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ภเูก็ต เกาะไหหล า...นมสัการเจา้แมก่วนอมิ  
4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ ไหห่นานแอรไ์ลน ์

พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว 
นมสัการเจ้าแม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก...ณ วดัหนานซาน 
เมนูพเิศษ.... อาหารเจ ไก่เหวนิชาง--ต้นต ารับไก่ไหหล า ปูท้องถิ่นน่ึง 

CHINA
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

 
หมายเหต ุ: รวมค่าวีซ่ากรุป๊ทวัรฟ์รทีี่ด่านไหหล า เอกสารที่ใช ้คือ ส าเนาหนา้พาสปอรต์ที่ใชอ้ยูป่จัจบุนั  

หากลูกทวัรท์่านใดมีวีซ่าจนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคา่ธรรมเนียมวซ่ีา  
อตัราดงักลา่ว ขอสงวนสทิธิผ์ูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ 

 

หมายเหต ุ: หากทา่นใดมกีารเปลีย่นแปลงพาสปอรต์ หรอื ท าเลม่พาสปอรต์ใหม ่โดยไมแ่จง้ใหท้างบรษิทั

ทราบภายใน 15 วนักอ่นการเดนิทาง ณ วนัเดนิทางท าใหล้กูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้เนือ่งจากขอ้มลูไมต่รง

กบัวซีา่ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

 
ทีน่ ัง่บนเครือ่ง  
แบบ 3-3 

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

  

 

 

 
 
 

 
 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

 
1 

 
ภเูกต็-ไหโขว่-พพิทิธภณัฑไ์หห่นาน HU406 (09.40-
13.40) 

   
 

 
 

BO AO RAMADA 
HOTEL ORSAME 

4* 
2  ศนูยจั์ดการประชมุผูน้ าเอเชยี-ลอ่งเรอืหาดหยก- ซานยา่-

หมูบ่า้นวัฒนธรรมชนกลุม่นอ้ยเผา่แมว้หลแีมว้- สวนกหุลาบ 
(รวมรถราง) 

 
 

 
 

 
 

GUOXI HOTEL 
ORSAME 4* 

3 รา้นเยือ่ไผ-่อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวม

รถราง) – เจา้แมก่วนอมิ 108 เมตร. – วดัหนานซาน-รา้น

สนิคา้พืน้เมอืง-ซานยา่-ไหโขว่ 

 
 

 
 

 
 OSCAR HOTEL 

ORSAME 4* 

 

4 
 
ไหโขว่-ภเูก็ต HU405 (06.20-08.20) 
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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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ไกไ่หหล า ปทูอ้งถิน่นึง่ เป็ดพะโล ้เนือ้แกะตงซาน) 

ทีพ่กั  GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
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 พักตรป์ระดษิฐาน 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 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  
ไหโขว่-ภเูก็ต HU405 (06.20-08.20) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

06.20 น. อ าลาเมอืงไหโขว่เดนิทางกลับภเูก็ต โดยเทีย่วบนิที ่HU405 

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

 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณี
ท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

ภเูก็ต เกาะไหหล า...นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ ไหห่นานแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น เด็กเสรมิและไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่25-28 พฤศจกิายน 2560 15,999 15,999 3,500 

วนัที ่02-05 ธันวาคม 2560 16,999 16,999 3,500 

วนัที ่09-12 ธันวาคม 2560 17,999 17,999 3,500 

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

วนัที ่23-26 ธันวาคม 2560 16,999 16,999 3,500 
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หมายเหต ุ: ราคาขา้งตน้รวมค่าวีซ่ากรุป๊ทวัรฟ์รทีี่ด่านไหหล า เอกสารที่ใช ้คือ ส าเนาหนา้พาสปอรต์ที่ใชอ้ยู่

ปจัจุบนั หากลูกทวัรท์่านใดมีวีซ่าจนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า  
 

ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น 
ท่านละ 80 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่*** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ทุกวนั ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
ข้อควรทราบ : ร้านทีร่ะบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, เย่ือไผ่, สินค้าพืน้เมือง, ร้านผ้าไหม ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
 
** เม่ือท่านได้รับโปรแกรมการเดินทางที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านแล้ว ถือว่าท่านได้อ่านท าความเข้าใจและยอมรับเง่ือนไขที่

ทางบริษัทฯ ระบุไว้แล้ว และยนิยอมจ่ายส่วนต่างหากท่านไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ ก าหนด** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

 
4. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด   
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4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (น ้าหนกักระเป๋าท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัมเท่านั้น) 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่ากรุ๊ปทวัร์ฟรีทีด่่านไหหล า  
หมายเหตุ : อตัราดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น   
 (ยืน่วซ่ีากรุ๊ปฟรี ไม่ตอ้งส่งเอกสารส าหรับท าวซ่ีา ใชแ้ค่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตปัจจุบนั)   
หรือ หากตอ้งการยืน่วซ่ีาแบบเด่ียว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเด่ียว ราคา 1,500 บาท  ถา้เป็นพาสต่างชาติหรือพาสต่างดา้ว ตอ้งยืน่วี
ซ่าเด่ียวเท่านั้น 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
 เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี    
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท]  
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั   
9. อตัราน้ีส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1. กระเป๋าเดินทาง  
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน/ใบ หากน ้าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติม  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
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**กรณลีูกค้ามีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว** 
มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
 
 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ  
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
7.  ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 80 หยวน/ท่าน/ทริป 

8.    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็น
จ านวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
     คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสองขา้งชดัเจน 
และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่
สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วี
ซ่า 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
- กรณีเด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร และสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ 
- กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน (กรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณาแจง้ดว้ยวา่ท่านท าธุรกิจ
อะไร) ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
วา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุก
วนั) 
9.เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนั
ท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบ
การยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้  
11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบใน
การอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 
12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 
- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง)ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง
ไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม  
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
2. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหู 
ทั้งสอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ  
ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
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3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  
• ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 

**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้** 
 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส....................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณย์ี ............................โทรศัพท์บ้าน............................ 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณย์ี ........................................โทร.......................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ................................................................. 
เม่ือวนัที.่.................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน............................. 
ปี................................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกดิ 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ   
       ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
 


