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รหัสโปรแกรม : 12356 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
 บนิตรงสู ่เมอืงซานยา่ ประหยดัเวลาน่ังรถ 

3 ชัว่โมง 
 นมสัการเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ณ วัดหนานซาน 
 เทียนหยาไหเจี่ยว ขึน้ชือ่ว่าสุดหลา้เสน้

ขอบฟ้าจรดกบัทะเล 
 ชมววิที่จุดชมววิทีสู่งทีสุ่ดของเมอืงซาน

ยา่ อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลัง 
 พักในอทุยานวัดหนานซาน 1 คนื 
 เมนูพเิศษ อาหารเจในวัดหนานซาน ไก่

เหวนิชาง ตน้ต ารับไกไ่หหล า  
 

 

 

บนิตรงซานยา่ 
นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 

4 วนั 2 คนื 

 

โดยสายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์ 

เดนิทาง : เม.ย.-ม.ิย. 62 

ราคาเริม่ตน้ 17,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  
วันที ่05-08 เม.ย. 62 19,900.- 

วันที ่12-15 เม.ย. 62 21,900.- 

วันที ่19-22 เม.ย. 62 19,900.- 

วันที ่26-29 เม.ย. 62 19,900.- 

วันที ่03-06 พ.ค. 62 18,900.- 

วันที ่10-13 พ.ค. 62 18,900.- 

วันที ่17-20 พ.ค. 62 18,900.- 

วันที ่24-27 พ.ค. 62 18,900.- 

วันที ่31 พ.ค.-03 ม.ิย. 62 18,900.- 

วันที ่07-10 ม.ิย. 62 18,900.- 

วันที ่14-17 ม.ิย. 62 17,900.- 

วันที ่21-24 ม.ิย. 62 18,900.- 

วันที ่28 ม.ิย. -01 ก.ค. 62 18,900.- 

 

รวมคา่วซีา่กรุป๊ทวัรฟ์รที ีด่า่นไหหล า  
หากลกูทวัรท์า่นใดมวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่  

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  

**กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาตซิานย่า
ฟีนิกซ)์ (CZ8304:03.00-06.05)-อนุสาวรียก์วางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-
หาดตา้ตงไห-่ศนูยผ์ลติภัณฑจ์ากเยือ่ไผ ่

✈ 🍽 🍽 GUOXI HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 เทยีนหยาไหเจีย่ว-ศนูยอ์าหารทะเล-ถนนคนเดนิซานยา่ 🍽 🍽 🍽 NANSHNAN HOTEL  
(ในอทุยานวัดหนานซาน) 

3 
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แม่กวนอมิ 108 
เมตร. – วัดหนานซาน-หมูบ่า้นชนเผา่หลแีมว้-ซานยา่(ทา่อากาศยานนานาชาติ
ซานยา่ฟีนกิซ)์ 

🍽 🍽 🍽  

4 
ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาตซิานย่าฟีนิกซ)์-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณ
ภมู)ิ (CZ8303:00.50-01.50) 

✈    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาตซิานย่าฟีนกิซ)์ 

(CZ8304:03.00-06.05)-อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั (รวมรถราง)-หาดตา้ตงไห-่ศูนย์

ผลติภณัฑจ์ากเยือ่ไผ ่

01.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์U 

โดยสายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริ์น โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

03.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซิานย่าฟีนกิซ ์เมอืงซานย่า โดยสายการบนิ 

CHINA SOUTHERN AIRLINE  

เทีย่วบนิที ่CZ8304 (SNACK BOX) 

06.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิานยา่ ตัง้อยู่ทางใตส้ดุของมณฑลไห่หนาน เป็นเมอืง

ท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั ้งอยู่ในเขตรอ้นเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน  ตัวเมืองซานย่ามี

สภาพแวดลอ้มแสนวเิศษ ทวิทัศน์ธรรมชาตขิองเมอืงประกอบดว้ยภูเขา ทะเลและแม่น ้า เมอืง

ซานยา่ไดร้วบรวม 10 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว ซึง่ไดแ้ก ่แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม ้

น ้าพุรอ้น สตัว ์ถ ้าหนิ เรอืกสวนไร่นา และขนบธรรมเนยีม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั อนุสรณ์ความรักอันโรแมนตกิ สรา้งขัน้เพือ่นทิาน

ที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน 

Totem สามารถถ่ายรูปคูท่ีห่นา้ผาทีแ่กะสลักค าวา่ รัก ซึง่เป็นตัวหนังสอืสแีดง และถอืไดว้่าเขา

กวางเหลยีงหลงัซึง่เป็นจดุชมววิทีส่งูสดุของเมอืงซานยา่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

น าท่านชม หาดตา้ตงไห่ เป็นชายหาดทีม่ีช ือ่เสยีง ไดรั้บสมญานามว่า "ฮาวายของจนี" และ

ไดรั้บความนยิมส าหรับการด าน ้า, กฬีาชายหาด, การวา่ยน ้าและการอาบแดด และมจัีตรัุสชอ้ปป้ิง

ขนาดใหญ่ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้, แหลง่บันเทงิ ถอืวา่เป็นหนึง่ในความนยิมมากทีส่ดุในเมอืงซาน

ย่า ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองซานย่า เป็นอ่าวทีม่ีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม สนิคา้ทีแ่ปรรูปจากเยือ่ไผ ่ซึง่มสีรรพคณุตา่งๆ อาทเิชน่ ดับกลิน่ในตูเ้ย็น 

หรอืจะเป็นเสือ้ผา้ และของใชท้ีท่ าจากเยือ่ไผ ่เป็นตน้ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพั่ก  

ทีพ่กั 
   GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 ทา่นสามารถซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจไดด้งันี ้

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาทา่นละ 300 หยวน) เป็นโชวท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุใน

เมอืงซานย่า ซึง่จะเป็นโชวภ์ายในอาคาร ในแตล่ะฉากของโชวน์ี้ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับความ

http://bit.ly/2NMk5YE
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อลงัการทีผู่จ้ัดไดน้ าเสนอออกมาใหท้า่นชม รับรองไดว้า่ทา่นไม่เคยชมทีไ่หนมากอ่น และยังโชว์

ถงึความเป็นมาของอนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั ซึง่เป็นอนุสรณ์ความรักอันแสนโรแมนตกิระหวา่งก

วางสาวและหนุ่มเผ่าหล ีระหว่างทางก่อนเขา้ไปถงึอาคารทีด่กูารแสดง ท่านก็จะไดเ้พลดิเพลนิ

กบับรรยากาศของชาวทอ้งถิน่ออกมารอ้งเพลง และเลน่กจิกรรมใหท้า่นไดช้ม  

‣ LASVEGAS SHOW (ราคาทา่นละ 280 หยวน) โชวล์าสเวกัส เป็นอกีหนึง่ชือ่ทีม่ชี ือ่เสยีงไม่

นอ้ยกวา่โชวเ์ชยีนกูช่งิ ซึง่เป็นโชวท์ีเ่ต็มไปดว้ยแสงสแีละความบันเทงิมากมาย ดว้ยการแตง่กาย

และการแสดงท าใหท้า่นเพลดิเพลนิตลอดการชมโชว ์ 

ตดิตอ่ขอขอ้มลูและรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการไดท้ีเ่จา้หนา้ทีแ่ละช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่ 

วนัที ่2 เทยีนหยาไหเจีย่ว-ศนูยอ์าหารทะเล-ถนนคนเดนิซานยา่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เทยีนหยาไหเจีย่ว แดนไกลสดุหลา้ทีเ่สน้ขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกอืบ

ใตส้ดุของแผ่นดนิจนี ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหล าจนมคี ากลา่วว่าถา้ทา่นไม่มาเทยีนหยา

ไหเจีย่ว ทา่นยังมาไม่ถงึเกาะไหหล า และใหท้า่นไดน่ั้งรถรางสมัผัสกับความงามของหาดทราย 

ทอ้งทะเล และสายลม ท่านจะไดรั้บกลิน่ไอของอากาศบรสิุทธิข์องภูเขาเขยีว น ้าทะเลใส และ

หาดทรายทีข่าวสะอาด 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

น าทา่นแวะ ศูนยอ์าหารทะเล ของเมอืงซานย่า สนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซานย่าสว่นใหญ่จะเป็น

อาหารทะเล ไม่วา่จะเป็นน ้ามันตับปลา หรอืสนิคา้แปรรูปทีม่าจากอาหารทะเลมมีากมายใหท้า่น

ไดเ้ลอืกชมและซือ้ฝากคนทางบา้น จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิซานยา่ เป็นถนน

คนเดนิที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซานย่า มีรา้นคา้ขายอาหารพื้นเมือง และเสือ้ผา้ ของใช ้ต่างๆ

มากมาย ถอืวา่เป็นอกีหนึง่จดุนัดพบของชาวซานยา่ในชว่งเย็นอกีแหง่ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพั่ก  

ทีพ่กั 
    NANSHAN HOTEL (พักในอทุยานวดัหนานซาน) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 

อทุยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แมก่วนอมิ 

108 เมตร. – วดัหนานซาน-หมูบ่า้นชนเผา่หลแีมว้-ซานยา่(ทา่อากาศ

ยานนานาชาตซิานยา่ฟีนกิซ)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 
 

 

 

 

น าท่านเทีย่ว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดง

อารยธรรมทีส่บืทอดศาสนาพุทธของประเทศจนี เต็มไปดว้ยหลักปรัชญาทีฝั่งลกึ สามารถสรา้ง

แรงบันดาลใจได ้และสอนใหผู้ค้นพบทางสวา่ง สถานทีแ่ห่งนี้นับว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วระดับ 

5A ของจนีมเีนื้อที ่40000 ตารางกโิลเมตร ซึง่ถอืวา่เป็นสวนพุทธธรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ

จนี ภายในมสี ิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ คอื องคเ์จา้แม่กวนอมิ 3 พักตรป์ระดษิฐาน ณ เกาะกลาง

ทะเลเป็นเจา้แม่กวนอมิทีห่ันพระพักตร์ 3 ดา้นองคแ์รกของโลก มคีวามสูง 108 เมตร เจา้แม่

กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจา้แม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น  3 หนา้ 3 ทิศ ม ี

ความหมายคอื สตปัิญญา ความเมตตา และสนัตภิาพ ชาวไหหล าเชือ่กันวา่หลังจากสรา้งองคเ์จา้

แม่กวนอมิเสร็จ ไหหล าก็ไม่เคยเกดิภัยพบิัตทิางทะเลอย่างหนักอกีเลย ความศักดิส์ทิธิข์องเจา้

แมก่วนอมิทีว่ดันี ้ผูค้นตา่งกลา่วกนัวา่ ใครไดม้โีอกาสมาสกัการะขอพรองคเ์จา้แม่ไม่วา่จะเรือ่งใด 

ก็จะสมหวงัทกุประการ และน าทา่นเขา้ชม วดัหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมทีย่ ิง่ใหญ่ตัง้อยู่

บรเิวณทางทศิตะวนัตกของเขาหนานซาน เมอืงซานยา่ มพีืน้ทีก่วา่ 40,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบ

ภเูขาหนานซานทีม่คีวามสงูถงึ 500 กวา่เมตร ศนูยว์ฒันธรรมแห่งนี้ใชง้บประมาณในการสรา้งกวา่ 

6,000 ลา้นหยวน และถือว่าพื้นทีแ่ห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุย้ทีด่ทีีสุ่ด คอื ดา้นหนา้ตดิทะเล

และดา้นหลังคอืภูเขา ถอืเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของเกาะไห่หนาน จากประวัตคิวามเป็นมา

อันเกา่แกย่าวนานและศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้ จนมคีนเปรยีบเปรย “วัดหนานซาน” วา่ “อายุยนื

เทา่เขาหนานซาน” 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 น าทา่นแวะชม หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุม่นอ้ย เผา่หล-ี แมว้ ชมการจ าลองชวีติความเป็นอยู่

ของชนเผา่ทีม่จี านวนประชากรมากทีส่ดุ ในเกาะไหหล า ชมการแสดงการละเลน่ศลิปะการละเลน่

เมอืงของชนกลุม่นอ้ยเหลา่นี้ประวัตศิาสตรแ์ละความทรงจ าทางวัฒนธรรมของบรรพบรุุษของหลี่

ยังคงอนุรักษ์ถงึปัจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอกีมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุ

โบราณ การขดุเจาะไมเ้พือ่เกดิไฟ  การถักทอผา้ดว้ยมอื  รอยสกัในหนา้ของผูห้ญงิ ทา่นสามารถ

ซือ้ของฝากหรอืสนิคา้พืน้เมอืงทีท่ าดว้ยฝีมอืชาวบา้นและเลอืกซือ้ขนมพือ้เมอืง 



 

 
QE1SYX-CZ001 

 
หนา้ 5 

 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : บนิตรงซานยา่ นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 4 วนั 2 คนื BY CZ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตัว๋

เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่05-08 เม.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 12,400.- 

วันที ่12-15 เม.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 14,400.- 

วันที ่19-22 เม.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 12,400.- 

วันที ่26-29 เม.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 12,400.- 

วันที ่03-06 พ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 

วันที ่10-13 พ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 

วันที ่17-20 พ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 

วันที ่24-27 พ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 

วันที ่31 พ.ค.-03 ม.ิย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 

วันที ่07-10 ม.ิย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 

วันที ่14-17 ม.ิย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 10,900.- 

วันที ่21-24 ม.ิย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 

วันที ่28 ม.ิย. -01 ก.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

 

 

 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตคาร   

21.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซานยา่ 

วนัที ่4 
ซานยา่ (ทา่อากาศยานนานาชาตซิานยา่ฟีนกิซ)์-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณ

ภมู)ิ (CZ8303:00.50-01.50) 

00.50 น. ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาตซิานยา่ฟีนกิซ ์เมอืงซานย่า โดยสายการบนิ 

CHINA SOUTHERN AIRLINE เทีย่วบนิที ่CZ8303 (SNACK BOX) 

01.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 



 

 
QE1SYX-CZ001 

 
หนา้ 6 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรฟ์รทีีด่า่นไหหล า  

 วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผูถ้ือพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านั้น (ใชส้ าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  

        หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการท าวซีา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าให ้

ไม่สามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บเงนิเพิม่ ทา่นละ 1,500 บาท พรอ้มเอกสาร

เพิม่เตมิเพือ่ท าการยืน่ค าขอวซีา่เดีย่วผา่นศนูยรั์บยืน่    

        กรณีทีเ่จา้หนา้ที่ด าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรียบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วีซา่จะถูกยกเลกิทันที ไม่

สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

4.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 
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6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,060 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,600 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พืน้หลังขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นที่แปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

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

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

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

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

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

 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


