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บนิตรงซานย่า ไหว้พระ ขอพร เจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 2 คืน 

เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2562 
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 13,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) 
วันที่ 2  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ซานย่า (สนามบินซานย่าฟีนิกซ์) (CZ8304:03.00-06.05)-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-

หาดต้าตงไห่-ร้านสินค้าพืน้เมือง 
วนัท่ี 3   หมู่บ้านชนเผ่าหลีแม้ว-สวนพืชพรรณเขตร้อนซิงหลง-ผ่านชมโรงแรม BEAUTY CROWN GRAND TREE 
วนัที่ 4   อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วดัหนานซาน-ร้านเยื่อไผ่-ถนนคนเดินเจี่ยฟางลู่—

ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์) 
วนัท่ี 5  ซานย่า (สนามบินซานย่าฟีนิกซ์)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CZ8303:00.50-01.50) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

23.50 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ U โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก จดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัท่าน 

วันที่2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ซานย่า (สนามบินซานย่าฟีนิกซ์) 
(CZ8304:03.00-06.05)-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้า
ตงไห่-ร้านสินค้าพืน้เมือง 

03.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซานย่าฟีนิกซ์ เมืองซานย่า โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE  
เที่ยวบินที่ CZ8304 (SNACK BOX) 

06.05 น. เดินทางถึง เมืองซานย่า ตัง้อยู่ทางใต้สดุของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตัง้อยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียว 
ของประเทศจีน ตัวเมืองซานย่ามีสภาพแวดล้อมแสนวิเศษ ทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองประกอบด้วยภูเขา ทะเลและแม่น า้ 
เมืองซานย่าได้รวบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม้ น า้พุร้อน สัตว์ ถ า้หิน 
เรือ สวนไร่นา และขนบธรรมเนียม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนสุรณ์ความรักอนัโรแมนติก สร้างขัน้เพื่อนิทานที่เล่ากนัอยู่เร่ืองความรักของ

กวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลกัหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลกัค าว่า รัก ซึ่งเป็น
ตวัหนงัสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลงัซึง่เป็นจดุชมวิวที่สงูสดุของเมืองซานย่า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 น าท่านชม หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมส าหรับการด าน า้, 

กีฬาชายหาด, การว่ายน า้และการอาบแดด และมีจตัุรัสช้อปปิง้ขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า, แหล่งบนัเทิง ถือว่าเป็นหนึ่ง
ในความนิยมมากที่สดุในเมืองซานย่า ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม 
จากนัน้ น าท่านแวะ สินค้าพืน้เมือง ของเมืองซานย่า สินค้าที่ขึน้ชื่อของเมืองซานย่าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไม่ว่าจะ
เป็นน า้มนัตบัปลา หรือสินค้าแปรรูปท่ีมาจากอาหารทะเลมีมากมายให้ท่านได้เลือกชมและซือ้ฝากคนทางบ้าน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พกั โรงแรม XinYI JingChanYi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 ท่านสามารถซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดงันี ้

‣ SANYA QIAN GU QING SHOW  (ราคาท่านละ 320 หยวน) เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานย่า ซึ่งจะเป็นโชว์
ภายในอาคาร ในแต่ละฉากของโชว์นีท้่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลงัการท่ีผู้จดัได้น าเสนอออกมาให้ท่านชม รับรองได้ว่า
ท่านไม่เคยชมที่ไหนมาก่อน และยงัโชว์ถึงความเป็นมาของอนสุาวรีย์กวางเหลียวหลงั ซึง่เป็นอนสุรณ์ความรักอนัแสนโรแมนติ
กระหว่างกวางสาวและหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางก่อนเข้าไปถึงอาคารท่ีดูการแสดง ท่านก็จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของ
ชาวท้องถิ่นออกมาร้องเพลง และเล่นกิจกรรมให้ท่านได้ชม  

ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกบัรายการไดที้เ่จ้าหนา้ทีแ่ละช าระเงินกบัไกด์ทอ้งถ่ิน 

วันที่ 3 
หมู่บ้านชนเผ่าหลีแม้ว-สวนพืชพรรณเขตร้อนซิงหลง-ผ่านชมโรงแรม 
BEAUTY CROWN GRAND TREE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

น าท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจ านวน
ประชากรมากที่สดุ ในเกาะไหหล า ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านีป้ระวตัิศาสตร์และ
ความทรงจ าทางวฒันธรรมของบรรพบุรุษของหล่ียงัคงอนุรักษ์ถึงปัจุบนันี ้มรดกทางวฒันธรรมที่ไม่มีตวัตนอีกมากมาย  เช่น
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วฒันธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ  การถักทอผ้าด้วยมือ  รอยสกัในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซือ้ของ
ฝากหรือสินค้าพืน้เมืองที่ท าด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซือ้ขนมพือ้เมือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเที่ยวชม สวนพืชพรรณเขตร้อนซิงหลง สวนแห่งนีต้ัง้อยู่บนเนือ้ที่ 32 เฮกเตอร์ ปลูกเฉพาะพันธุ์ไม้เมืองร้อนกว่า

1,200 ชนิด เพื่อการอนุรักษ์และการค้นคว้าวิจัย โดยจัดแปลงไว้เป็นหมวดหมู่สวยงาม จากนัน้น าท่าน ผ่านชมโรงแรม 
BEAUTY CROWN GRAND TREE โรงแรมที่มีลกัษณะเป็นรูปต้นไม้ เป็นจดุเด่นของเมืองซานย่า 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พกั โรงแรม  XinYI JingChanYi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 

108 เมตร. – วัดหนานซาน-ร้านเยื่อไผ่-ถนนคนเดินเจี่ยฟางลู่—ซานย่า 
(ท่าอากาศยานนานาชาตซิานย่าฟีนิกซ์) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 น าท่านเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลบั) เป็นจดุแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพทุธ

ของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี ้
นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนือ้ที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศจีน ภายในมีส่ิงก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่
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กวนอิมที่หนัพระพกัตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความสงู 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนท่ีสงูที่สดุในโลก ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี ้
ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ ชาวไหหล าเชื่อกันว่าหลงัจาก
สร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหล าก็ไม่เคยเกิดภยัพิบตัิทางทะเลอย่างหนกัอีกเลย ความศกัดิ์สิทธ์ิของเจ้าแม่กวนอิมท่ีวดันี ้
ผู้คนต่างกล่าวกนัว่า ใครได้มีโอกาสมาสกัการะขอพรองค์เจ้าแมไ่ม่ว่าจะเร่ืองใด ก็จะสมหวงัทกุประการ และน าท่านเข้าชม วัด
หนานซาน โครงการสวนพทุธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตัง้อยู่บริเวณทางทิศตะวนัตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพืน้ท่ีกว่า 40,000 
ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนีใ้ช้งบประมาณในการสร้างกว่า 
6,000 ล้านหยวน และถือว่าพืน้ที่แห่งนีต้รงตามลกัษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุ คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลงัคือภเูขา ถือเป็นวดั
ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุของเกาะไห่หนาน จากประวตัิความเป็นมาอนัเก่าแก่ยาวนานและศกัดิ์สิทธ์ิของวดัแห่งนี ้จนมีคนเปรียบ
เปรย “วดัหนานซาน”  ว่า “อายยุืนเท่าเขาหนานซาน” 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน 
 

 
 น าท่านเข้าชม สินค้าที่แปรรูปจากเย่ือไผ่ ซึง่มีสรรพคณุตา่งๆ อาทิเช่น ดบักลิ่นในตู้เย็น หรือจะเป็นเสือ้ผ้า และของใช้ที่ท า

จากเยื่อไผ่ เป็นต้น  จากนัน้น าทา่นอิสระช้อปปิง้ที่ ถนนคนเดินเจ่ียฟางลู่ เป็นถนนคนเดินที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซานย่า มีร้าน
ค้าขายอาหารพืน้เมือง และเสือ้ผ้า ของใช้ ตา่งๆมากมาย ถือวา่เป็นอีกหน่ึงจดุนดัพบของชาวซานยา่ในชว่งเย็นอกีแห่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ อาหารสี่อย่างที่ขึน้ชื่อของไหหล า ไก่ไหหล า ปูท้องถ่ินน่ึง เป็ดพะโล้ 
เนือ้แกะตงซาน 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินซานย่าฟีนิกซ์ 

วันที่ 5 
ซานย่า (สนามบินซานย่าฟีนิกซ์)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(CZ8303:00.50-01.50) 

00.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินซานย่าฟีนิกซ์ เมืองซานย่า โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ 
CZ8303 (SNACK BOX) 

01.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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ราคานีร้วมค่าวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหล า หากลูกทัวร์ท่านใดมีวีซ่าจนีอยู่
แล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า  

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 

อัตราค่าบริการ : บนิตรงซานย่า ไหว้พระ ขอพร เจ้าแม่กวนอิม 5 วนั 2 คนื โดยสายการบนิไชน่าเซาท์เทร์ิน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 19-23 ก.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 

วนัที่ 26-30 ก.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 

วนัที่ 10-14 ต.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 

วนัที่ 17-21 ต.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
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    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ฟรีที่ด่านไหหล า  
 วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้ส าเนาหน้า

พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมลูชดัเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วนัก่อนเดินทาง)  
        หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตใดๆทัง้สิน้ ท าให้

ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสาร
เพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศนูย์รับยื่น    

        กรณีที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่
สามารถน าไปใช้กบัการเดินทางครัง้อื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทกุกรณี 

4.  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
5.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
9.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 

ส่วนเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม, ค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

ฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
6. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ ท่ีมีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน

การส่งเอกสารยื่นวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบัตรตัวจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบัตรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุ่มตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ 
อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  



  10 บินตรงซานย่า ไหว้พระ ขอพร เจ้าแม่กวนอิม 5 วนั 2 คืน โดยสายการบินไชนา่เซาท์เทิร์น                      [GQ1SYX-CZ001] 

 

 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 

 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทบัร้านที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
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ประกาศ เนื่องจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   



  12 บินตรงซานย่า ไหว้พระ ขอพร เจ้าแม่กวนอิม 5 วนั 2 คืน โดยสายการบินไชนา่เซาท์เทิร์น                      [GQ1SYX-CZ001] 

 

 

 

 
 
 
 

รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


