที่สุด คือ ดานหนาติดทะเลและดานหลังคือภูเขา ถือเปนวัดที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไหหนาน จากประวัติความเปนมาอันเกาแกยาวนานและ
ศักดิ์สิทธิ์ของวัดแหงน้ี จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” วา “อายุยืนเทาเขาหนาน
ซาน” 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน 

 นําทานแวะ ชิมชา ที่ขึ้นชื่อของเมืองซานยา มีใหทานเลือกชิมหลากหลายชนิด ซึ่ง
สรรพคุณก็จะแตกตางกันออกไป เปนอีกหน่ึงตัวเลือกที่ทานสามารถซื้อไปฝากคนทาง
บาน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี 

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาทานละ 300 หยวน) เปนโชวที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานยา ซึ่งจะเปนโชวภายในอาคาร ในแตละฉากของโชวน้ีทานจะ
ไดตื่นตาตื่นใจกบัความอลังการที่ผูจัดไดนําเสนอออกมาใหทานชม รับรองไดวาทานไม
เคยชมท่ีไหนมากอน และยังโชวถงึความเปนมาของอนุสาวรียกวางเหลียวหลัง ซึ่งเปน
อนุสรณความรักอันแสนโรแมนติกระหวางกวางสาวและหนุมเผาหลี ระหวางทางกอน
เขาไปถึงอาคารที่ดูการแสดง ทานก็จะไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศของชาวทองถิ่น
ออกมารองเพลง และเลนกิจกรรมใหทานไดชม  
 



 

 

‣ LASVEGAS SHOW (ราคาทานละ 280 หยวน) โชวลาสเวกัส เปนอีกหน่ึงชื่อท่ี
มีช่ือเสียงไมนอยกวาโชวเชียนกูชิง ซึ่งเปนโชวท่ีเต็มไปดวยแสงสีและความบันเทิง
มากมาย ดวยการแตงกายและการแสดงทําใหทานเพลิดเพลินตลอดการชมโชว  
ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการไดที่เจาหนาที่และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น 

ที่พัก โรงแรม  Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 ศูนยผลิตภัณฑอาหารทะเล-อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดตาตง
ไห-ไหโขว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-ถนนคนเดินฉีโหลว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   
 นําทานแวะ ศูนยผลิตภัณฑอาหารทะเล ของเมืองซานยา สินคาที่ขึ้นชื่อของเมืองซาน

ยาสวนใหญจะเปนอาหารทะเล ไมวาจะเปนน้ํามันตับปลา หรือสินคาแปรรูปที่มาจาก
อาหารทะเลมีมากมายใหทานไดเลือกชมและซื้อฝากคนทางบาน  

 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู อนุสาวรียกวางเหลียวหลัง อนุสรณความรักอันโรแมนติก 

สรางขั้นเพื่อนิทานที่เลากันอยูเรื่องความรักของกวางสาวกับหนุมเผาหลี ระหวาง
ทางเดินผานชมแกะสลักหิน Totem สามารถถายรูปคูที่หนาผาที่แกะสลักคําวา รัก ซ่ึง
เปนตัวหนังสือสีแดง และถือไดวาเขากวางเหลียงหลังซึ่งเปนจุดชมวิวที่สูงสุดของเมือง
ซานยา  
นําทานเดินทางสู หาดตาตงไห เปนชายหาดที่มีชื่อเสียง ไดรับสมญานามวา "ฮาวาย
ของจีน" และไดรับความนิยมสําหรับการดําน้ํา, กีฬาชายหาด, การวายน้ําและการ
อาบแดด และมีจัตุรัสชอปปم�งขนาดใหญ ที่เต็มไปดวยรานคา, แหลงบันเทิง ถือวาเปน



 

 

หน่ึงในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานยา ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองซานยา 
เปนอาวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองไหโขว โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลาประมาณ 1 ช.ม.) 

จากน้ันใหทานอิสระเดินชม ถนนคนเดินฉีโหลว เปนถนนที่ถูกสรางเมื่อป 1925 ซึ่ง
เปนกลุมอาคารพาณิชยที่ทําเปนถนนคนเดินเช่ือมตออยูใตชายคาเดียวกัน ถนนสายน้ีก็
คือถนนเตอเซิ่งซา ซึ่งเปนถนนสายเกาแกนับรอยปที่ชาวไหโขวรูกันโดยทั่วไปถนนคน
เดินฉีโหลวจึงเปนที่ที่ใหความสนใจแกนักทองเที่ยวอยางมากคะทานใดที่มีโอกาศมา
ไหหลําทานไมควรพลาดที่ถนนคนเดินฉีโหลคะรับรองวาทานจะตองชื่นชอบที่ถนนคน
เดินฉีโหลว 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ อาหารสี่อยางที่ขึ้นชื่อของไหหลํา ไก

ไหหลํา ปูทองถิ่นน่ึง เปดพะโล เน้ือแกะตงซาน) 
ที่พัก โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 ไห โข ว (ส น า ม บิ น เห ม ย ห ล า น )-ก รุ ง เท พ ฯ  (ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ ) 
(HU7939:09.25-10.35) 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบกลอง 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเหมยหลาน (ไหโขว) 

09.25 น. อําลาเมือง ไหโขว (สนามบินเหมยหลาน) โดยเท่ียวบินที่ HU7939  
10.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพ 

 



 

 

อัตราคาบริการ : เกาะไหหลํา ไขมุกแหงทะเลจีนใต ลองเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการ
บินไหหนานแอรไลน 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 09-13 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 
วันที่ 21-25 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,900.- 
วันที่ 28 ส.ค.-01 ก.ย. 
62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,900.- 

วันที่ 04-08 ก.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 
วันที่ 18-22 ก.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 
วันที่ 10-14 ต.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.- 
วันที่ 16-20 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 25-29 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 30 ต.ค.-03 พ.ย. 
62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 

วันที่ 15-19 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 13-17 ธ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไมรวมวีซาจีน) 

 
ราคานีร้วมคาวีซากรุปทัวรฟรีที่ดานไหหลาํ หากลูกทัวรทานใดมีวีซาจีนอยูแลวขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนคาธรรมเนียมวีซา  
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 

 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 
 
 
 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ 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 เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทัวรฟรีที่ดานไหหลํา  
 วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป

เทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน และตองสง
เอกสารลวงหนา 15 วันกอนเดินทาง)  

        หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวา
ดวยสาเหตใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียก
เก็บเงินเพ่ิม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือทําการยื่นคําขอวีซาเดี่ยว
ผานศูนยรับยื่น    

        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง วีซา
จะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอ่ืนๆ ได และการยกเลิก
เดินทางไมสามารถคืนเงินคาวซีาไดทุกกรณี 

4.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
5.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
6.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
7.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

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

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

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

3 ลานบาท] 



 

 

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

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

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

23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คา

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

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ี
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 



 

 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม   

 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เด็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

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

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 



 

 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  



 

 

4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

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

ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 

สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปน
จริง 
  
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน 
กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
                         ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู
สมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย............................................................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
..................................................................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา  
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................................................... 
 



 

 

ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................................................................................ 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ....................................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............   
ถึง วันที่............ เดือน.......................ป......................................……...................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............   
ถึง วันที่............ เดือน.......................ป................................................................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมี
การเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 
 


