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ก ำหนดวนัเดินทำง:   

วนัที่ 29 เม.ย. – 02 พ.ค. 60 9,990.- 

วนัที่ 06-09/13-16/20-23/27-30 พ.ค. 60 9,990.- 

วนัที่ 03-06/10-13/17-20/24-27  มิ.ย.60 9,990.- 

 

รำคำขำ้งตน้รวมค่ำรถรบัส่งจำกกรุงเทพ (ศูนยก์ำรคำ้ SHOW DC **RCA** – สนำมบินอู่ตะเภำ 

(แจง้ล่วงหนำ้ 20 วนัก่อนเดินทำง) 

รวมวีซ่ำกรุป๊ทวัรฟ์รีที่ไหหล ำ เอกสำรที่ใช ้คือ ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ที่ใชเ้ดินทำงปัจจุบนั 

หำกลกูทวัรท์่ำนใดมีวีซ่ำจีนอยูแ่ลว้ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำธรรมเนียบวีซ่ำ 

อตัรำดงักล่ำว ขอสงวนสิทธ์ิผูถื้อพำสปอรต์ไทยเท่ำนั้น 
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หมำยเหต ุ: หำกท่ำนใดมีกำรเปล่ียนแปลงพำสปอรต์ หรือ ท ำเล่มพำสปอรต์ใหม่ โดยไม่แจง้ใหท้ำงบริษทัทรำบ

ภำยใน 20 วนัก่อนกำรเดินทำง ณ วนัเดินทำงท ำใหล้กูคำ้ไม่สำมำรถเดินทำงได ้เน่ืองจำกขอ้มูลไม่ตรงกบัวีซ่ำ 

ทำงบริษทัจงึขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมด 

 

วนัแรก    อู่ตะเภำ-ซำนยำ่ 

16.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ศูนยก์ำรคำ้ SHOW DC (RCA) โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยอ ำนวยควำม

สะดวก จัดเตรียมเอกสำรกำรเดินทำงและสัมภำระใหก้ับท่ำน เพื่อน ำท่ำน

โดยสำรโดยรถบสัสู่สนำมบินอู่ตะเภำ (ส ำหรบัท่ำนที่จองรถรบัส่งจำกกรุงเทพ-

อู่ตะเภำ) 

 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่ำอำกำศอู่ตะเภำ บริเวณอำคำร 2 ผูโ้ดยสำรขำออก 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบิน HAINAN AIRLINES  

 

22.35 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองซำนย่ำ มณฑลไห่หนำน โดยเที่ยวบินที่ HU402  

01.45+1น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองซำนยำ่ ตั้งอยู่ทำงใตสุ้ดของมณฑลไห่หนำน เป็น

เมืองท่องเที่ยวชำยทะเลที่ตั้งอยูใ่นเขตรอ้นเพียงแห่งเดียวของประเทศจนี ตวั

เมืองซำนย่ำมีสภำพแวดลอ้มแสนวิเศษ ทิวทศันธ์รรมชำตขิองเมือง

ประกอบดว้ยภูเขำ ทะเลและแม่น ้ำ เมืองซำนย่ำไดร้วบรวม 10 ทรพัยำกรกำร

ท่องเที่ยว ซ่ึงไดแ้ก่ แสงแดด ทะเล หำดทรำย อำกำศ ป่ำไม ้น ้ำพุรอ้น สตัว ์ถ  ้ำ

หิน เรือกสวนไร่นำ และขนบธรรมเนียมประเพณี จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสู่

โรงแรมที่พกั 

 

ที่พกั  GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว  

 

วนัที่สอง    อุทยำนอำรยธรรมศำสนำพุทธหนำนซำน (รวมรถรำง) – เจำ้แม่กวนอิม 108 เมตร –  

                    วดัหนำนซำน-รำ้นสินคำ้พ้ืนเมือง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั   

 น ำท่ำนเที่ยว อุทยำนอำรยธรรมศำสนำพุทธหนำนซำน เป็นจุดแสดงอำรยธรรมที่สืบ

ทอดศำสนำพุทธของประเทศจนี เตม็ไปดว้ยหลกัปรชัญำที่ฝังลึก สำมำรถสรำ้งแรง

บนัดำลใจได ้และสอนใหผู้ค้นพบทำงสว่ำง สถำนที่แห่งน้ีนบัว่ำเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว

ระดบั 5A ของจนีมีเน้ือที่ 40000 ตำรำงกิโลเมตร ซ่ึงถือว่ำเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศจนี ภำยในมีสิ่งก่อสรำ้งที่โดดเด่นที่สุด คือ องคเ์จำ้แม่กวนอิม 3 

พกัตร”์ ประดิษฐำน ณ เกำะกลำงทะเลเป็นเจำ้แม่กวนอิมที่หนัพระพกัตร ์3 ดำ้นองค์

แรกของโลก มีควำมสูง 108 เมตร เจำ้แม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจำ้แม่กวนอิ

มองคน้ี์ประดิษฐอ์อกมำเป็น 3 หนำ้ 3 ทิศ มี ควำมหมำยคือ สติปัญญำ ควำมเมตตำ 

และสนัตภิำพ ชำวไหหล ำเชื่อกนัว่ำหลงัจำกสรำ้งองคเ์จำ้แม่กวนอิมเสร็จ ไหหล ำก็ไม่

เคยเกิดภยัพิบตัทิำงทะเลอยำ่งหนักอีกเลย ควำมศกัด์ิสิทธ์ิของเจำ้แม่กวนอิมที่วดัน้ี 

ผูค้นตำ่งกล่ำวกนัว่ำ ใครไดมี้โอกำสมำสกักำระขอพรองคเ์จำ้แม่ไม่ว่ำจะเรื่องใด ก็จะ

สมหวงัทุกประกำร   

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูพิเศษ (อำหำรเจในวดัหนำนซำน)  

บ่ำย น ำท่ำนเขำ้ชม วดัหนำนซำน โครงกำรสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยูบ่ริเวณทำงทิศ

ตะวนัตกของเขำหนำนซำน เมืองซำนยำ่ มีพ้ืนที่กว่ำ 40,000 ตำรำงเมตร ลอ้มรอบ

ภูเขำหนำนซำนที่มีควำมสูงถึง 500 กว่ำเมตร   ศูนยว์ฒันธรรมแห่งน้ีใชง้บประมำณ

ในกำรสรำ้งกว่ำ 6,000 ลำ้นหยวน และถือว่ำพ้ืนที่แห่งน้ีตรงตำมลกัษณะฮวงจุย้ที่ดี
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ที่สุด คือ ดำ้นหนำ้ติดทะเลและดำ้นหลงัคือภูเขำ ถือเป็นวดัที่มีช่ือเสียงมำกที่สุดของ

เกำะไห่หนำน จำกประวตัิควำมเป็นมำอนัเก่ำแก่ยำวนำนและศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี 

จนมีคนเปรียบเปรย “วดัหนำนซำน” ว่ำ “อำยุยนืเท่ำเขำหนำนซำน” หำกใครไดม้ำ

สกักำระ  ณ วดัแห่งน้ีก็จะมีอำยุยนืยำวดงัควำมศกัด์ิสิทธ์ิของวดั นัน่เอง พรอ้มท ำบุญ

ไหวพ้ระเสริมเมตตำบำรมี และท่ำนสำมำรถร่วมบริจำคเงินเพ่ือที่จะไดส้กักำระองค์

เจำ้แม่กวนอิม 1,000 กร (ไม่ไดร้วมในรำยกำร) ที่ท  ำดว้ยทองค ำแท ้ประดบัดว้ย

หยก เพชร พลอย ที่งดงำม และมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิมำก เป็นที่เคำรพศรทัธำของชำวจนี

ทัว่ไปสรำ้งควำมอศัจรรยใ์จและควำมเล่ือมใสศรทัธำแก่คนทอ้งถิ่นเป็นอยำ่งมำก 

จำกนั้นน ำท่ำนแวะ เลือกซ้ือ สินคำ้พ้ืนเมือง ที่ท  ำจำกมะพรำ้ว ของเมืองซำนย่ำ อำทิ

เช่น กำแฟ ขนม และสินคำ้ตำ่งๆอีกมำกมำย ใหท้่ำนไดซ้ื้อฝำกคนทำงบำ้น 

ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมที่พกั  (เมนูพิเศษ....ล้ิมรสไก่ไหหล ำ) 

ที่พกั              GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

 

วนัที่สำม         อนุสำวรียก์วำงเหลียวหลงั (รวมรถรำง)-รำ้นเยือ่ไผ่-SANYA HAILO CREATIVE CULTURE PARK 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั   

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ อนุสำวรียก์วำงเหลียวหลงั อนุสรณค์วำมรกัอนัโรแมนติก  สรำ้งขัน้

เพ่ือนิทำนท่ีเล่ำกนัอยูเ่ร่ืองควำมรกัของกวำงสำวกบัหนุ่มเผ่ำหลี  ระหวำ่งทำงเดินผ่ำนชม

แกะสลกัหิน Totem สำมำรถถ่ำยรูปคู่ท่ีหนำ้ผำท่ีแกะสลกัค ำวำ่ รกั ซ่ึงเป็นตวัหนังสือสีแดง 

และถือไดว้่ำเขำกวำงเหลียงหลงัซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสูงสุดของเมืองซำนยำ่ น ำท่ำนเลือกชม 

สินคำ้ท่ีผลิตดว้ย เยือ่ไผ่ ซ่ึงน ำมำท ำเป็นเคร่ืองนุ่งห่มในแบบต่ำงๆ มำกมำย 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 น ำท่ำนเท่ียวชม SANYA HAILO CREATIVE CULTURE PARK (ศูนยอ์นุรกัษ์สตัวน์ ้ำ) แบ่ง

ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นศูนยว์ิจยัสตัวน์ ้ำไหหล ำ ภำยในประกอบดว้ยส่วนอนุรกัษ์

สตัวน์ ้ำต่ำงๆของประเทศจีน และส่วนวิจยัสตัวน์ ้ำ 

ส่วนท่ีสองเป็นส่วนแสดงศิลปะ ประกอบดว้ย ศูนยแ์สดงงำนฝีมือ 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมที่พกั  (เมนูพิเศษ....อำหำรสี่อย่ำงที่ข้ึนช่ือของ

ไหหล ำ—ไก่ไหหล ำ ปูทอ้งถ่ินน่ึง เป็ดพะโล ้เน้ือแกะตงซำน) 

 

ที่พกั  GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

 

 

วนัที่สี่          หมู่บำ้นวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ยเผ่ำแมว้หลีแมว้-รำ้นคริสตลั-หำดตำ้ตงไห่-ซำนยำ่-อู่ตะเภำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั   

 น ำท่ำนแวะชม หมู่บำ้นวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ย เผ่ำหลี- แมว้ ชมกำรจ ำลองชีวิตควำม

เป็นอยู่ของชนเผ่ำท่ีมีจ ำนวนประชำกรมำกท่ีสุด ในเกำะไหหล ำ ชมกำรแสดงกำรละเล่น

ศิลปะกำรละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่ำน้ีประวติัศำสตรแ์ละควำมทรงจ ำทำง

วฒันธรรมของบรรพบุรุษของหล่ียงัคงอนุรกัษ์ถึงปัจุบนัน้ี   มรดกทำงวฒันธรรมท่ีไม่มี

ตวัตนอีกมำกมำย เช่นวฒันธรรมพระธำตุโบรำณ – กำรขุดเจำะไมเ้พ่ือเกิดไฟ  กำรถกัทอ

ผำ้ดว้ยมือ  รอยสกัในหนำ้ของผูห้ญิง ท่ำนสำมำรถซ้ือของฝำกหรือสินคำ้พ้ืนเมืองท่ีท ำดว้ย

ฝีมือชำวบำ้นและเลือกซ้ือขนมพ้ือเมือง 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 น ำท่ำนชม สินคำ้คริสตลั ใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือคริสตลั ท่ีผ่ำนกรรมวิธีผลิตและเจียระไน

อยำ่งดี มีใหท่้ำนไดเ้ลือกชมมำกมำย หลงัจำกน้ันน ำท่ำนเท่ียวชม หำดตำ้ตงไห่ เป็น

ชำยหำดท่ีมีช่ือเสียง ไดร้บัสมญำนำมวำ่ "ฮำวำยของจีน" และไดร้บัควำมนิยมส ำหรบักำร
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ด ำน ้ำ, กีฬำชำยหำด, กำรว่ำยน ้ำและกำรอำบแดด เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้, แหล่งบนัเทิง ถือวำ่

เป็นหน่ึงในควำมนิยมมำกท่ีสุดในเมืองซำนยำ่ ตั้งอยูท่ำงตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองซำน

ยำ่ เป็นอ่ำวท่ีมีหำดทรำยขำวสะอำดสวยงำม 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน  

20.30 น. อ ำลำเมืองซำนยำ่เดินทำงกลบัอู่ตะเภำ โดยเท่ียวบินท่ี HU401  

21.35 น. เดินทำงถึง สนำมบินอู่ตะเภำ โดยสวสัดิภำพ.....................       

 หลงัจำกรบัสมัภำระเรียบรอ้ยแลว้ คณะพรอ้มกนัท่ีหนำ้สนำมบินอู่ตะเภำ เพ่ือน ำท่ำน

โดยสำรโดยรถบสัเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพ (ศูนยก์ำรคำ้ SHOW DC) (ส ำหรบัท่ำนที่จอง

รถรบัส่งจำกอู่ตะเภำ-กรุงเทพ) 

 

 

********************************* 

โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว 

บำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำรและจะตอ้งมีจ  ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ท่ำนข้ึนไปจงึออกเดินทำงในกรณีที่มีจ  ำนวนผูโ้ดยสำรไม่ถึง 15 ท่ำนไม่มีหวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำค่ำบริกำร   

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ่ 

รำคำเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกบัผูใ้หญ่ 2 

ท่ำน 

รำคำเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ่ 2 

ท่ำน 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

วนัที่ 29 เม.ย. – 02 พ.ค. 60 9,990 9,990 9,990 3,500 

วนัที่ 06-09/13-16/20-23 พ.ค. 60 9,990 9,990 9,990 3,500 

วนัที่ 03-06/10-13/17-20/24-27 มิ.ย.60 9,990 9,990 9,990 3,500 

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น***  

ท่ำนละ 100 หยวน /ตอ่ท่ำน/ทริป*** 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นที่ระบุในโปรแกรม คือ บวัหิมะ, เยือ่ไผ่, ชำ, สินคำ้พ้ืนเมือง, ไข่มุก, คริสตลั ซ่ึงจ  ำเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมีผลกบัรำคำทวัร ์จงึเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ ทุกรำ้น

จ  ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไม่มีกำรบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น 

ไม่รบัจอยแลนด ์
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เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2. ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯเพื่อเช็คว่ำกรุป๊มีกำร    

 คอนเฟริมเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

    3.1 กรุณำช ำระค่ำทวัรย์อดเต็ม  

4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัรห์ลงัจำกมีกำรจำ่ยเงินมัดจ  ำ 

4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด 

4.2 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ้ใชจ้่ำยทั้งหมด   

4.3 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำร

ผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  

จะไมม่ีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบินน้ันๆ 

กรณีคณะออกเดินทำงได ้          

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไมม่ีหวัหนำ้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนขึ้ นไปออกเดินทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร)์ 

3. คณะจองไมถึ่งจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ไมอ่อกเดินทำง 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 

2. ค่ำโรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบุ (สองท่ำนต่อหน่ึงหอ้ง) 

3. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 

4. ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรท่ีระบุ 

5. ค่ำรถรบัส่งและระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ 

6. ค่ำรถรบัส่งจำกกรุงเทพ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – สนำมบินอู่ตะเภำ-กรุงเทพ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) **หำกท่ำนใด

ตอ้งกำรรถรบัส่งตอ้งแจง้ล่วงหนำ้หลงัจำกท่ีท่ำนท ำจอง ภำยใน 20 วนัก่อนเดินทำง** 

7. ค่ำวีซ่ำกรุป๊ฟรีท่ีด่ำนไหหล ำ 

**หำกทำงเมืองจีนมีกำรประกำศยกเลิกวีซ่ำกรุป๊ฟรี ไม่วำ่ดว้ยสำเหตุใดๆทั้งส้ิน ท ำใหไ้มส่ำมำรถยื่นวีซ่ำกรุป๊ฟรีได ้  ทำง

บริษัทขอสวงนสิทธ์ิ เก็บค่ำวีซ่ำเพ่ิม 1,500 บำท/ท่ำน จำกรำคำทวัร ์(ยื่นปกติ 4 วนั ท ำกำร) 

8. ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล  
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 เพ่ิมเตมิกบัทำงบริษทัได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยุมำกกวำ่ 16 หรือนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

[รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 3 ลำ้นบำท] 

ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   

[รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 1.5 ลำ้นบำท] 

8. รวมภำษีสนำมบินทุกแห่ง + ภำษีน ้ำมนั  

9. อตัรำน้ีส ำหรบัผูถื้อพำสปอรต์ไทยเท่ำน้ัน 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. กระเป๋ำเดินทำง 

2. กระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีน ้ำหนักเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรมัต่อท่ำน หำกน ้ำหนักเกินจะตอ้งเสีย

ค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมเติม 

3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง 

4. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืม, ค่ำอำหำรท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีดฯลฯ 

5. ค่ำอำหำรท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

6. ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงดำ้ว 

7. ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% 

8. ค่ำทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่ำนละ 100 หยวน/ท่ำน/ทริป 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณท่ี์เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำรำ้ย, กำรสูญหำย

, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 

3. หำกท่ำนถอนตวัก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่ำบริกำรท่ี

ท่ำนไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมีส่ิงผิดกฎหมำย หรือ

เอกสำรเดินทำงไมถู่กตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
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**กรณีลกูคำ้มีควำมประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำเดี่ยว** 

มีค่ำบริกำรเพ่ิมเติมดงัน้ี 

-ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,500 บำท  

-ยื่นด่วน 2 วนัท ำกำร 2,550 บำท  

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรบัหนังสือเดินทำงไทย 

1. หนังสือเดินทำงท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ต ำ่กวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณไ์มช่ ำรุด 

2. หนังสือเดินทำงตอ้งมีหน้ำวำ่ง ส ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำและตรำเขำ้-ออก อยำ่งน้อย 2 หนำ้เต็ม  

3. รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขำวเท่ำน้ัน ยิ้ มหำ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนำ้และใบหทูั้งสองขำ้ง

ชดัเจน และหำ้มสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดขำ้รำชกำร ไมส่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่ำงห ูเเวน่ตำ

เเฟชัน่ เเวน่สำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่สต๊ิกเกอร ์หรือรูปพร้ินจำกคอมพิวเตอร ์ 

4. ส ำหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำน้ันก่อนกำรส่ง

เอกสำรยื่นวีซ่ำ 

5. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำง 

6. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษำ  

- กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปีบริบรูณ ์ ตอ้งแนบส ำเนำสูติบตัร และสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสำมำรถดำวโหลด

แบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ 

- กรณีท่ีเด็กไมไ่ดเ้ดินทำงพรอ้มกบับิดำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสืออนุญำตใหเ้ดินทำง 

8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถำนท่ีศึกษำ สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่งงำน (กรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณำแจง้ดว้ยวำ่ท่ำนท ำ

ท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัรำคำตัว๋

เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณด์งักล่ำว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกสำย

กำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร บริษัทฯจะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจดับริกำรทวัรอ่ื์นทดแทนให ้

แต่จะไมคื่นเงินใหส้ ำหรบัค่ำบริกำรน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลง

นำมโดยผูม้ีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเท่ำน้ัน 

9. หำกไมส่ำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผิดพลำดจำก

ทำงสำยกำรบิน จะไมม่ีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษัทฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิ

กำรจดัหำน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  

10. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไมเ่ดินทำงพรอ้มคณะถือวำ่

ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยท่ี

เกิดข้ึนจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุก 

     ครั้ง มิเช่นน้ันทำงบริษัท ฯ จะไมร่บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
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ธุรกิจอะไร) ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท ำงำน ญำติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ท่ีท ำงำน และของญำติ 

โปรดรบัทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มูลเท็จ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมีปัญหำ (สถำนทูตมีกำร

โทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

9.เอกสำรทุกอยำ่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนำ้ก่อนยื่นวีซ่ำ ดงัน้ันกรุณำเตรียมเอกสำรพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์ อยำ่งน้อย 

5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพ่ิมเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครั้งบริษัททวัรไ์มท่รำบล่วงหน้ำ  

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำท่ำนจะตอ้ง

รบัผิดชอบในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษัททวัรฯ์ ไมท่รำบกฎกติกำ กำรยกเวน้วีซ่ำใน

รำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเป็นอยำ่งดี หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง ท่ำนอำจตอ้ง

ตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์ 

12. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ  

- ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด ้เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำรท ำงำนใน 

ประเทศไทยเท่ำน้ัน 

- หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

-กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงดำ้ว(เล่มเหลือง)ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจำกผู้

เดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทูตจีน 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วีซ่ำหนงัสือเดินทำงคนตำ่งชำตใินกรณีที่ทำงบริษทัสำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด  ้

1. หนังสือเดินทำงของคนอเมริกนั จ่ำยเพ่ิม 3,560 บำท  

2. หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิ่ม 100 บำท 

- เอกสำรท่ีตอ้งเตรียม  

1.พำสปอรต์ ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไมต่ ำ่กว่ำ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำ และตรำเขำ้-ออก 

อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม  

2. รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขำวเท่ำน้ัน ยิ้ มหำ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนำ้และใบหู 

ทั้งสอง ขำ้งชดัเจน และหำ้มสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดขำ้รำชกำร  

ไมส่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่ำงห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ  

และตอ้งไมใ่ช่สต๊ิกเกอร ์หรือรูปพร้ินจำกคอมพิวเตอร ์ 

3.ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4.หนังสือวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  

5.สมุดบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รบัรองตรำประทบัรำ้นท่ีแปล) 

สถำนฑตูจีนอำจปฏิเสธไม่รบัท ำวีซ่ำให ้พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือเป็นชำย แต่ส่งรูปถ่ำยท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรือแต่งหนำ้ทำปำก 

2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้

3. น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเล่น หรือรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พ่ือยื่นท ำวีซ่ำ 

4. น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ำกคอมพิวเตอร์ 

 

อตัรำค่ำวีซ่ำด่วน ท่ีตอ้งจ่ำยเพิ่มใหส้ถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำชำ้  

• ยื่นวีซ่ำด่วน 2 วนั เสียค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมท่ำนละ 1,050 บำท 

(ต่ำงชำติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปท่ีเขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงักำรี ไอซแ์ลนด ์อิตำลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 
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ลกัเซมเบิรก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได)้ 

**กำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน สถำนทูตจนีอำจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ำรยืน่วีซ่ำโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้** 
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**เน่ืองจำกสถำนทูตจนีมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซ่ำเขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสำรที่ใชป้ระกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง** 

 

ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส 

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

ที่อยูต่ำมทะเบียนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ............................... 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

.............................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ช่ือสถำนที่ท  ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหน่งงำน ........................................................................................................ ............................... 

ที่อยูส่ถำนที่ท  ำงำน/สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 

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

......................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สำมำรถติดต่อท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที่... ...........................เดือน

............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปตำ่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ

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

เม่ือวนัที่........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที่..............................เดือน

.............................ปี................................. 

รำยช่ือบุคคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

หมำยเหตุ 

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจริง 

**  ถำ้เอกสำรส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำใหท้่ำนเกิด 

ควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือ   

       ประโยชนข์องตวัท่ำนเอง  จงึขออภยัมำ ณ ที่น้ี  (โปรดท ำตำมระเบียบอยำ่งเคร่งครดั) 

 


