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รหสัโปรแกรม : 13855 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม)   

   
วนัที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ซัวเถำ (CZ8356 : 11.30-15.50) 
เหมยโจว X ✈  

JINDEBAO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
เหมยโจว-เจดีย์พระพนัองค์-ต ำบลต้ำผู่-ไทอนั
โหลว-เมืองหย่งติง้หมู่บ้ำนดินถู่โหลวหย่งติง้
(บ้ำนดินชูซี)-เหมยโจว 

   
JINDEBAO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
เหมยโจว-เมืองแต้จิว๋-เมืองโบรำณแต้จิว๋ (รวมรถ
กอล์ฟ)-ผ่ำนชมสะพำนววัคู่-วดัไคหยวน-สุสำน
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช-ซัวเถำ 

   HAPPY HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 ซัวเถำ-เฮีย้งบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ไฮตงัม่ำ(เจ้ำแม่ทบัทิม)    
HAPPY HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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5 ซัวเถำ-กรุงเทพฯ (CZ8355 : 08.25-10.30)  X X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมิถุนำยน-ตุลำคม 2562  
วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม)ิ-ซัวเถำ-เหมยโจว 

08.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซัวเถำ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ8356   
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองซัวเถำ ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องประเทศจีนในมณฑลกวางตุง้ มีชายฝ่ัง
ทะเลยาว 325 กิโลเมตร  เมืองซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดบั
ฐานะข้ึนเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจีน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) ถือเป็น “เมืองแห่งชาวจีนฮากกา” ท่ีมีชาวจีนฮากกามากท่ีสุดในจีน
ตอนใตแ้ละถือเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลฮากกาท่ีมากท่ีสุดอีกดว้ย  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ที่ภัตตำคำร  

http://bit.ly/2NMk5YE


SHCZSWA2 ทวัร์คุณธรรม ซัวเถา...ขนมสาลี ่5 วนั 4 คืน(CZ) มิ.ย.-ต.ค.62 /250419                                                                 3  

 พกัที่ JINDEBAO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัที่สอง เหมยโจว-เจดีย์พระพนัองค์-ต ำบลต้ำผู่-ไทอนัโหลว-เมืองหย่งติง้-หมู่บ้ำนดินถู่โหลวหย่งติง้(บ้ำน
ดินชูซี)-เหมยโจว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม          
 น าท่านชม เจดีย์พระพันองค์ ตั้ งอยู่อ  าเภอ เหมยเจียง ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์มีอายุยาวนานพนักว่าปี มี
ลกัษณะ เป็นเจดียเ์หล็ก 7 ชั้น ความสูง 4.2 เมตรเป็นลกัษณะรูปส่ีเหล่ียม โดยทุกทิศจะหล่อดว้ย
พระพุทธรูป 250 องค ์เม่ือรวมทั้ง 4 ทิศ รวมเป็นหน่ึงพนัองค์ เจดียแ์ห่งน้ี จึงมีนามว่า เจดียพ์ระพนั
องค ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ต ำบลต้ำผู่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1ช่ัวโมง) ไดช่ื้อว่าเป็นแชงการีล่า
ของชาวฮากกา น าท่านชม ไทอนัโหลว  เป็นบา้นหินทรงส่ีเหล่ียมท่ีท่ีหาชมไดย้ากมาก  สร้างจากอิฐ 
หิน และไม ้สร้างข้ึนในราชวงคชิ์ง มีประวติักว่า 254 ปี  มีพ้ืนท่ี 6,684 ตารางเมตร  มีห้อง 200 ห้อง  
เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ยาว 49 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ตึกสูง 11 เมตร  ทั้งบา้นมีประตูใหญ่ประตูเดียว 
ประตูใหญ่ติดดว้ยเหลก็หนา 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองหย่งติง้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ช่ัวโมง) มณฑลฮกเก้ียน น าท่านเท่ียวชม  

หมู่บ้ำนดินถู่โหลวหย่งติง้(บ้ำนดินชูซี) ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกล าดบัท่ี 36 ของจีน ซ่ึง
บา้นดินถู่โหลวซูซีน้ี สร้างข้ึนกลางวิวทิวทศัน์สวยงามท่ามกลางภูเขา ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้ าล  าธาร  มี
บา้นทรงกลม 5 หลงั และทรงเหล่ียม 10 หลงั แต่ละหลงัสร้างข้ึนเวลาท่ีต่างกนั ให้ท่านชมบา้นจ๋ีช่ิง
โหลว เป็นบา้นทรงกลมท่ีมีเอกลกัษณ์และเก่าแก่ สร้างในสมยัราชวงศห์มิง กว่า 600 ปี บา้นซ่านช่ิง
โหลว เป็นบา้นดินท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดในน้ีสร้างข้ึนเมื่อปี1979  บา้นทรงเหล่ียม บา้นเสิงช่ิงโหลว สร้าง
ในปี1799 มีพ้ืนท่ี1,482 ตารางเมตร สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเหมยโจว (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์และอารยธรรมอนัยาวนาน มีร่องรอยอารย
ธรรมตั้งแต่ยคุหินใหม่ แต่ก่อนเมืองเหมยโจวถูกเรียกว่าเมืองเหมยเส้ียน และเปล่ียนช่ือมาเป็นเมือง
เหมยโจวในสมยัราชวงศชิ์ง จึงท าให้คนโบราณบางคนคงยงัติดเรียกเมืองเหมยโจวว่าเมืองเหมย
เส้ียนมาจนถึงปัจจุบนั  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ที่ภัตตำคำร  
 พกัที่ JINDEBAO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัที่สำม เหมยโจว-เมืองแต้จิว๋-เมืองโบรำณแต้จิว๋ (รวมรถกอล์ฟ)-ผ่ำนชมสะพำนววัคู่-วดัไคหยวน-สุสำน
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช-ซัวเถำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)  เป็นเมืองโบราณเมืองหน่ึง มี
ประวติัมา 2,000 กว่าปี น าท่าน ชมเมืองโบรำณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)  ชมสถาปัตยกรรมโบราณ
สมยัราชวงศ ์หมิง และชิง ชมความเป็นอยูข่องคนแตจ๋ิ้วตั้งแต่สร้างเมืองจนถึงปัจจุบนั น าท่าน ผ่ำน
ชม สะพำนววัคู่ หรือมีอีกช่ือหน่ึงว่า เซียงจ่ือเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมยัราชวงศ์
ซ่งปี ค.ศ. 1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร และมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมอยู่
ตลอดเวลาปัจจุบนัยงัคงสามารถใชง้านไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงมีต านานเล่าว่า สะพานน้ีไดถู้กสร้างข้ึน
โดยแปดเซียน 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร  
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บ่ำย              น าท่านชม วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแตจ๋ิ้ว สร้างในสมยัราชวงศ์ถงัปี ค.ศ. 738 และมีการ
บูรณะต่อเติมเป็นอย่างดี ลกัษณะเป็นวดัจีนโดยทัว่ไปภายในบริเวณวดัมีวิหารจตุโลกบาล วิหาร
ใหญ่บริเวณร้ัวเป็นแผ่นศิลาแกะสลักอย่างสวยงาม มีศิลาจารึกสมัยราชวงศ์ถัง 78 ช้ินเป็น
โบราณวตัถุท่ีหาชมไดย้าก และมีพระไตรปิฎกท่ีเก็บรักษาคมัภีร์ “ตา้จา้งจิง” 7,240 เล่ม จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ สุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ท่ีตั้งของสุสานมีแม่น ้ า และคลองลอ้มรอบ 
ดา้นหลงัเป็นเข่ือน และหมู่บา้น ตวัสุสานเหมือนหลุมศพไม่ไดท้ าแบบฮวงซุย้ มีป้ายหินแกรนิตสี
ชมพูสลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว้่า “สุสานฉลองพระองค์ และพระมาลาของพระเจา้ตาก
สินแห่งกรุงสยาม” มีประวติัเล่าว่าหลงัจากสมเด็จพระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเช้ือ
สายจีนได้น าฉลองพระองค์ และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจีน 
กลบัมามอบให้พระญาติท่ีหมู่บ้านหัวฝู่ น้ี พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไว ้
สักการะ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองซัวเถำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที) มณฑล
กวางตุง้ ซวัเถาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ปัจจุบนัมีสถานะเทียบเท่ากบัเมืองเซิน
เจ้ิน, จูไห่ และเซ่ียะเหมิน ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางธุรกิจการคา้ในแถบภูมิภาคแถบน้ี 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ที่ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...อาหารแต้จิว๋ 18 อย่าง 
 พกัที่ HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัที่ส่ี ซัวเถำ-เฮีย้งบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ไฮตงัม่ำ (เจ้ำแม่ทบัทิม) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เฮี้ยงบู้ซัว ตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซม
มากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าท่ีใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบนัเฮ้ียงบู้
ซวัไดผ้สมผสานกบัศาสนาพุทธใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั ใหท่้านได ้นมสักำรเจ้ำพ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองค์
จ  าลองมาจากศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือว่าในชีวิตหน่ึงส าหรับนกัธุรกิจจีนแลว้
จะต้องมานมสัการสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการแลว้ กลบัมาก็จะท าการค้าข้ึน
ประสบแต่ความส าเร็จในชีวิต  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร  
บ่ำย              น าท่านสู่ ไต่ฮงกง อนัเป็นท่ีนบัถือของชาวจีนในเร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัไดรั้บการ

บูรณะซ่อมแซมจนมีความใหญ่โต และสวยงาม ศาลเจา้แห่งน้ีสร้างไวเ้พ่ือเป็นการร าลึกถึงบุญคุณ 
และความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้ และเป็นแหล่งก าเนิดของมูลนิธิปอเต็กต้ึงในประเทศไทย จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ เกำะหม่ำสือ ตั้งอยูบ่ริเวณปากอ่าวซวัเถา เป็นท่ีประดิษฐานของเจา้แม่ทบัทิม ให้
ท่านไดก้ราบนมสัการ ไฮตงัม่ำ (เจ้ำแม่ทับทิม) ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือของชาวประมงทุกคน โดยเช่ือกนัว่า
หากจะตอ้งออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหวไ้ฮตังม่าก่อนเพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้
เดินทางปลอดภยั ศาลไฮตงัม่าแห่งน้ีเป็นศาลเก่าแก่ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีนบัถือมาก 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ที่ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...ห่านพะโล้ 
 พกัที่ HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 
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วนัที่ห้ำ ซัวเถำ-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วยอำหำรชุด 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

08.25 น.    เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ8355 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
10.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 

ทวัร์คุณธรรม ซัวเถำ...ขนมสำส่ี
บ้ำนดนิถู่โหลวหย่งติง้ เฮีย้งบู้ซัว ไต่ฮงกง 5 วนั 4 คืน (CZ) 

















อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วันที ่19-23 มิถุนำยน 2562 21,999 บำท 21,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 

วันที ่17-21 กรกฎำคม 2562 21,999 บำท 21,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 

วันที ่21-25 สิงหำคม 2562 21,999 บำท 21,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 

วันที ่18-22 กนัยำยน 2562 21,999 บำท 21,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 

วันที ่23-27 ตุลำคม 2562(วันปิยมหำรำช) 22,999 บำท 22,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษนี ำ้มนั ณ วนัที่ 25 เม.ย.62 เป็นเงิน 1,500 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจนี ปกต ิ4 วนัท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณียื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระท่ำนละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม จ ำนวน 1 ใบ สมัภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 5 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกว่า 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ีย่อม
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อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ  านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ตั 

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจนีส ำหรับชำวต่ำงชำต ิ
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ  าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตวัจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจนีในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กบัเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,125 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
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 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มหีัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพ่ือใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจนีส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มกีำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พ้ืนหลงัสีขำวเท่ำนั้น!!  
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ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแว่นสีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เตมิ จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบิัตร (ใบเกดิ) ตวัจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำต ิ  

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เตมิ จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วีซ่าท่ีศูนยย์ืน่วีซ่าจีนในวนัยืน่วีซ่า 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำต ิใช้เอกสำรเพิม่เตมิ จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต  ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจนีด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนงัสือเดนิทำงคนต่ำงชำตใินกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวซ่ีำจนีแบบด่วนได้   
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ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วีซ่า 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อย่าง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ืน่วีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก ** 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงน้ี!!  เพื่อประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
กรณปัีจจุบันท่ำน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถำนที่ท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีแล้ว   
เม่ือวนัที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนที่สมรสแล้วให้ระบุช่ือสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำม ีหรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
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หมำยเหตุ** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ
ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด       


