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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่09-12 ม.ิย. 61 11,900.- 

วนัที ่07-10 ก.ค. 61 11,900.- 

วนัที ่14-17 ก.ค. 61 11,900.- 

 

รำคำ รวมคำ่วซีำ่กรุป๊ทวัรฟ์รที ีด่ำ่นไหหล ำ แลว้ 
กรณีลกูคำ้มวีซีำ่จนีแลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทำ่นละ 100 หยวน 

 

 

อูต่ะเภำ เกำะไหหล ำ นมสักำรเจำ้แมก่วนอมิ 

4 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิไหห่นำนแอรไ์ลน ์(HU) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 11,900.- 

 

 บนิตรงสู ่เมอืงซานยา่ เมอืงทางตอนใตส้ดุของมณฑลไหหล า 
 นมสัการเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ณ วดัหนานซาน 
 เทยีนหยาไหเจีย่ว ขึน้ชือ่วา่สดุหลา้เสน้ขอบฟ้าจรดกบัทะเล 
 อนุสรณ์ความรักอนัโรแมนตกิ อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั 
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
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รำคำขำ้งตน้รวมคำ่รถรบัสง่จำกกรงุเทพ (ศนูยก์ำรคำ้ SHOW DC – สนำมบนิอูต่ะเภำ) 

(แจง้ลว่งหนำ้ 7 วนักอ่นเดนิทำง) 

อตัรำดงักลำ่ว ขอสงวนสทิธิผ์ูถ้อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้ 
 

 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 อูต่ะเภำ-ซำนยำ่ 

16.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ศูนยก์ำรคำ้ SHOW DC (RCA) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับท่าน เพือ่น าท่านโดยสารโดยรถบัสสูส่นามบนิ

อูต่ะเภา 

 (ส ำหรบัทำ่นทีจ่องรถรบัสง่จำกกรงุเทพ-อูต่ะเภำ) 

19.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศอูต่ะเภา บรเิวณอำคำร 1 ผูโ้ดยสำรขำออก เคำนเ์ตอรส์ำยกำร

บนิ HAINAN AIRLINES  

22.35 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซำนยำ่ มณฑลไหห่นาน โดยเทีย่วบนิที ่HU402 

(SNAK BOX) 

01.45+1 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนเมอืงซำนย่ำ ตัง้อยู่ทางใตสุ้ดของมณฑลไห่หนาน เป็นเมือง

ท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั ้งอยู่ในเขตรอ้นเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน ตัวเมืองซานย่ามี

สภาพแวดลอ้มแสนวเิศษ ทวิทัศน์ธรรมชาตขิองเมอืงประกอบดว้ยภเูขา ทะเลและแมน่ ้า เมอืง

ซานยา่ไดร้วบรวม 10 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว ซึง่ไดแ้ก ่แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่า

ไม ้น ้าพรุอ้น สตัว ์ถ ้าหนิ เรอืกสวนไรน่า และขนบธรรมเนยีมประเพณี จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่

โรงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั   GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 
อทุยำนอำรยธรรมศำสนำพทุธหนำนซำน (รวมรถรำง) – เจำ้แมก่วนอมิ 108 เมตร. – วดั

หนำนซำน-เทยีนหยำไหเจีย่ว (รวมรถรำง) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านเทีย่ว อุทยำนอำรยธรรมศำสนำพุทธหนำนซำน เป็นจุดแสดงอารยธรรมทีส่บืทอด

ศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปดว้ยหลักปรัชญาทีฝั่งลกึ สามารถสรา้งแรงบันดาลใจได ้

และสอนใหผู้ค้นพบทางสวา่ง สถานทีแ่หง่นีนั้บวา่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วระดับ 5A ของจนีมเีนื้อ

ที่ 40000 ตารางเมตร ซึง่ถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ภายในมี

ส ิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ คอื องคเ์จำ้แมก่วนอมิ 3 พักตร”์ ประดษิฐาน ณ เกาะกลางทะเล

เป็นเจา้แมก่วนอมิทีห่ันพระพักตร ์3 ดา้นองคแ์รกของโลก มคีวามสงู 108 เมตร เจา้แมก่วนอมิ

ยนืทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีเ่จา้แมก่วนอมิองคน์ีป้ระดษิฐอ์อกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทศิ  

ม ีความหมายคอื สตปัิญญา ความเมตตา และสันตภิาพ ชาวไหหล าเชือ่กันวา่หลังจากสรา้ง

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 อูต่ะเภา-ซานย่า HU402 (22.35-01.45+1)   ✈ GUOXI HOTEL ORSAME 4* 

2 
อทุยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แมก่วนอมิ 

108 เมตร. – วดัหนานซาน-เทยีนหยาไหเจีย่ว (รวมรถราง) 
🍽 🍽 🍽 

 

GUOXI HOTEL ORSAME 4* 

3 
อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั (รวมรถราง)-รา้นเยือ่ไผ่-รา้นผลติภัณฑอ์าหาร

เสรมิ 
🍽 🍽 🍽 

MACROLINK REGENT 
HOTEL ORSAME 4* 

4 
หมูบ่า้นวัฒนธรรมชนกลุม่นอ้ยเผา่แมว้หลแีมว้-รา้นครสิตลัหรอืรา้นหมอน

ยางพารา- ซานยา่-อูต่ะเภา HU401 (20.30-21.35) 
🍽 🍽 ✈  
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องคเ์จา้แมก่วนอมิเสร็จ ไหหล าก็ไมเ่คยเกดิภัยพบิัตทิางทะเลอยา่งหนักอกีเลย ความศักดิส์ทิธิ์

ของเจา้แมก่วนอมิทีว่ดันี้ ผูค้นตา่งกลา่วกันวา่ ใครไดม้โีอกาสมาสกัการะขอพรองคเ์จา้แมไ่มว่า่

จะเรือ่งใด ก็จะสมหวงัทกุประการ   

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนพูเิศษ (อำหำรเจในวดัหนำนซำน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย น าท่านเขา้ชม วดัหนำนซำน โครงการสวนพุทธธรรมทีย่ ิง่ใหญต่ัง้อยูบ่รเิวณทางทศิตะวันตก

ของเขาหนานซาน เมอืงซานยา่ มพีืน้ทีก่วา่ 40,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบภเูขาหนานซานทีม่ี

ความสงูถงึ 500 กวา่เมตร   ศูนยว์ัฒนธรรมแห่งนี้ใชง้บประมาณในการสรา้งกวา่ 6,000 ลา้น

หยวน และถอืวา่พืน้ทีแ่หง่นีต้รงตามลักษณะฮวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุ คอื ดา้นหนา้ตดิทะเลและดา้นหลัง

คอืภูเขา ถอืเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของเกาะไหห่นาน จากประวัตคิวามเป็นมาอันเก่าแก่

ยาวนานและศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี้ จนมคีนเปรยีบเปรย “วัดหนานซาน” วา่ “อายยุนืเท่าเขา

หนานซาน” หากใครไดม้าสักการะ  ณ วัดแหง่นี้ก็จะมอีายยุนืยาวดังความศักดิส์ทิธิข์องวัด 

น่ันเอง พรอ้มท าบุญไหวพ้ระเสรมิเมตตาบารมี และท่านสามารถร่วมบรจิาคเงนิเพื่อที่จะได ้

สักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ 1,000 กร (ไม่ไดร้วมในรายการ) ทีท่ าดว้ยทองค าแท ้ประดับดว้ย

หยก เพชร พลอย ทีง่ดงาม และมคีวามศักดิส์ทิธิม์าก เป็นทีเ่คารพศรัทธาของชาวจนีท่ัวไป

สรา้งความอัศจรรยใ์จและความเลือ่มใสศรัทธาแก่คนทอ้งถิน่เป็นอย่างมาก จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่ เทยีนหยำไหเจีย่ว แดนไกลสดุหลา้ทีเ่สน้ขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกอืบใตส้ดุ

ของแผ่นดนิจนี ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหล าจนมคี ากล่าววา่ถา้ท่านไม่มาเทยีนหยาไห

เจีย่ว ท่านยังมาไม่ถงึเกาะไหหล า และใหท้่านไดน่ั้งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย 

ทอ้งทะเล และสายลม ทา่นจะไดรั้บกลิน่ไอของอากาศบรสิทุธิข์องภเูขาเขยีว น ้าทะเลใส และ

หาดทรายทีข่าวสะอาด 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั   GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

                    ทา่นสามารถซือ้ Option เสรมิทีน่่าสนใจไดด้ังนี ้

 SANYA QIAN GU QING SHOW ราคาเพยีง 300 หยวน/ทา่น 

 LAS VEGAS SHOW ราคาเพยีง 280 หยวน/ทา่น 

 ลอ่งเรอืยำมค ำ่คนื ณ อำ่วซำนยำ่ ราคาเพยีง 200 หยวน/ทา่น 

ตดิตอ่ขอขอ้มลูและรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการไดท้ีเ่จา้หนา้ที ่

                                          และช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่ 

วนัที ่3 อนสุำวรยีก์วำงเหลยีวหลงั (รวมรถรำง)-รำ้นเยือ่ไผ-่รำ้นผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านเดนิทางสู ่อนุสำวรยีก์วำงเหลยีวหลงั อนุสรณ์ความรักอันโรแมนตกิ  สรา้งขัน้เพื่อ

นทิานทีเ่ลา่กันอยูเ่รือ่งความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผา่หลี  ระหวา่งทางเดนิผา่นชมแกะสลัก

หนิ Totem สามารถถ่ายรูปคูท่ีห่นา้ผาทีแ่กะสลักค าวา่ รัก ซึง่เป็นตัวหนังสอืสแีดง และถอืได ้

วา่เขากวางเหลยีงหลังซึง่เป็นจดุชมววิทีส่งูสดุของเมอืงซานยา่  
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กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 น าท่านเลอืกชม สนิคา้ทีผ่ลติดว้ย เยือ่ไผ ่ซ ึง่น ามาท าเป็นเครือ่งนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย 

หลังจากนัน้ใหท้่านไดช้ม ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ อาทเิชน่ น ้ามันตับปลา และสนิคา้แปรรูป

จากปลาทีข่ ึน้ชือ่ของไหหล าอกีมากมาย ใหท้า่นเลอืกซือ้ฝากคนทางบา้น  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  (เมนูพเิศษ....อำหำรสีอ่ย่ำงทีข่ ึน้ชือ่ของ

ไหหล ำ—ไกไ่หหล ำ ปทูอ้งถ ิน่น ึง่ เป็ดพะโล ้เนือ้แกะตงซำน) 

ทีพ่กั   GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 หมูบ่ำ้นวฒันธรรมชนกลุม่นอ้ยเผำ่แมว้หลแีมว้-รำ้นครสิตลัหรอืหมอนยำงพำรำ-ซำนยำ่-อู่

ตะเภำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านแวะชม หมู่บำ้นวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ย เผ่ำหล-ี แมว้ ชมการจ าลองชวีติความ

เป็นอยูข่องชนเผา่ทีม่จี านวนประชากรมากทีส่ดุ ในเกาะไหหล า ชมการแสดงการละเลน่ศลิปะ

การละเลน่เมอืงของชนกลุม่นอ้ยเหลา่นีป้ระวตัศิาสตรแ์ละความทรงจ าทางวัฒนธรรมของบรรพ

บุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจุบันนี้   มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่น

วัฒนธรรมพระธาตโุบราณ – การขดุเจาะไมเ้พือ่เกดิไฟ  การถักทอผา้ดว้ยมอื  รอยสักในหนา้

ของผูห้ญงิ ท่านสามารถซือ้ของฝากหรือสนิคา้พื้นเมอืงทีท่ าดว้ยฝีมอืชาวบา้นและเลอืกซือ้

ขนมพือ้เมอืง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 น าท่านชม ผลติภณัฑค์รสิตลั ใหท้่านไดเ้ลอืกผลติภัณฑค์รสิตัล ที่ผ่านกรรมวธิีผลติและ

เจยีระไนอยา่งด ีมใีหท้่านไดเ้ลอืกชมมากมาย อาทเิชน่ สรอ้ยคอ แหวน ต่างหู และเครือ่งประดับ

อืน่ๆอกีมากมาย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.30 น.  อ าลาเมอืงซานยา่เดนิทางกลับอูต่ะเภา โดยเทีย่วบนิที ่HU401  

(SNACK BOX) 

21.35 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิอูต่ะเภำ โดยสวัสดภิาพ.....................      

 หลังจากรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ คณะพรอ้มกันทีห่นา้สนามบนิอูต่ะเภา เพือ่น าท่านโดยสารโดยรถบัส

เดนิทางกลับสูก่รงุเทพ (ศนูยก์ำรคำ้ SHOW DC)  

(ส ำหรบัทำ่นทีจ่องรถรบัสง่จำกอูต่ะเภำ-กรงุเทพ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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โปรแกรม : อูต่ะเภำ เกำะไหหล ำ นมสักำรเจำ้แมก่วนอมิ (เขำ้ออกซำนยำ่) 4 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิไห่
หนำนแอรไ์ลน ์(GO1SYX-HU001) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วันที ่09-12 ม.ิย. 61 11,900.- 11,900.- 11,900.- 4,000.- ไมรั่บจอยแลนด ์

วันที ่07-10 ก.ค. 61 11,900.- 11,900.- 11,900.- 4,000.- ไมรั่บจอยแลนด ์

วันที ่14-17 ก.ค. 61 11,900.- 11,900.- 11,900.- 4,000.- ไมรั่บจอยแลนด ์

***  รำคำทำรก [ เด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,900.-  / ทำ่น *** 

 

***รำคำขำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่กรุป๊ทวัรฟ์รที ีด่ำ่นไหหล ำแลว้*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 100 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ สนิคา้พืน้เมอืง เยือ่ไผ่ (ขอความร่วมมอืลูกคา้

ทุกท่านแชเ่ทา้), ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็น

หลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
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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

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่วซีา่กรุ๊ปทัวรฟ์รทีีด่า่นไหหล าแลว้ 
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  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น 1 ใบ สว่นเกนิน ้าหนักตาม

สายการบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ทา่นละ 100 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ส ำหรบัลกูคำ้ทีม่คีวำมประสงคต์อ้งกำรยืน่วซีำ่เด ีย่ว 
เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**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 าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
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 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ
ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

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

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 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 าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

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 ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


