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 ภเูก็ต เกาะไหหล า...นมสัการเจา้แมก่วนอมิ  

4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ ไหห่นานแอรไ์ลน ์
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมที่
พกั 

 

1 
 
ภเูกต็-ไหโขว่-พพิทิธภณัฑไ์หห่นาน HU406 (09.40-
13.40) 

   
 

 

🍽 
 

BO AO RAMADA 
HOTEL 

ORSAME 4* 

2  ศนูยจ์ัดการประชมุผูน้ าเอเชยี-ลอ่งเรอืหาดหยก- ซาน
ยา่-หมูบ่า้นวัฒนธรรมชนกลุม่นอ้ยเผา่แมว้หลแีมว้- 
สวนกหุลาบ (รวมรถราง) 

🍽 🍽 🍽 GUOXI HOTEL 
ORSAME 4* 

3 รา้นเยือ่ไผ-่อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน 

(รวมรถราง) – เจา้แมก่วนอมิ 108 เมตร. – วดัหนาน

ซาน-รา้นสนิคา้พืน้เมอืง-ซานยา่-ไหโขว่ 

🍽 🍽 🍽 OSCAR HOTEL 
ORSAME 4* 

 
4 

 
ไหโขว่-ภเูก็ต HU405 (06.20-08.20) 

 
   

 

หมายเหต ุ: รวมคา่วซีา่กรุป๊ทวัรฟ์รที ีด่า่นไหหล า เอกสารทีใ่ช ้คอื ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทีใ่ชอ้ยู่
ปจัจบุนั  

หากลกูทวัรท์า่นใดมวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่  
อตัราดงักลา่ว ขอสงวนสทิธิผ์ูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ 

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 นมัสการ เจา้แมก่วนอมิ ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก...ณ วดัหนานซาน 

 เมนูพเิศษ อาหารเจ ไกเ่หวนิชาง--ตน้ต ารับไกไ่หหล า ปทูอ้งถิน่นึง่ 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 GT-HAK-HU02 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-HAK HU02 PUKET HINAN 4D3N 23 DEC17-MU-W43 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทีน่ ัง่บนเครือ่ง  
แบบ 3-3 

FULL SERVICE น า้หนกัสมัภาระ 1 ใบ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 

  

 

 

 
 
วนัแรกของการเดนิทาง    
ภเูก็ต-ไหโขว่-พพิทิธภณัฑไ์หห่นาน HU406 (09.40-13.40) 

07.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตภิเูกต็ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยสายการบนิไหห่นาน 

แอรไ์ลน ์(HU) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

09.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืง ไหโขว่ มณฑลไหห่นาน โดยเทีย่วบนิ HU406 

13.40 น. เดนิทางถงึ เมอืงไหโขว่ มณฑลไหห่นาน (เกาะไหหล า) ซึง่ตัง้อยูท่างเหนอืของเกาะไหหล า เกาะ

ไหหล าเป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของประเทศจนีรองมาจาก เกาะไตห้วัน ตัง้อยูท่างใตส้ดุ

ของประเทศจนี 

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม พพิทิธภณัฑไ์หห่นาน ภายในเต็มไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของ

เกาะ มกีารแสดงงานตา่งๆ มากมายไมว่า่จะเป็นภาพวาดทีแ่สดงถงึการใชช้วีติในหมูบ่า้นชว่งตน้ของ

การสรา้งเมอืงไหห่นานในรปูแบบสามมติแิละของโบราณทีถ่กูขดุพบจากซากเรอือบัปางของฮวักวน

เจีย๋วทีห่นึง่ ราชวงศซ์ง่ (1127-1279) เรอืเดนิสมทุรขนาดใหญข่องพอ่คา้ชาวจนีถกูคน้พบในปี 1996 

(ปิดทกุวันจันทร)์  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั BO AO RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ศนูยจ์ดัการประชุมผูน้ าเอเชยี-ลอ่งเรอืหาดหยก-ซานยา่- หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุม่นอ้ยเผา่แมว้

หลแีมว้- สวนกหุลาบ (รวมรถราง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าทา่นเขา้ชม ศนูยจ์ดัการประชุมผูน้ าเอเชยี อาคารทีใ่ชต้อ้นรับและเป็นศนูยจั์ดการประชมุผูน้ า

เอเชยี ในปี 2002 จากนัน้น่ังเรอืชมทีง่ดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาตทิีม่คีวามยาวเพยีง 

8.5 กม.และมคีวามกวา้งเพยีง 10-500 ม. เป็นจดุตัดระหวา่งทะเลจนีใตแ้ละแมน่ ้า 3 สายอนัไดแ้ก ่

Wanquan,Jiuqu และ Longgun ทีไ่หลมารวมกนักอ่นไหลลงสูท่ะเล 
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กลางวนั 

 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซานยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ตัง้อยูท่างใตส้ดุของมณฑลไห่

หนาน เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชายทะเลทีต่ัง้อยูใ่นเขตรอ้นเพยีงแหง่เดยีวของประเทศจนีตัวเมอืงซานยา่มี

สภาพแวดลอ้มแสนวเิศษทวิทัศนธ์รรมชาตขิองเมอืงประกอบดว้ยภเูขา ทะเลและแมน่ ้า เมอืงซานยา่

ไดร้วบรวม 10 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วซึง่ไดแ้ก ่แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม ้น ้าพรุอ้น 

สตัว ์ถ ้าหนิ เรอืกสวนไรน่า และขนบธรรมเนยีมประเพณี น าทา่นแวะชม หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุม่

นอ้ย เผา่หล-ีแมว้ ชมการจ าลองชวีติความเป็นอยูข่องชนเผา่ทีม่จี านวนประชากรมากทีส่ดุในเกาะ

ไหหล า ชมการแสดงการละเลน่ศลิปะการละเลน่เมอืงของชนกลุม่นอ้ยเหลา่นีป้ระวตัศิาสตรแ์ละความ

ทรงจ าทางวัฒนธรรมของบรรพบรุษุของหลีย่งัคงอนุรักษ์ถงึปัจบุนันีม้รดกทางวัฒนธรรมทีไ่มม่ตีวัตน

อกีมากมาย เชน่วัฒนธรรมพระธาตโุบราณ การขดุเจาะไมเ้พือ่เกดิไฟ การถกัทอผา้ดว้ยมอื รอยสกัใน

หนา้ของผูห้ญงิ ทา่นสามารถซือ้ของฝากหรอืสนิคา้พืน้เมอืงทีท่ าดว้ยฝีมอืชาวบา้นและเลอืกซือ้ขนมพื้

อเมอืง จากนัน้น าทา่นชม สวนดอกกหุลาบ แหง่เมอืงซานยา่ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู

เพือ่เก็บความประทบัใจแลว้เขา้ชมสนิคา้ทีผ่ลติดว้ยดอกกหุลาบหลกัหลาย เชน่ ครมีทาหนา้ น ้าหอม

กลิน่กหุลาบ ขนมดอกกหุลาบเป็นตน้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  (เมนพูเิศษ....อาหารสีอ่ยา่งทีข่ ึน้ชือ่ของไหหล า—

ไกไ่หหล า ปทูอ้งถิน่นึง่ เป็ดพะโล ้เนือ้แกะตงซาน) 

ทีพ่กั  GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
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รา้นเยือ่ไผ-่อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แมก่วนอมิ 108 เมตร. – 

วดัหนานซาน-รา้นสนิคา้พืน้เมอืง-ซานยา่-ไหโขว่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าทา่นเลอืกชมสนิคา้ทีผ่ลติดว้ย เยือ่ไผ ่น าทา่นเทีย่ว อทุยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน 

(รวมรถรางไปกลับ) เป็นจดุแสดงอารยธรรมทีส่บืทอดศาสนาพทุธของประเทศจนีเต็มไปดว้ยหลัก

ปรัชญาทีฝั่งลกึสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจไดแ้ละสอนใหผู้ค้นพบทางสวา่งสถานทีแ่หง่นีนั้บวา่เป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วระดับ 5A ของจนีมเีนือ้ที ่40000 ตารางกโิลเมตร ซึง่ถอืวา่เป็นสวนพทุธธรรมทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศจนีภายในมสีิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุคอื องคเ์จา้แมก่วนอมิ 3 พกัตรป์ระดษิฐาน ณ 

เกาะกลางทะเลเป็นเจา้แมก่วนอมิทีห่ันพระพักตร ์3 ดา้นองคแ์รกของโลกมคีวามสงู 108 เมตร เจา้แม่

กวนอมิยนืทีส่งูทีส่ดุในโลกทีเ่จา้แมก่วนอมิองคน์ีป้ระดษิฐอ์อกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทศิ ม ีความหมายคอื 

สตปัิญญา ความเมตตา และสนัตภิาพ ชาวไหหล าเชือ่กนัวา่หลังจากสรา้งองคเ์จา้แมก่วนอมิเสร็จ

ไหหล าก็ไมเ่คยเกดิภยัพบิตัทิางทะเลอยา่งหนักอกีเลยความศกัดิส์ทิธิข์องเจา้แมก่วนอมิทีว่ดันีผู้ค้น

ตา่งกลา่วกนัวา่ใครไดม้โีอกาสมาสกัการะขอพรองคเ์จา้แมไ่มว่า่จะเรือ่งใดก็จะสมหวงัทกุประการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ (อาหารเจในวดัหนานซาน) 

 น าทา่นเขา้ชม วดัหนานซาน โครงการสวนพทุธธรรมทีย่ ิง่ใหญต่ัง้อยูบ่รเิวณทางทศิตะวันตกของเขา

หนานซาน เมอืงซานยา่ มพีืน้ทีก่วา่ 40,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบภเูขาหนานซานทีม่คีวามสงูถงึ 500 

กวา่เมตร   ศนูยว์ฒันธรรมแหง่นีใ้ชง้บประมาณในการสรา้งกวา่ 6,000 ลา้นหยวน และถอืวา่พืน้ทีแ่หง่

นีต้รงตามลักษณะฮวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุคอื ดา้นหนา้ตดิทะเลและดา้นหลังคอืภเูขา ถอืเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง

มากทีส่ดุของเกาะไหห่นาน จากประวตัคิวามเป็นมาอนัเกา่แกย่าวนานและศกัดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี ้จนมี

คนเปรยีบเปรย “วัดหนานซาน” วา่ “อายยุนืเทา่เขาหนานซาน” หากใครไดม้าสกัการะ ณ วดัแหง่นี้

ก็จะมอีายยุนืยาวดังความศักดิส์ทิธิข์องวดัน่ันเอง พรอ้มท าบญุไหวพ้ระเสรมิเมตตาบารม ีทา่นสามารถ

รว่มบรจิาคเงนิ (ไมไ่ดร้วมในรายการ) เพือ่ทีจ่ะไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ 1,000 กร ทีท่ าดว้ย

ทองค าแทป้ระดบัดว้ยหยก เพชร พลอย ทีง่ดงามและมคีวามศักดิส์ทิธิม์ากเป็นทีเ่คารพศรัทธาของ

ชาวจนีทั่วไปสรา้งความอศัจรรยใ์จและความเลือ่มใสศรัทธาแกค่นทอ้งถิน่เป็นอยา่งมาก จากนัน้น า

ทา่นแวะเลอืกซือ้ สนิคา้พืน้เมอืง ของเมอืงซานยา่ใหท้า่นไดฝ้ากคนทางบา้น หลังจากนัน้น าทา่น

เดนิทางกลับสู ่เมอืงไหโขว่ มณฑลไหห่นาน(เกาะไหหล า) ซึง่ตัง้อยูท่างเหนอืของเกาะไหหล า เกาะ

ไหหล าเป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของประเทศจนีรองมาจาก เกาะไตห้วัน ตัง้อยูท่างใตส้ดุ

ของประเทศจนี 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั  OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
ไหโขว่-ภเูก็ต HU405 (06.20-08.20) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
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 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

06.20 น. อ าลาเมอืงไหโขว่เดนิทางกลับภเูก็ต โดยเทีย่วบนิที ่HU405 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิถเูก็ต โดยสวัสดภิาพ.....................      

 
 
 
 
 

ภเูก็ต เกาะไหหล า...นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ ไหห่นานแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น เด็กเสรมิและไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่09-12 ธันวาคม 2560 15,999 15,999 3,500 

วนัที ่16-19 ธันวาคม 2560 16,999 16,999 3,500 

วนัที ่23-26 ธันวาคม 2560 16,999 16,999 3,500 

 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 80 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

ราคาขา้งตน้รวมคา่วซีา่กรุป๊ทวัรฟ์รที ีด่า่นไหหล าเรยีบรอ้ย  

หากทา่นใดมวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนยีมวซี่า 

** ราคาทวัรข์อสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ ** 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 GT-HAK-HU02 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-HAK HU02 PUKET HINAN 4D3N 23 DEC17-MU-W43 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000. – บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่วซีา่กรุ๊ปฟรทีีด่า่นไหหล า 
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หมายเหต ุ: อัตราดงักลา่ว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้   

(ยืน่วซีา่กรุ๊ปฟร ีไมต่อ้งสง่เอกสารส าหรับท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนา้พาสปอรต์ปัจจุบนั)   

หรอื หากตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่ว ราคา 1,500 บาท  ถา้เป็นพาสตา่งชาตหิรอืพาสตา่ง

ดา้วตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วเทา่นัน้ 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 

ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

สว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ80 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 
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5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศ ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผู ้ เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

น า้มนัข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
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**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส.............................................................................................  

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

...................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศพัทบ์า้น........................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่ 

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

............................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 

(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วันที.่.............................เดอืน

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


