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ก ำหนดวนัเดินทำง:   

วนัที่ 02-06/09-13/16-20/23-27 พ.ค. 60    12,990.- 

วนัที่ 30 พ.ค.-03 มิ.ย./06-10/13-17/20-24 มิ.ย. 60   12,990.- 

วนัที่ 27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 60       12,990.- 

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

(แจง้ล่วงหนำ้ 20 วนัก่อนเดินทำง) 

รวมวีซ่ำกรุป๊ทวัรฟ์รีที่ไหหล ำ เอกสำรที่ใช ้คือ ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ที่ใชเ้ดินทำงปัจจุบนั 
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หำกลกูทวัรท์่ำนใดมีวีซ่ำจีนอยูแ่ลว้ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำธรรมเนียบวีซ่ำ 

อตัรำดงักล่ำว ขอสงวนสิทธ์ิผูถื้อพำสปอรต์ไทยเท่ำนั้น 

หมายเหต ุ: หากทา่นใดมกีารเปลบี 

วนัแรก           อ่ตะเภำ – ซำนยำ่  

16.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ศูนยก์ำรคำ้ SHOW DC (RCA) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก จดัเตรียม

เอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน เพ่ือน าท่านโดยสารโดยรถบสัสู่สนามบินอู่ตะเภา (ส ำหรบั

ท่ำนที่จองรถรบัส่งจำกกรุงเทพ-อู่ตะเภำ) 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศอู่ตะเภา บริเวณอำคำร 2 ผูโ้ดยสำรขำออก เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบิน 

HAINAN AIRLINES 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซำนย่ำ มณฑลไห่หนาน โดยเท่ียวบินท่ี HU402 

01.45+1 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองซำนยำ่ ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเท่ียว

ชายทะเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตรอ้นเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน ตวัเมืองซานยา่มีสภาพแวดลอ้มแสนวิเศษ 

ทิวทศัน์ธรรมชาติของเมืองประกอบดว้ยภูเขา ทะเลและแมน่ ้า เมืองซานยา่ไดร้วบรวม 10 ทรพัยากร

การท่องเท่ียว ซ่ึงไดแ้ก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม ้น ้าพุรอ้น สตัว ์ถ ้าหิน เรือกสวนไร่นา 

และขนบธรรมเนียมประเพณี จากน้ันน าคณะเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

 GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

ว;yomdfsdfdsf วนัที่สอง          ซำนยำ่-ไหโข่ว (นัง่รถไฟควำมเร็วสูง)-ถนนโบรำณฉีโหลว-โรงถ่ำยภำพยนตจ์  ำลอง 

เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 

 น าทานเดินทางไปสถานีรถไฟซานยา่ เพื่อนัง่รถไฟฟ้าความเร็วสูงไปยงัเมืองไหโขว่ (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ช.ม.) 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบรำณฉีโหลว สรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1925 ถนนแห่งน้ีมีความยาวประมาณ1.2 กม.

สองขา้งมีตึกสไตลห์มิ่นหนานท่ีเรียกวา่ฉีโหลว ซ่ึงตึกทั้งหมดน้ีเป็นตึกโบราณท่ีมีลกัษณะเด่น คือ ชั้นล่าง

จะมีพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงเปิดใหบ้ริการเป็นรา้นคา้ รา้นขายของ รา้นอาหาร ปัจจุบนัเป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีไดร้บั
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ความนิยมจากนักท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก เพราะมีหา้งรา้นมากมายและมีสินคา้ใหเ้ลือกชอ้ปเกือบทุก

ประเภท อิสระใหท่้านเดินเล่น เลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

โรงถ่ำยภำพยนตจ์  ำลอง Feng Xiaogang Movie Theme Town 1 ใน โครงการอคัรสถานความบนัเทิง

ของ MISSION HILL HAIKOU เร่ิมเปิดใหเ้ท่ียวชมเม่ือเดือนมิถุนายนปี 2014  ท่ีผ่านมา  โรงภาพยนตร์

แห่งน้ีก่อตั้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผูก้ ากบัภาพยนตรช่ื์อดงัของจีน โดยจ าลองฉากต่างๆ

ในภาพยนตรท่ี์สรา้งช่ือใหแ้ก่เขา อาทิ  Back to 1942 Tangshan Earthquake   If You Are The One 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมที่พกั   

 OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วนัที่สำม         เมืองโบ๋อ่ำว-ศูนยจ์ดักำรประชุมผูน้  ำเอเชีย+ล่องเรือหำดหยก- 

                      ยอดเขำตงซำนหลิง(รวมรถรำง) –สวนสมุนไพรซิงหลง-รำ้นกำแฟ 

เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบ๋อ่ำว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) ใหท่้านเขา้ชม ศูนยจ์ดักำรประชุม

ผูน้  ำเอเชีย อาคารท่ีใชต้อ้นรบัและเป็นศูนยจ์ดัการประชุมผูน้ าเอเชีย ในปี 2002 จากน้ัน นัง่เรือชมท่ี

งดงามของ หำดหยก หาดทรายธรรมชาติ ท่ีมีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกวา้งเพียง 10-500 

ม. เป็นจุดตดัระหวา่งทะเลจีนใต ้และแม่น ้า 3 สาย อนั ไดแ้ก่ Wanquan , Jiuqu และ Longgun ท่ีไหลมา

รวมกนัก่อนไหลลงสู่ทะเล 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

น าท่านเท่ียวชม ยอดเขำตงซำนหลิง อยูท่ี่อ าเภอวา่นหนิง เป็นภูเขาชมทิวทศัน์ท่ีมีประวติัมาเป็น

เวลานานตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งั บนภูเขาเป็นหินแกรนิตทบัถมเกยกนัเป็นถ ้า เป็นโพรงธรรมชาติ 32 ถ ้า 

ตน้ไมโ้ซนรอ้นซ่ึงปกคลุมแน่นหนาร่มร่ืนมีทางและขั้นบนัไดเช่ือมต่อ ภูเขาสูงกว่าระดบัน ้าทะเล 184 

เมตร และน าท่านเท่ียวชม สวนสมุนไพรซิงหลง ซ่ึงเป็นสวนสมุนไพรท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคใตข้องประเทศ

จีน หลงัจากน้ันน าท่านน าแวะ ชิมกำแฟ ท่ีขึ้ นช่ือของเมืองไหโขว่ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมที่พกั   
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  XING LONG JINLVJU HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

 

วนัที่สี่             หมู่บำ้นวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ยเผ่ำแมว้หลีแมว้-รำ้นคริสตลั-หำดตำ้ตงไห่-รำ้นเยือ่ไผ่- 

                      อ่ำวย่ำหลงวำน-สวนกุหลำบ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านแวะชม หมู่บำ้นวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ย เผ่ำหลี- แมว้ ชมการจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชน

เผ่าท่ีมีจ านวนประชากรมากท่ีสุด ในเกาะไหหล า ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชน

กลุ่มนอ้ยเหล่าน้ีประวติัศาสตรแ์ละความทรงจ าทางวฒันธรรมของบรรพบุรุษของหล่ียงัคงอนุรกัษ์ถึงปัจุ

บนัน้ี   มรดกทางวฒันธรรมท่ีไมม่ีตวัตนอีกมากมาย เช่นวฒันธรรมพระธาตุโบราณ – การขุดเจาะไม้

เพ่ือเกิดไฟ  การถกัทอผา้ดว้ยมือ  รอยสกัในหนา้ของผูห้ญิง ท่านสามารถซ้ือของฝากหรือสินคา้พ้ืนเมือง

ท่ีท าดว้ยฝีมือชาวบา้นและเลือกซ้ือขนมพ้ือเมืองน าท่านชม สินคำ้คริสตลั ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือคริสตลั ท่ี

ผ่านกรรมวิธีผลิตและเจียระไนอยา่งดี มีใหท่้านไดเ้ลือกชมมากมาย 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

น าท่านเท่ียวชม หำดตำ้ตงไห่ เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง ไดร้บัสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และไดร้บั

ความนิยมส าหรบัการด าน ้า, กีฬาชายหาด, การวา่ยน ้าและการอาบแดด เต็มไปดว้ยรา้นคา้, แหล่ง

บนัเทิง ถือว่าเป็นหน่ึงในความนิยมมากท่ีสุดในเมืองซานยา่ ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองซาน

ยา่ เป็นอ่าวท่ีมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม และน าท่านเลือกชม สินคา้ท่ีผลิตดว้ย เยือ่ไผ่ ซ่ึงน ามาท า

เป็นเคร่ืองนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย หลงัจากน้ันน าท่านชม อ่ำวยำ่หลงวำน เป็นชายหาดท่ีขึ้ นช่ือ

และงดงามของเกาะไหหล า   เป็นอ่าวพระจนัทรย์ิ้ ม   ความ หาดทรายสีเงินยาว 7 กม. หินทรายขาว

ละเอียด ทะเลใสสะอาด   เหมาะกบัด าน ้าและปะการงัใตน้ ้าอหลายสายพนัธุก็์เป็นชมปะการงัท่ีชดัเจน

ส าหรบัความหลากหลายของกิจกรรมใตน้ ้ารวมถึงการด าน ้า   เรือด าน ้ากลายเป็นจุดเด่นของท่ีน่ี   ใน

ฤดูหนาว  อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส   อุณหภูมิน ้า 20 องศาเซลเซียส   จึงเรียกวา่ "โอเรียนเต็ล

ฮาวาย." จากน้ันน าท่านชม สวนดอกกุหลำบแห่งเมืองซานยา่ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปเพ่ือ

เก็บความประทบัใจ  แลว้เขา้ชมสินคา้ท่ีผลิตดว้ยดอกกุหลาบหลกัหลาย เช่น ครีมทาหนา้   น ้าหอม

กล่ินกุหลาบ  ขนมดอกกุหลาบเป็นตน้ 
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมที่พกั   

  GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วนัที่หำ้           อุทยำนอำรยธรรมศำสนำพุทธหนำนซำน (รวมรถรำง) – เจำ้แม่กวนอิม 108 เมตร. –      

                      วดัหนำนซำน-อนุสำวรยก์วำงเหลียวหลงั (รวมรถรำง)-รำ้นสินคำ้พ้ืนเมือง-ซำนยำ่- 

                    อู่ตะเภำ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเท่ียว อุทยำนอำรยธรรมศำสนำพุทธหนำนซำน เป็นจุดแสดงอารยธรรมท่ีสืบทอดศาสนาพุทธ

ของประเทศจีน เต็มไปดว้ยหลกัปรชัญาท่ีฝังลึก สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจได ้และสอนใหผู้ค้นพบทาง

สวา่ง สถานท่ีแห่งน้ีนับวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบั 5A ของจีนมีเน้ือท่ี 40000 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงถือ

วา่เป็นสวนพุทธธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ภายในมีส่ิงก่อสรา้งท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือ องคเ์จำ้แม่

กวนอิม 3 พกัตร”์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจา้แมก่วนอิมท่ีหนัพระพกัตร ์3 ดา้นองคแ์รก

ของโลก มีความสูง 108 เมตร เจา้แมก่วนอิมยืนท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีเจา้แมก่วนอิมองคน้ี์ประดิษฐอ์อกมา

เป็น 3 หนา้ 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสนัติภาพ ชาวไหหล าเช่ือกนัวา่

หลงัจากสรา้งองคเ์จา้แมก่วนอิมเสร็จ ไหหล าก็ไมเ่คยเกิดภยัพิบติัทางทะเลอยา่งหนักอีกเลย ความ

ศกัด์ิสิทธ์ิของเจา้แมก่วนอิมท่ีวดัน้ี ผูค้นต่างกล่าวกนัว่า ใครไดม้ีโอกาสมาสกัการะขอพรองคเ์จา้แมไ่มว่่า

จะเร่ืองใด ก็จะสมหวงัทุกประการ   

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

น าท่านเขา้ชม วดัหนำนซำน โครงการสวนพุทธธรรมท่ียิ่งใหญ่ตั้งอยูบ่ริเวณทางทิศตะวนัตกของเขา

หนานซาน เมืองซานยา่ มีพ้ืนท่ีกวา่ 40,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบภูเขาหนานซานท่ีมีความสูงถึง 500 

กวา่เมตร   ศูนยว์ฒันธรรมแห่งน้ีใชง้บประมาณในการสรา้งกวา่ 6,000 ลา้นหยวน และถือวา่พ้ืนท่ีแห่ง

น้ีตรงตามลกัษณะฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุด คือ ดา้นหนา้ติดทะเลและดา้นหลงัคือภูเขา ถือเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมาก

ท่ีสุดของเกาะไห่หนาน จากประวติัความเป็นมาอนัเก่าแก่ยาวนานและศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี จนมีคน

เปรียบเปรย “วดัหนานซาน” วา่ “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน” หากใครไดม้าสกัการะ  ณ วดัแห่งน้ีก็จะมี

อายุยืนยาวดงัความศกัด์ิสิทธ์ิของวดั นัน่เอง พรอ้มท าบุญไหวพ้ระเสริมเมตตาบารมี และท่านสามารถ

ร่วมบริจาคเงินเพ่ือท่ีจะไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอิม 1,000 กร (ไมไ่ดร้วมในรายการ) ท่ีท าดว้ย
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ทองค าแท ้ประดบัดว้ยหยก เพชร พลอย ท่ีงดงาม และมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก เป็นท่ีเคารพศรทัธาของ

ชาวจีนทัว่ไปสรา้งความอศัจรรยใ์จและความเล่ือมใสศรทัธาแก่คนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก และน าท่าน

เดินทางสู่ อนุสำวรียก์วำงเหลียวหลงั อนุสรณค์วามรกัอนัโรแมนติก  สรา้งขั้นเพ่ือนิทานท่ีเล่ากนัอยู่

เร่ืองความรกัของกวางสาวกบัหนุ่มเผ่าหลี  ระหวา่งทางเดินผ่านชมแกะสลกัหิน Totem สามารถถ่ายรูป

คู่ท่ีหนา้ผาท่ีแกะสลกัค าวา่ รกั ซ่ึงเป็นตวัหนังสือสีแดง และถือไดว้่าเขากวางเหลียงหลงัซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ี

สูงสุดของเมืองซานยา่ จากน้ันน าท่านแวะ เลือกซ้ือ สินคำ้พ้ืนเมือง ท่ีท าจากมะพรา้ว ของเมืองซานยา่ 

อาทิเช่น กาแฟ ขนม และสินคา้ต่างๆอีกมากมาย ใหท่้านไดซ้ื้อฝากคนทางบา้น 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.30 น. อ าลาเมืองซานยา่เดินทางกลบัอู่ตะเภา โดยเท่ียวบินท่ี HU401 

21.35 น. เดินทางถึง สนำมบินอู่ตะเภำ โดยสวสัดิภาพ.....................      

หลงัจากรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ คณะพรอ้มกนัท่ีหนา้สนามบินอู่ตะเภา เพ่ือน าท่านโดยสารโดยรถบสั

เดินทางกลบัสู่กรุงเทพ (ศูนยก์ำรคำ้ SHOW DC) (RCA) (ส ำหรบัท่ำนที่จองรถรบัส่งจำกอู่ตะเภำ-

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 02-06/09-13/16-20/23-27 พ.ค. 60 12,990 12,990 12,990 4,000 

วนัที่ 30 พ.ค.-03 มิ.ย./06-10/13-17/20-24 มิ.ย. 

60 
12,990 12,990 12,990 4,000 
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วนัที่ 27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 60 12,990 12,990 12,990 4,000 

 

ไม่รบัจอยแลนด ์

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น*** 

ท่ำนละ 120 หยวน /ตอ่ท่ำน/ทริป*** 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 

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

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมีผลกบัรำคำทวัร ์จงึเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ ทุกรำ้น

จ  ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไม่มีกำรบงัคบัใดๆ 

ทั้งสิ้ น 

    3.1 กรุณาช าระค่าทวัรย์อดเต็ม  

**หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ฟรี ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้มส่ามารถยื่นวีซ่ากรุป๊ฟรีได ้  ทาง

บริษัทขอสวงนสิทธ์ิ เก็บค่าวีซ่าเพ่ิม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทวัร ์(ยื่นปกติ 4 วนั ท าการ) 

 

 

     ครั้ง มิเช่นนั้นทำงบริษทั ฯ จะไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ทั้งสิ้ น 

 

**กรณีลกูคำ้มีควำมประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำเดี่ยว** 

เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ  ำนวน 10 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2. ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯเพื่อเช็คว่ำกรุป๊มีกำร    

 คอนเฟริมเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

3. กำรช ำระค่ำบริกำร 
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มีค่าบริการเพ่ิมเติมดงัน้ี 

-ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนังสือเดินทางไทย 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่ ารุด 

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าวา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หนา้เต็ม  

4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัรห์ลงัจำกมีกำรจำ่ยเงินมัดจ  ำ 

4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

4.2 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทั้งหมด   

4.3 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

กรณีคณะออกเดินทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไมถึ่งจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5. ค่ารถรบัส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6. ค่ารถรบัส่งจากกรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินอู่ตะเภา-กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **หากท่านใด

ตอ้งการรถรบัส่งตอ้งแจง้ล่วงหนา้หลงัจากท่ีท่านท าจอง ภายใน 20 วนัก่อนเดินทาง** 

7. ค่าวีซ่ากรุป๊ฟรีท่ีด่านไหหล า 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล  

 เพ่ิมเตมิกบัทำงบริษทัได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

9. อตัราน้ีส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมัต่อท่าน หากน ้าหนักเกินจะตอ้งเสีย

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

5. ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

7.  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

8. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 120 หยวน/ท่าน/ทริป 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการ

ท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์น

ทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุก 
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3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่าน้ัน ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหทูั้งสองขา้ง

ชดัเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไมส่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่

ตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่สต๊ิกเกอร ์หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

4. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบริบรูณ ์ ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร และสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

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

- กรณีท่ีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนังสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

8. ขอ้มลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน (กรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณาแจง้ดว้ยวา่ท่านท า

ธุรกิจอะไร) ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ 

โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ

โทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

9.เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์ อยา่งนอ้ย 

5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม ่การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า  

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง

ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  

- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่าน้ัน 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

-กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง)ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วีซ่ำหนงัสือเดินทำงคนตำ่งชำตใินกรณีที่ทำงบริษทัสำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด ้

1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 3,560 บาท  

2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 

- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม  

1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ า่กว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

2. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่าน้ัน ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหู 

ทั้งสอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ  

ไมส่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ  

และตอ้งไมใ่ช่สต๊ิกเกอร ์หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

3.ใบอนุญาตการท างาน  
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4.หนังสือวา่จา้งในการท างาน  

5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล) 

สถานฑตูจีนอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์ 

 

อตัราค่าวีซ่าด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมใหส้ถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าชา้  

• ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ 1,050 บาท 

(ต่างชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

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

เอกสำรที่ใชป้ระกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง** 

 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 

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

ที่อยูต่ำมทะเบียนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

.............................................................................................................................................................................รหสั

ไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ............................... 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

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

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

ที่อยูส่ถำนที่ท  ำงำน/สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 

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

............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 ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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) 


