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ไหโขว่ ซานยา่ ฮาวายแหง่เอเชยี 

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์(HU) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 15,900.- 

 

 

 นมสัการเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก...ณ วัดหนานซาน 
 สมัผัสรถไฟความเร็วสงู จากซานยา่-ไหโขว่ 
 เขา้ชมศนูยป์ระชมุผูน้ าในทีจ่ัดขึน้ทีม่ณฑลไหหล าในปี 2002 
 ชมววิทีจ่ดุชมววิทีส่งูทีส่ดุของเมอืงซานยา่....อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลัง 
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 เมนูพเิศษ.... อาหารเจ ไกเ่หวนิชาง ตน้ต ารับไกไ่หหล า ปทูอ้งถิน่นึง่ 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่13-17 ก.ค. 61 15,900.- 

วนัที ่20-24 ก.ค. 61 15,900.- 

วนัที ่25-29 ก.ค. 61 15,900.- 

วนัที ่27-31 ก.ค. 61 17,900.- 

วนัที ่01-05 ส.ค. 61 15,900.- 

วนัที ่03-07 ส.ค. 61 17,900.- 

วนัที ่08-12 ส.ค. 61 17,900.- 

วนัที ่10-14 ส.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่15-19 ส.ค. 61 17,900.- 

วนัที ่17-21 ส.ค. 61 17,900.- 

วนัที ่22-26 ส.ค. 61 17,900.- 

วนัที ่24-28 ส.ค. 61 17,900.- 

วนัที ่29 ส.ค.-02 ก.ย. 61 17,900.- 

วนัที ่05-09 ก.ย. 61 17,900.- 

วนัที ่07-11 ก.ย. 61 17,900.- 

วนัที ่12-16 ก.ย. 61 17,900.- 

วนัที ่14-18 ก.ย. 61 17,900.- 

วนัที ่19-23 ก.ย. 61 17,900.- 

วนัที ่21-25 ก.ย. 61 17,900.- 

วนัที ่05-09 ต.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่10-14 ต.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่12-16 ต.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่17-21 ต.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่19-23 ต.ค. 61 19,900.- 

วนัที ่24-28 ต.ค. 61  18,900.- 

วนัที ่26-30 ต.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่02-06 พ.ย. 61 18,900.- 

วนัที ่07-11 พ.ย. 61 18,900.- 

วนัที ่09-13 พ.ย. 61 18,900.- 

วนัที ่14-18 พ.ย. 61 18,900.- 

วนัที ่16-20 พ.ย. 61 18,900.- 

วนัที ่21-25 พ.ย. 61 18,900.- 

วนัที ่23-27 พ.ย. 61 18,900.- 
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วนัที ่28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่05-09 ธ.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่07-11 ธ.ค. 61 20,900.- 

วนัที ่12-16 ธ.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่14-18 ธ.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่19-23 ธ.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่21-25 ธ.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่26-30 ธ.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่27-31 ธ.ค. 61 19,900.- 

วนัที ่28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62 21,900.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62 21,900.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62 21,900.- 

 

ราคา รวมคา่วซีา่กรุป๊ทวัรฟ์รที ีด่า่นไหหล า แลว้ 
หากลกูทวัรท์า่นใดมวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 กรงุเทพฯ เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ไหโขว่-พพิทิธภัณฑไ์หห่นาน   ✈ 
OSCAR HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

2 

ไหโขว่-เมอืงโบอ๋า่ว-ศนูยจั์ดการประชมุผูน้ าเอเชยี-

ลอ่งเรอืหาดหยก-เมอืงซานยา่-หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุม่

นอ้ยเผา่แมว้หลแีมว้-สวนกหุลาบ (รวมรถราง)  

�  �  �  GUOXI HOTEL 
เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 

อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน (รวมรถราง) – 

เจา้แมก่วนอมิ 108 เมตร. – วดัหนานซาน-รา้นสนิคา้

พืน้เมอืง-อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลัง (รวมรถราง)-หาดตา้

ตงไห-่ รา้นเยือ่ไผ ่

�  �  �  
GUOXI HOTEL 

เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 
ศนูยช์า-ซานยา่-ไหโขว่ (น่ังรถไฟความเร็วสงู)- สสุานไห

ลุย่-ถนนคนเดนิฉีโหลว 
�  �  �  

OSCAR HOTEL 
เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

5 ไหโขว่-กรงุเทพฯ ✈    

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ-ไหโขว่-พพิทิธภณัฑไ์หห่นาน 

08.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4  เคานเ์ตอร ์Q โดย

สายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระใหก้บัทา่น 
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11.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงไหโขว่ โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HU7940 

14.55 น. เดนิทางถงึ เมอืงไหโขว่ มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหล า) ซึง่ตัง้อยูท่างเหนอืของเกาะไหหล า เกาะไหหล า 

เป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของประเทศจนี รองมาจาก เกาะไตห้วัน ตัง้อยูท่างใตส้ดุของประเทศ

จนี และน าท่านเทีย่วชม พพิทิธภณัฑไ์หห่นาน ภายในเต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของเกาะ 

มกีารแสดงงานต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาดทีแ่สดงถงึการใชช้วีติในหมู่บา้นชว่งตน้ของการสรา้ง

เมอืงไห่หนานในรูปแบบสามมติแิละของโบราณที่ถูกขุดพบจากซากเรอือับปางของฮัวกวนเจี๋ยวที่หนึ่ง 

ราชวงศซ์ง่ (1127-1279) เรอืเดนิสมทุรขนาดใหญข่องพอ่คา้ชาวจนีถกูคน้พบในปี 1996 (ปิดทกุวันจันทร)์ 

จากนัน้น าคณะเดนิทางไปรับประทานอาหารค ่า 

ค า่  รบัประทานอาหาร ค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั (เมนพูเิศษ....ล ิม้รสไกไ่หหล า) 

ทีพ่กั   OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 ไหโข่ว-เมอืงโบ๋อ่าว-ศูนยจ์ดัการประชุมผูน้ าเอเชีย-ล่องเรอืหาดหยก-เมอืงซานย่า- หมู่บา้น

วฒันธรรมชนกลุม่นอ้ยเผา่แมว้หลแีมว้-สวนกหุลาบ (รวมรถราง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบ๋อา่ว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) น าท่านเขา้ชม ศูนยจ์ดัการประชุม

ผูน้ าเอเชยี อาคารที่ใชต้อ้นรับและเป็นศูนยจั์ดการประชุมผูน้ าเอเชยี ในปี 2002 จากนั้น น่ังเรือชมที่

งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาต ิทีม่คีวามยาวเพยีง 8.5 กม.และมคีวามกวา้งเพยีง 10-500 ม. 

เป็นจดุตัดระหวา่งทะเลจนีใต ้และแมน่ ้า 3 สาย อนั ไดแ้ก ่Wanquan , Jiuqu และ Longgun ทีไ่หลมา

รวมกนักอ่นไหลลงสูท่ะเล 
 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซานยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ตัง้อยู่ทางใตสุ้ดของมณฑลไห่

หนาน เป็นเมอืงท่องเที่ยวชายทะเลที่ตัง้อยู่ในเขตรอ้นเพยีงแห่งเดียวของประเทศจีน ตัวเมืองซานย่ามี

สภาพแวดลอ้มแสนวเิศษ ทวิทัศน์ธรรมชาตขิองเมอืงประกอบดว้ยภเูขา ทะเลและแมน่ ้า เมอืงซานย่าได ้

รวบรวม 10 ทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว ซึง่ไดแ้ก ่แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม ้น ้าพุรอ้น สตัว ์ถ ้า

หนิ เรอืกสวนไรน่า และขนบธรรมเนยีมประเพณี น าท่านแวะชม หมูบ่า้นวฒันธรรมชนกลุม่นอ้ย เผา่หล-ี 

แมว้ ชมการจ าลองชวีติความเป็นอยูข่องชนเผา่ทีม่จี านวนประชากรมากทีส่ดุ ในเกาะไหหล า ชมการแสดง

การละเล่นศลิปะการละเล่นเมอืงของชนกลุ่มนอ้ยเหล่านี้ประวัตศิาสตรแ์ละความทรงจ าทางวัฒนธรรมของ

บรรพบรุษุของหลีย่งัคงอนุรักษ์ถงึปัจบุนันี ้  มรดกทางวัฒนธรรมทีไ่มม่ตีัวตนอกีมากมาย เชน่วัฒนธรรมพระ

ธาตุโบราณ การขดุเจาะไมเ้พือ่เกดิไฟ  การถักทอผา้ดว้ยมอื  รอยสักในหนา้ของผูห้ญงิ ท่านสามารถซือ้

ของฝากหรอืสนิคา้พืน้เมอืงทีท่ าดว้ยฝีมอืชาวบา้นและเลอืกซือ้ขนมพือ้เมอืง จากนัน้น าท่านชม สวนดอก

กหุลาบ แหง่เมอืงซานยา่ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูเพือ่เก็บความประทับใจ  แลว้เขา้ชมสนิคา้ที่

ผลติดว้ยดอกกหุลาบหลักหลาย เชน่ ครมีทาหนา้  น ้าหอมกลิน่กหุลาบ  ขนมดอกกหุลาบเป็นตน้   
  

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั   GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัที ่3 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจา้แมก่วนอมิ 108 เมตร. – วดัหนาน

ซาน-รา้นสนิคา้พืน้เมอืง-อนสุาวรยีก์วางเหลยีวหลงั (รวมรถราง)-หาดตา้ตงไห-่ รา้นเยือ่ไผ ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (เมนพูเิศษ...ต ิม่ซ าไหหล า) 
  

 

 

 

 

 น าท่านเทีย่ว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่

สบืทอดศาสนาพุทธของประเทศจนี เต็มไปดว้ยหลักปรัชญาทีฝั่งลกึ สามารถสรา้งแรงบันดาลใจได ้และ

สอนใหผู้ค้นพบทางสวา่ง สถานทีแ่หง่นีนั้บวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วระดับ 5A ของจนีมเีนือ้ที ่40000 ตาราง

กโิลเมตร ซึง่ถอืว่าเป็นสวนพุทธธรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี ภายในมสี ิง่ก่อสรา้งทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ คอื 

องคเ์จา้แมก่วนอมิ 3 พักตรป์ระดษิฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจา้แมก่วนอมิทีห่ันพระพักตร ์3 ดา้นองค์

แรกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจา้แม่กวนอมิยนืที่สูงที่สุดในโลก ที่เจา้แม่กวนอมิองค์นี้ประดษิฐ์

ออกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทศิ ม ีความหมายคอื สตปัิญญา ความเมตตา และสันตภิาพ ชาวไหหล าเชือ่กันว่า

หลังจากสรา้งองค์เจา้แม่กวนอมิเสร็จ ไหหล าก็ไม่เคยเกดิภัยพิบัตทิางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความ

ศักดิส์ทิธิข์องเจา้แมก่วนอมิทีว่ัดนี ้ผูค้นตา่งกลา่วกนัว่า ใครไดม้โีอกาสมาสักการะขอพรองคเ์จา้แมไ่มว่า่จะ

เรือ่งใด ก็จะสมหวังทุกประการ และน าท่านเขา้ชม วดัหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมทีย่ ิง่ใหญ่ตัง้อยู่

บรเิวณทางทศิตะวันตกของเขาหนานซาน เมอืงซานย่า มพีื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบภูเขา

หนานซานทีม่คีวามสงูถงึ 500 กว่าเมตร   ศนูยว์ัฒนธรรมแห่งนีใ้ชง้บประมาณในการสรา้งกว่า 6,000 ลา้น

หยวน และถอืวา่พืน้ทีแ่หง่นีต้รงตามลกัษณะฮวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุ คอื ดา้นหนา้ตดิทะเลและดา้นหลังคอืภเูขา ถอื

เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของเกาะไห่หนาน จากประวัตคิวามเป็นมาอนัเกา่แกย่าวนานและศักดิส์ทิธิข์อง

วัดแหง่นี ้จนมคีนเปรยีบเปรย “วัดหนานซาน” วา่ “อายยุนืเทา่เขาหนานซาน” หากใครไดม้าสกัการะ  ณ วัด

แห่งนี้ก็จะมีอายุยืนยาวดังความศักดิส์ทิธิข์องวัด น่ันเอง พรอ้มท าบุญไหวพ้ระเสรมิเมตตาบารมี ท่าน

สามารถร่วมบรจิาคเงนิ 30 หยวน (ไมไ่ดร้วมในรายการ) เพือ่ทีจ่ะไดส้ักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ 1,000 กร 

ทีท่ าดว้ยทองค าแท ้ประดับดว้ยหยก เพชร พลอย ทีง่ดงาม และมคีวามศักดิส์ทิธิม์าก เป็นทีเ่คารพศรัทธา

ของชาวจนีทั่วไปสรา้งความอศัจรรยใ์จและความเลือ่มใสศรัทธาแกค่นทอ้งถิน่เป็นอยา่งมาก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

(เมนพูเิศษ....อาหารเจในวดัหนานซาน) 

บา่ย จากนัน้น าทา่นแวะ เลอืกซือ้ สนิคา้พืน้เมอืง ของเมอืงซานยา่ และน าทา่นเดนิทางสู ่ 

อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลงั อนุสรณ์ความรักอันโรแมนตกิ  สรา้งขัน้เพือ่นทิานทีเ่ล่ากันอยู่เรือ่งความรัก

ของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหล ี ระหว่างทางเดนิผ่านชมแกะสลักหนิ Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หนา้ผาที่

แกะสลักค าว่า รัก ซึง่เป็นตัวหนังสอืสแีดง และถอืไดว้่าเขากวางเหลยีงหลังซึง่เป็นจุดชมววิทีสู่งสุดของ

เมอืงซานยา่ น าทา่นชม หาดตา้ตงไห ่เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีง ไดรั้บสมญานามวา่ "ฮาวายของจนี" และ

ไดรั้บความนิยมส าหรับการด าน ้า, กฬีาชายหาด, การว่ายน ้าและการอาบแดด และมจัีตุรัสชอ้ปป้ิงขนาด

ใหญ่ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้, แหล่งบันเทงิ ถอืว่าเป็นหนึง่ในความนยิมมากทีสุ่ดในเมอืงซานย่า ตัง้อยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงซานยา่ เป็นอา่วทีม่หีาดทรายขาวสะอาดสวยงาม หลังจากนัน้น าท่านเลอืกชม 

สนิคา้ทีผ่ลติดว้ย เยือ่ไผ ่

  

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั   GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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โปรแกรม : ไหโขว่ ซานยา่ ฮาวายแหง่เอเชยี 5 วนั 4 คนื (GO1HAK-HU001) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กต า่กวา่ 18 ปี 

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กต า่กวา่ 18 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่13-17 ก.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,200.- 

วนัที ่20-24 ก.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,200.- 

วนัที ่25-29 ก.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 12,200.- 

วนัที ่27-31 ก.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 12,200.- 

วนัที ่01-05 ส.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,200.- 

วนัที ่4 ศนูยช์า-ซานยา่-ไหโขว่ (น ัง่รถไฟความเร็วสงู)- สสุานไหลุย่-ถนนคนเดนิฉโีหลว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

(เมนพูเิศษ...ต ิม่ซ าไหหล า) 

 น าทา่นไดช้มิ ชา ทีข่ัน้ชือ่ของซานยา่พรอ้มทัง้ฟังบรรยายสรรพคณุของชาวา่ แตล่ะชนดิชว่ยบรรเทาดา้น

ใดบา้ง เพือ่ซือ้ไปฝากคนทางบา้น 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงไหโขว่ โดยรถฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ช.ม.) และน า

ท่านชม สุสานไหลุย่  ท่านไหรุ่ยไดรั้บต าแหน่งเป็นนายอ าเภอ สมัยราชวงศห์มงิ และมลีักษณะนสิัยเป็น

ซือ่สัตย ์เหมอืนดั่ง ท่านเปาบุน้จิน้ ชาวไหหล าจงึใหฉ้ายาว่า “เปาบุน้จิน้ไหหล า” มชีวีติอยู่ในชว่งปี ค.ศ. 

1514-1587 เป็นคนเมอืงฉงโจว ในไหหล า ก าพรา้บดิาตัง้แตย่งัเล็ก เป็นคนฉลาดรักเรยีน เป็นขา้ราชการ

ทีม่คีวามความสจุรติ ยตุธิรรมเหมอืนกบัเปาบุน้จิน้ทีเ่รารูจั้กกนัด ีและดว้ยความสจุรติ ซือ่ตรงและตอ่ตา้นการ

โกงกนิของขนุนางกงัฉนิ ท าใหช้วีติราชการของไห่ลุย่มอีปุสรรคมากมาย โดนพวกขนุนางกังฉนิทีไ่มพ่อใจ 

ไปเพ็ดทูลใหจ้ักรพรรดไิล่ออกจากต าแหน่ง แต่หลังจากนัน้ก็ไดถู้กเรยีกตัวกลับไปรับราชการอกีครัง้และ

เสยีชวีติในปี ค.ศ. 1587 เมือ่เขาตาย เตรยีมการน าศพไปฝังทีบ่า้นเกดิ แตย่งัไมท่ันถงึ เชอืกมดัหบีมาขาด

ที่นี่ จงึเชือ่กันว่าเป็นสถานที่ที่ไหลุ่ยเลอืกไวท้ าสุสาน สุสานนี้ถูกท าลายไปเกอืบหมดในช่วงการปฎวิัติ

วัฒนธรรม แตไ่ดซ้อ่มสรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ 1982 ปัจจุบนัไดถ้กูอนุรักษ์ไวใ้หเ้ป็นโบราณสถานส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

(เมนพูเิศษ....อาหารสีอ่ยา่งทีข่ ึน้ชือ่ของไหหล า—ไกไ่หหล า ปทูอ้งถิน่นึง่ เป็ดพะโล ้เนือ้แกะตง

ซาน) 

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดนิฉโีหลว มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ฝากคนทางบา้น 

ทีพ่กั   OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่5 ไหโขว่-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไหโขว่ 

09.25 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไหโขว่ โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HU7939 

10.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.....................      
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วนัที ่03-07 ส.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,200.- 

วนัที ่08-12 ส.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,200.- 

วนัที ่10-14 ส.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่15-19 ส.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,200.- 

วนัที ่17-21 ส.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,200.- 

วนัที ่22-26 ส.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,200.- 

วนัที ่24-28 ส.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,200.- 

วนัที ่29 ส.ค.-02 ก.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,200.- 

วนัที ่05-09 ก.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,800.- 

วนัที ่07-11 ก.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,800.- 

วนัที ่12-16 ก.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,800.- 

วนัที ่14-18 ก.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,800.- 

วนัที ่19-23 ก.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,800.- 

วนัที ่21-25 ก.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,800.- 

วนัที ่05-09 ต.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่10-14 ต.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่12-16 ต.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่17-21 ต.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่19-23 ต.ค. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่24-28 ต.ค. 61  18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่26-30 ต.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่02-06 พ.ย. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่07-11 พ.ย. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่09-13 พ.ย. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่14-18 พ.ย. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่16-20 พ.ย. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่21-25 พ.ย. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่23-27 พ.ย. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่05-09 ธ.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่07-11 ธ.ค. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.-   4,500.- 13,200.- 

วนัที ่12-16 ธ.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่14-18 ธ.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่19-23 ธ.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่21-25 ธ.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่26-30 ธ.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,200.- 

วนัที ่27-31 ธ.ค. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,200.- 

วนัที ่28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 13,200.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 13,200.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 13,200.- 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ทวัรฟ์รที ีด่า่นไหหล าแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น /หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 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 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทวัรฟ์รทีีด่า่นไหหล า  

 วซีา่แบบหมู่คณะ ส าหรับผูถ้ือพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใชส้ าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  
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        หมายเหตุ...หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการท าวซีา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท า

ใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บเงนิเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท พรอ้ม

เอกสารเพิม่เตมิเพือ่ท าการยืน่ค าขอวซีา่เดีย่วผา่นศนูยรั์บยืน่    

        กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถูกยกเลกิทันท ีไม่

สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

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% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน ส่วนเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 150 หยวนตอ่ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 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 าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/


Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184 
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 
Tel : 02-1083478-79  Fax : 02-1084249 
e-mail : info@letsgoholidays.com www.letsgoholidays.com  

 

 

 

 

 

            GO1HAK-HU001   หนา้ 11จาก12 
 

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

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

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 ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้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 ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
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