
TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

 

 
QE1SYX-FD001 

 
หนา้ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
 บนิตรงสู ่เมอืงซานย่า ประหยัดเวลาน่ังรถ 

3 ชัว่โมง 
 ลอ่งเรอืยามค า่คนื ชมเมอืงซานย่า 
 นมัสการเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ณ วัดหนานซาน 
 เทียนหยาไหเจี่ยว ข ึน้ชือ่ว่าสุดหลา้เสน้

ขอบฟ้าจรดกบัทะเล 
 ชมววิที่จุดชมววิที่สูงที่สุดของเมืองซาน

ย่า อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั 
 เมนูพเิศษ อาหารเจในวัดหนานซาน ไก่

เหวนิชาง ตน้ต ารับไกไ่หหล า  
 
 

 

บนิตรงซานยา่ 

 ฮาวายแหง่เอเชยี 

ลอ่งเรอืชมเมอืง 

5 วนั 4 คนื 

 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

เดนิทาง : พฤษภาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 16,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  
วันที ่10-14 พ.ค. 62 16,900.- 

วันที ่12-16 พ.ค. 62 16,900.- 
วันที ่17-21 พ.ค. 62 (วันวสิาขบูชา) 17,900.- 
วันที ่19-23 พ.ค. 62 16,900.- 

วันที ่24-28 พ.ค. 62 16,900.- 
วันที ่26-30 พ.ค. 62 16,900.- 

 

รวมคา่วซีา่กรุป๊ทวัรฟ์รที ีด่า่นไหหล า  
หากลูกทวัรท์า่นใดมวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่  

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  

**กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้** 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 
   

 

2 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ซานย่า (ท่าอากาศยาน
นานาชาตซิานย่าฟีนกิซ)์ (FD438:00.10-03.15)-สวนสาธารณะ

ฟ่งหวงหลงิ (รวมกระเชา้)-ลอ่งเรอือ่าวซานย่า 
✈ 🍽 🍽 

Xin Yi Jing Chan Yi 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 

4 ดาว 

3 
ผลติภัณฑอ์าหารทะเล-หมู่บา้นชนเผ่าหลแีมว้-อนุสาวรียก์วาง

เหลยีวหลงั (รวมรถราง)-หาดตา้ตงไห่-รา้นเยือ่ไผ่ 
🍽 🍽 🍽 

Crowne Plaza Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

4 
รา้นยางพาราหรือรา้นครสิตัล-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธ
หนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แม่กวนอมิ 108 เมตร. – วัดหนาน

ซาน-เทยีนหยาไห่เจีย่ว 

🍽 🍽 🍽 
Crowne Plaza Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

5 
ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาตซิานย่าฟีนิกซ์)-กรุงเทพฯ

(สนามบนิดอนเมอืง) (FD439:04.15-05.20) 
✈   

Xin Yi Jing Chan Yi 

Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 

4 ดาว 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

22.00 น. 

คณะพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 เคาน์เตอรส์าย

การบนิไทยแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสาร

การเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

วนัที ่2 

กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-ซานยา่ (ทา่อากาศยานนานาชาตซิานย่า

ฟีนิกซ์) (FD438:00.10-03.15)-สวนสาธารณะฟ่งหวงหลิง (รวม

กระเชา้)-ลอ่งเรอือา่วซานยา่ 

00.10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิานยา่ฟีนกิซ ์เมอืงซานย่า โดยสายการ

บนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD438 (SNACK BOX) 

03.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิานยา่ ตัง้อยูท่างใตส้ดุของมณฑลไห่

หนาน เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชายทะเลทีต่ัง้อยูใ่นเขตรอ้นเพยีงแหง่เดยีวของ

ประเทศจนี ตัวเมอืงซานยา่มสีภาพแวดลอ้มแสนวเิศษ ทวิทัศน์ธรรมชาตขิอง

เมอืงประกอบดว้ยภเูขา ทะเลและแมน่ ้า เมอืงซานยา่ไดร้วบรวม 10 ทรัพยากร

การทอ่งเทีย่ว ซึง่ไดแ้ก ่แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม ้น ้าพรุอ้น สตัว ์

ถ ้าหนิ เรอื สวนไรน่า และขนบธรรมเนียม 

ทีพ่กั    Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 หมายเหต ุ: อสิระใหท้า่นเขา้พักเพือ่ท าธรุะสว่นตัวและพักผอ่นชัว่คราวเทา่นัน้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะฟ่งหวงหลงิ ขึน้กระเชา้เพือ่ชมววิบนสวนแห่ง

นี้ หลังจากนั้นน าท่าน ล่องเรอือ่าวซานย่า ท่านจะไดช้มบรรยากาศของเมอืง

ซานยา่ ทีม่แีสงไฟประดับสวยงามอยูร่มิแมน่ ้าทัง้สองฝ่ัง  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพั่ก  

ทีพ่กั  Crowne Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

 

 ทา่นสามารถซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจไดด้งันี ้

 

- SANYA QIAN GU QING SHOW (ราคาท่านละ 320 หยวน) เป็นโชวท์ี่มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงซานยา่ ซึง่จะเป็นโชวภ์ายในอาคาร ในแต่ละฉากของโชวน์ี้

ท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับความอลังการที่ผูจั้ดไดน้ าเสนอออกมาใหท้่านชม 

รับรองไดว้่าท่านไม่เคยชมที่ไหนมาก่อน และยังโชว์ถึงความเป็นมาของ

อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลัง ซึง่เป็นอนุสรณ์ความรักอันแสนโรแมนตกิระหวา่งกวาง

สาวและหนุ่มเผา่หล ีระหว่างทางก่อนเขา้ไปถงึอาคารทีดู่การแสดง ท่านก็จะได ้

เพลดิเพลนิกับบรรยากาศของชาวทอ้งถิน่ออกมารอ้งเพลง และเล่นกจิกรรมให ้

ทา่นไดช้ม 

 

- LASVEGAS SHOW (ราคาทา่นละ 280 หยวน) โชวล์าสเวกัส เป็นอกีหนึ่งชือ่ที่

มีชือ่เสียงไม่นอ้ยกว่าโชว์เชียนกู่ชงิ ซึง่เป็นโชว์ที่เต็มไปดว้ยแสงสแีละความ

บันเทงิมากมาย ดว้ยการแตง่กายและการแสดงท าใหท้่านเพลดิเพลนิตลอดการ

ชมโชว ์
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วนัที ่3 
ผลติภณัฑอ์าหารทะเล-หมูบ่า้นชนเผา่หลแีมว้-อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั 

(รวมรถราง)-หาดตา้ตงไห-่รา้นเยือ่ไผ ่

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

 

 

 

 

น าทา่นแวะ ศนูยอ์าหารทะเล ของเมอืงซานย่า สนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซานย่า

สว่นใหญจ่ะเป็นอาหารทะเล ไมว่า่จะเป็นน ้ามันตับปลา หรอืสนิคา้แปรรปูทีม่าจาก

อาหารทะเลมมีากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้ฝากคนทางบา้น จากนัน้น าท่าน

ชม หมู่บา้นวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ย เผ่าหลี- แมว้ ชมการจ าลองชีวติความ

เป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหล า ชมการแสดง

การละเลน่ศลิปะการละเลน่เมอืงของชนกลุ่มนอ้ยเหล่านี้ประวัตศิาสตรแ์ละความ

ทรงจ าทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลีย่ังคงอนุรักษ์ถงึปัจุบันนี้  มรดกทาง

วัฒนธรรมทีไ่มม่ตีัวตนอกีมากมาย เชน่วัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไม ้

เพือ่เกดิไฟ การถักทอผา้ดว้ยมอื รอยสกัในหนา้ของผูห้ญงิ ท่านสามารถซือ้ของ

ฝากหรอืสนิคา้พืน้เมอืงทีท่ าดว้ยฝีมอืชาวบา้นและเลอืกซือ้ขนมพือ้เมอืง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั อนุสรณ์ความรักอันโรแมนตกิ 

สรา้งขัน้เพือ่นทิานทีเ่ลา่กันอยูเ่รือ่งความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่าง

ทางเดนิผ่านชมแกะสลักหนิ Totem สามารถถ่ายรูปคู่ทีห่นา้ผาทีแ่กะสลักค าว่า 

รัก ซึง่เป็นตัวหนังสอืสแีดง และถอืไดว้่าเขากวางเหลียงหลังซึง่เป็นจุดชมววิที่

สูงสุดของเมืองซานย่า จากนั้นน าท่านชม หาดตา้ตงไห่ เป็นชายหาดที่มี

ชือ่เสยีง ไดร้ับสมญานามวา่ "ฮาวายของจนี" และไดร้ับความนิยมส าหรับการด า

น ้า, กฬีาชายหาด, การวา่ยน ้าและการอาบแดด และมจัีตรุัสชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ที่

เต็มไปดว้ยรา้นคา้, แหล่งบันเทงิ ถอืว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากทีส่ดุในเมอืง

ซานยา่ ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงซานย่า เป็นอ่าวทีม่หีาดทรายขาว

สะอาดสวยงาม และน าท่านเขา้ชม สนิคา้ทีแ่ปรรูปจากเยือ่ไผ่ ซึง่มสีรรพคุณ

ต่างๆ อาทเิชน่ ดับกลิน่ในตูเ้ย็น หรอืจะเป็นเสือ้ผา้ และของใชท้ีท่ าจากเยือ่ไผ ่

เป็นตน้ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตคาร   

ทีพ่กั    Crowne Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่4 รา้นยางพาราหรอืรา้นครสิตลั-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน 

(รวมรถราง) – เจา้แมก่วนอมิ 108 เมตร. – วดัหนานซาน-เทยีนหยาไห่

เจ ีย่ว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

 

 

 

 

น าทา่นเลอืกซือ้ ผลติภณัฑย์างพารา (หรอืรา้นครสิตลั) ทีท่ าดว้ย

เทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมัยของประเทศจนีสนิคา้มากมาย เชน่หมอนยางพารา

ทีไ่ดร้ับความนยิมอยูใ่นขณะนี้ และยงัไดฟั้งบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็น

ความรูอ้กีดว้ย จากนัน้น าทา่นเทีย่ว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน 

(รวมรถรางไปกลับ) เป็นจดุแสดงอารยธรรมทีส่บืทอดศาสนาพทุธของประเทศ

จนี เต็มไปดว้ยหลักปรัชญาทีฝั่งลกึ สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจได ้และสอนให ้

ผูค้นพบทางสวา่ง สถานทีแ่หง่นีนั้บวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วระดับ 5A ของจนีมี

เนื้อที ่40000 ตารางกโิลเมตร ซึง่ถอืวา่เป็นสวนพทุธธรรมทีใ่หญท่ีส่ดุของ

ประเทศจนี ภายในมสีิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ คอื องคเ์จา้แมก่วนอมิ 3 พักตร์

ประดษิฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจา้แมก่วนอมิทีหั่นพระพักตร ์3 ดา้นองคแ์รก

ของโลก มคีวามสงู 108 เมตร เจา้แมก่วนอมิยนืทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีเ่จา้แมก่วนอิ

มองคน์ี้ประดษิฐอ์อกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทศิ ม ีความหมายคอื สตปัิญญา ความ

เมตตา และสนัตภิาพ ชาวไหหล าเชือ่กันวา่หลังจากสรา้งองคเ์จา้แมก่วนอมิเสร็จ 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : บนิตรงซานยา่ ฮาวายแหง่เอเชยี ลอ่งเรอืชมเมอืง 5 วนั 4 คนื BY FD 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋ว
เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่10-14 พ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- - 

วันที ่12-16 พ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- - 

วันที ่17-21 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- - 

วันที ่19-23 พ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- - 

วันที ่24-28 พ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- - 

วันที ่26-30 พ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- - 
 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

ไหหล าก็ไมเ่คยเกดิภยัพบิัตทิางทะเลอยา่งหนักอกีเลย ความศักดิส์ทิธิข์องเจา้

แมก่วนอมิทีว่ัดนี้ ผูค้นตา่งกลา่วกนัวา่ ใครไดม้โีอกาสมาสกัการะขอพรองคเ์จา้

แมไ่มว่า่จะเรือ่งใด ก็จะสมหวังทกุประการ และน าทา่นเขา้ชม วัดหนานซาน 

โครงการสวนพทุธธรรมทีย่ ิง่ใหญต่ัง้อยูบ่รเิวณทางทศิตะวันตกของเขาหนานซาน 

เมอืงซานยา่ มพีืน้ทีก่วา่ 40,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบภเูขาหนานซานทีม่คีวาม

สงูถงึ 500 กวา่เมตร ศนูยวั์ฒนธรรมแหง่นีใ้ชง้บประมาณในการสรา้งกวา่ 6,000 

ลา้นหยวน และถอืวา่พืน้ทีแ่หง่นี้ตรงตามลักษณะฮวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุ คอื ดา้นหนา้ตดิ

ทะเลและดา้นหลังคอืภเูขา ถอืเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของเกาะไหห่นาน 

จากประวัตคิวามเป็นมาอันเกา่แกย่าวนานและศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี้ จนมคีน

เปรยีบเปรย “วัดหนานซาน” วา่ “อายยุนืเทา่เขาหนานซาน” 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ อาหารเจในวัดหนานซาน 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เทยีนหยาไหเจีย่ว แดนไกลสุดหลา้ที่เสน้ขอบฟ้าจรดกับ

ชายทะเล จดุเกอืบใตส้ดุของแผน่ดนิจนี ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหล าจนมี

ค ากลา่วว่าถา้ท่านไม่มาเทยีนหยาไหเจีย่ว ท่านยังมาไม่ถงึเกาะไหหล า และให ้

ทา่นไดน่ั้งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ทอ้งทะเล และสายลม ท่าน

จะไดร้ับกลิน่ไอของอากาศบรสิุทธิข์องภเูขาเขยีว น ้าทะเลใส และหาดทรายที่

ขาวสะอาด 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตคาร   เมนูพเิศษ อาหารสีอ่ยา่งทีข่ ึน้ชือ่ของ

ไหหล า ไกไ่หหล า ปทูอ้งถิน่นึง่ เป็ดพะโล ้เนื้อแกะตงซาน 

ทีพ่กั    Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่5 
ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาตซิานย่าฟีนกิซ)์-กรุงเทพฯ(สนามบนิ

ดอนเมอืง) (FD439:04.15-05.20) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซานยา่ 

04.15 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงซานยา่ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่FD439 

(SNACK BOX) 

05.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทวัรฟ์รทีีด่า่นไหหล า  

 วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผูถ้ือพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านั้น (ใชส้ าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  

        หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการท าวซีา่กรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทัง้ส ิน้ ท าให ้

ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บเงนิเพ ิม่ ทา่นละ 1,650 บาท พรอ้มเอกสาร

เพิม่เตมิเพือ่ท าการยืน่ค าขอวซีา่เดีย่วผ่านศนูยร์ับยืน่    

        กรณีทีเ่จา้หนา้ที่ด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดนิทาง วีซ่าจะถูกยกเลกิทันที ไม่

สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

4.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

7.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
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7. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้ 2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
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 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได]้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์............................... ........... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  

ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 
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