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ก ำหนดกำร           CZ8356 BKK-SWA 11.30-15.20 // CZ8323 SZX-BKK  16.10-18.15 
D1 :   กรงุเทพฯ – ซวัเถำ - สปำน ้ำแร่น ้ำทะเล 
D2 :   ถู่โหลวแห่งฝเูจี้ยน – แต้จ๋ิว – วดัไคหยวน - วดัไทย - สะพำนเซียงจื่อ – ซวัเถำ – อิสระเย่ียมญำติ หรือ ช้อปป้ิงถนน
คนเดิน 
D3 :   ไฮตงัม่ำ (ศำลเจ้ำแม่ทบัทิม) – สุสำนสมเดจ็พระเจ้ำตำกสินมหำรำช  - ไต่ฮงกง (เทพเจ้ำแห่งสุขภำพ)  - เฮ่ียงบู๋
ซวั (เจ้ำพ่อเสือ ) - รถไฟควำมเรว็สูงสู่เมืองเซ่ินเจ้ิน – ช้อปป้ิงตลำดตงเหมิน - เซ่ินเจ้ิน 
D4 :   วดักวนอู – ร้ำนบวัหิมะ - ร้ำนหยก -ร้ำนยำงพำรำ – เซ่ินเจ้ิน – กรงุเทพฯ 

 

วนัแรก :    กรงุเทพฯ – ซวัเถำ - สปำน ้ำแร่น ้ำทะเล 
08.30 น. 
 
 
11.30 น. 
 
 
 
 
 

 

15.35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่ 
 

พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 9 สำยกำรบิน 
CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมเีจา้หน้าทีค่อย อ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน   
(เคาน์เตอรเ์ชค็อนิจะท าการปิดการเชค็อนิก่อนเครื่องออก 45 นาที) 
บนิลดัฟ้าสู่ซวัเถา เท่ียวบินท่ี CZ8356  บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มือ้ท่ี1) 
ไฟลท์บินเดือนตุลำคม 
CZ8356 BKK - SWA 1130-1535 
 

ไฟลท์บินเดือนพฤศจิกำยน-ธนัวำคม 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
 

เดนิทางถงึ เมืองซวัเถำ (เวลาเรว็กว่าเมอืงไทย 1 ชม.)  เมอืงซวัเถาเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุ้ง 
ถิน่ก าเนิดชาวแต้จิว๋ทีม่อีาศยัอยู่ทัว่โลก ซวัเถา เป็นหนึ่งในจงัหวดัของจนีทีต่ ัง้อยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มพีืน้ที ่234 
ตารางกโิลเมตร จงัหวดัซวัเถา ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง เป็นหนึ่งในถิน่ฐานของจนี
แต้จิว๋ ทีพู่ดภาษาแต้จิว๋ ซึง่เป็นภาษาทีแ่ยกย่อยมาจากภาษาหมนิใต้ (ฮกเกีย้นใต)้ เมอืงซวัเถา ในอดตีเป็นเพยีง
หมู่บา้นชาวประมงเลก็ๆ ต่อมาถูกยกระดบัฐานะขึน้เป็นเมอืงท่านานาชาตใินศตวรรษที ่18 ก่อนจะกลายมาเป็น 
1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่ อพยพไปตัง้ถิ่นฐานยงั 
ประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทัว่โลก ปัจจุบันลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็นก าลงัส าคญัในการผลักดนัให้
เศรษฐกจิของเมอืงซวัเถาพฒันา หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั 
บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ( มื้อท่ี 2 )  
น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั  KEDU (INTERNATIONAL) HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
อิสระให้ท่ำนด่ืมด ำ่กบักำรอำบน ้ำแร่เพื่อสุขภำพได้ตำมอธัยำศยั 
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วนัท่ี 2 : ถู่โหลวแห่งฝเูจ้ียน – แต้จ๋ิว – วดัไคหยวน - วดัไทย - สะพำนเซียงจื่อ – ซวัเถำ – อิสระเยี่ยมญำติ หรือ ช้อป
ป้ิงถนนคนเดิน 
เชา้ 
 
 
 
เท่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่ 

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ( มือ้ท่ี 3 ) 
น าท่านสู่ ถู่โหลวแห่งฝูเจ้ียน หรือ บ้ำนดินแห่งฝูเจ้ียน แหล่งมรดกโลกที่ตัง้อยู่ในเขตภูเขา มณฑลฝูเจี้ยน  
เป็นอาคารรปูทรงวงแหวนหลายชัน้ทีส่รา้งจากดนิของชาวจนีแคะ ซึ่งทีไ่ดล้งทะเบยีนเป็นมรดกโลกนี้มจี านวน 46 
หลงั ทัง้หมดสร้างขึ้นในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 12 ถึง 20 อาคารแต่ละหลงัสามารถเป็นที่อยู่อาศยัของผู้คนกว่ า 
800 คน 
บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ( มือ้ท่ี 4 )  
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแต้จิว๋ เป็นเมอืงโบราณ เป็นต้นก าเนิดของ “วฒันธรรมจนีโพน้ทะเล” แห่งส าคญัอกีแห่ง ที่
ต้อนรบัการกลบับ้านของชาวจีนทัว่โลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมปีระวตัินับพนัปีอย่างไม่
เปลีย่นแปลง 
น าท่านสู่ วดัไคหยวน ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงแต้จิว๋ เป็นวดัพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิ
องคท์ี ่7 แห่งราชวงศ์ถงั ซึง่มนีามรชัสมยัว่า “คายหยวน” ตรงกบัปี ค.ศ. 738 ภายในวดัยงัมวีตัถุโบราณมากมาย
ทีส่รา้งขึน้ต่างยุคต่างสมยักนั 
น าท่านชม วดัไทย ตัง้อยู่ติดวดัไคหยวน ซึ่งเจี่ยฮุ่ยหยูได้รวมเงนิสมทบของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย 
รวมทัง้ใชส้มบตัสิ่วนตวั สรา้งวดัไทยขึน้เมื่อปีค.ศ. 1985 แลว้เสรจ็เมื่อปีค.ศ. 1992 เบกิพระเนตรโดยหลวงจนีใน
ประเทศไทย วดัไทยประดษิฐานพระพุทธรูปทีอ่ญัเชญิมาจากประเทศไทย ในวดัมวีิหาร เจดยีท์รงไทย ออกแบบ
โดยช่างไทย ปัจจุบนับรเิวณวดักวา้งขวาง มเีก๋งต่างๆอยู่รมิทะเลสาบ 
จากนัน้ท่านผ่านชม สะพำนเซียงจื๊อ เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น ้าหานเจยีง มชีื่ออกีชื่อว่าสะพานกวงจี้ ตัง้อยู่
ทางดา้นตะวนัออกของตวัเมอืงแต้จิว๋ เริม่สรา้งในสมยัราชวงศ์ซ้ง ตรงกับปีค.ศ. 1170 โดยใชเ้วลาสรา้งยาวนาน
ถงึ 57 ปี มคีวามยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป็นช่วงที่กวา้งที่สุด มคีวามกว้างประมาณ 100 เมตรเป็น
สะพานแห่งแรกของเมอืงจนีทีเ่ปิดปิดได ้

 
บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ( มื้อท่ี 5 )  เมนูแต้จ๋ิว 18 อย่ำง 
หลงัอาหารเป็นเวลาอสิระเยีย่มญาต ิหรอื ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 
น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั  HAPPY HOTEL  หรอืเทยีบเท่า  
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D3 : ไฮตงัม่ำ (ศำลเจ้ำแม่ทบัทิม) – สุสำนสมเดจ็พระเจ้ำตำกสินมหำรำช - ไต่ฮงกง (เทพเจ้ำแห่งสุขภำพ) - เฮ่ียงบูซ๋วั 
(เจ้ำพ่อเสือ)-รถไฟควำมเรว็สูงสู่เมืองเซ่ินเจ้ิน –  ช้อปป้ิงตลำดตงเหมิน    
เช้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เยน็ 
 

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ( มือ้ท่ี 6 ) 
น าท่านสกัการะ ไฮตงัม่ำ หรือ ศำลเจ้ำแม่ทบัทิม ซึ่งเป็นเทวนารที าใหค้ลื่นลมสงบ และชาวจนีเชื่อกนัว่า หาก
ตอ้งการใหช้วีติราบรื่นกใ็หม้าขอพร ณ ศาลเจา้แม่ทบัทบิแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์คุม้ครองชาวจนีแต้จิว๋ทีอ่าศยั
อยู่ตดิทะเล และมชีวีติอยู่กบัทะเล 
พาท่านสู่ สุสำนสมเดจ็พระเจ้ำตำกสินมหำรำช ทีต่ัง้ของสุสานนี้มแีม่น ้าและคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเขื่อน
และหมู่บา้น ตวัสุสานเหมอืนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ท าแบบฮวงซุย้ มป้ีายหนิแกรนิตสชีมพสูลกัตวัอกัษรจนีสทีอง
แปลความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระมาลาของพระเจา้ตากสนิแห่งกรุงสยาม ” สรา้งขึน้ในปีที ่47 แห่ง
รชัสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มปีระวตัเิล่าว่าหลงัจากสมเดจ็พระเจ้า
ตากสนิสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบรพิารเชื้อสายจนีไดน้ าฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย 
อกีชุดหนึ่งเป็นชุดจนี กลบัมามอบให ้พระญาตทิีห่มู่บา้นหวัฝู่ นี้ พวกพระญาตจิงึสรา้งสุสานบรรจุสิง่ของเหล่านี้ไว้
สกัการะ 
จากนัน้น าท่านสู่ ไต่ฮงกง (เทพเจ้ำแห่งสุขภำพ)  นมสัการไต่ฮงกง อนัเป็นที่นับถือของชาวจนีในเรื่องความ
เมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัสุสานแห่งนี้ได้รบัการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบรจิาคของชาวจนี จนมคีวาม
ใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของ
โบราณคด ีต้าเฟิงจู่ซอืเป็นคนสมยัราชวงศซ์่ง เกดิทีอ่ าเภอเวนิโจว มณฑลเจ๋อเจยีง สอบไดจ้ิน่สือ้เป็นขา้ราชการ
ชัน้ผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่มณฑล
กวางตุ้ง ไดส้รา้งวดัสรา้งโรงเรยีนสรา้งสะพานและช่วยรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ใหแ้ก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพ
ชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ทีเ่หอผงิหลี ่และสรา้งศาลเจา้ไวเ้พือ่เป็นการร าลกึถงึบุญคุณและความดขีององค ์ไต่ฮงกง ผู้
นี้  
บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ( มือ้ท่ี 7 )   
น าท่านชม เฮียงบู๋ซวั (ศำลเจ้ำพ่อเสือ) สถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ห่งในลทัธเิต๋า ศาลเจา้แห่งนี้สรา้งในสมยัราชวงศ์ซ่ง 
ผ่านการบูรณะซ่อมแซมหลายครัง้ จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โตมผีู้คนศรทัธามาบูชาอยู่เสมอ 
ปัจจุบนั เฮยีงบู๋ซวั ได้ผสมผสานกบัศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดยีวกนั ให้ท่านได้นมสัการ เจ้าพ่อเสอื ซึ่งถอืเป็น
องค์จรงิที่ทางไทยได้จ าลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสอืบรเิวณเสาชงิช้า ชาวจนีแต้จิว๋ถอืว่าในชวีติหนึ่งส าหรบันักธุรกจิ
จีนแล้วจะต้องมานมสัการสกัครัง้หนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่  หลังจากนมสัการที่ เฮียงบู๋ซัว นี้แล้ว กลับมาก็จะท า
การค้าขึน้ประสบแต่ความส าเรจ็ในชวีติ ทุกๆปีจะมผีูท้ี่มาบนบานและแก้บน เดนิทางมาจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศทุกสารทศิ ภายในวดัมทีัง้เทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปทีร่กัษาดูแลเรื่องน ้า ประดษิฐานปิด
ทองอยู่ในศาลเจา้พรอ้มกนันัน้กย็งัมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยู่ในวหิารหน้า เป็นสถานทีส่กัการะบูชาของคนซวั
เถาอย่างกวา้งขวาง และเป็นสถานทีท่ีช่าวจนีโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจนีในประเทศไทยจะนบัถอืกนัมาก  
น าท่านนัง่รถไฟควำมเรว็สูงสู่ เซ่ินเจ้ิน (ใช้เวลำประมำณ 2 ชัว่โมง)  เป็นเมอืงโบราณ เป็นต้นก าเนิดของ 
วฒันธรรมจนีโพน้ทะเล” แห่งส าคญัอกีแห่ง ทีต่อ้นรบัการกลบับา้นของชาวจนีทัว่โลกดว้ยตกึรามบา้นช่อง   แบบ
โบราณทีบ่างแห่งมปีระวตันิบัพนัปีอย่างไม่เปลีย่นแปลง 
บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร ( มือ้ท่ี 8 ) อำหำรซีฟู้ด เป๋ำฮื้อ ไวน์แดง 



  
 
 

 
 

 

CTP11_SWA-SZX 4D2N CZ (SWA2,SZX1) OCT-DEC 2019  14,999 ไม่รวมวีซ่า  Update 10-Sep-2019     

จากนัน้น าทุกท่านสู ่  ตลำดตงเหมิน  สถานทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด 

เช่น เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, นาฬกิา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอื่นๆอกีมากมาย 

น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั  HONG LI LAI HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

 
D4 : วดักวนอ ู– ร้ำนบวัหิมะ - ร้ำนหยก –ร้ำนยำงพำรำ - เซ่ินเจ้ิน – กรงุเทพฯ 

เช้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง 
 
 
 
 
 
 

 
 
……….. 
น. 
16.10 น. 
 
18.15 น. 

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ( มือ้ท่ี 9 ) 
น าท่านสู่ วดักวนอู ไหวเ้พทเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความ  ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ โชค

ลาภ เปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเดด็เดีย่ว เป็นธรรม กลา้หาญ เป็นวดัอนัศกัดิส์ทิธทิีค่นเซิน่เจิน้นิยมสกัการะ

ขอพรในเรื่องหน้าทีก่ารงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ 

น าท่านแวะชม สนิค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน “ ยำบวัหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้น ้าร้อนลวก, แผลไฟ

ไหม้, แก้รดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ “ โรงงำนผลิตหยก ”  ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมอืงจนี รบัฟังความเป็นมาและ

ประโยชน์ของหยกเมอืงจนี อสิระเลือกซื้อก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดบัน าโชค ของ

ฝากอนัล ้าค่าทีข่ึน้ชื่อของจนี จากนัน้น าทุกท่านแวะชมรา้นของโอทอ็ปขึน้ชื่อ  

บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ( มือ้ท่ี 10 )  

จากนัน้น าท่านชม “ร้ำนผลิตภณัฑ์ยำงพำรำ”   น าท่านชมสนิค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจาก

ยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัของประเทศจนี ไดน้ าผลติภณัฑย์างพารามาท าเป็นเครื่องนอน ของ

ใชใ้นบา้น ไดอ้ย่างลงตวั   

 
ไดเ้วลานดัหมายน าท่านสูส่นามบนิเซิน่เจิ้น 

 
บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี CZ8323 CHINA SOUTHERN AIRLINE   บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง (มือ้ท่ี11) 
คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู  โดยสวสัดภิาพ 
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เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่ำนเอง กรณุำอ่ำนข้อตกลงและเง่ือนไขก่อนท ำกำรจอง 
ถ้ำท่ำนท ำกำรจองใดๆ กบับริษทัแล้ว ถอืว่ำท่ำนได้ยอมรบัในเง่ือนไขทัง้หมด   

** ตำมเงื่อนไขของเมืองจีนผู้เดินทำงท่ีมีอำยตุัง้แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นรำคำเดก็ ** 

ทำรกอำยไุมถ่ึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทำงกลบั คิดเฉพำะค่ำธรรมเนียมจำกสำยกำรบิน  

คนละ 6,900 บำท 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัรำคำทำรก ตำมค่ำธรรมเนียมของสำยกำรบิน  

ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2562 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง & อตัรำค่ำบริกำร     

PERIOD FLIGHT DETAIL 
รำคำผู้ใหญ่ รำคำเดก็  2-

18 ปี 

รำคำกรุป๊
เหมำ 

พกัเด่ียว
จ่ำยเพ่ิม 

กรุป๊
ไซด ์

Promotion 

12-15 ตุลาคม 2562  
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 / วนัออกพรรษา 

CZ8356 BKK - SWA 1130-1535 

CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

26-29 ตุลาคม 2562  
CZ8356 BKK - SWA 1130-1535 

CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

2-5 พฤศจกิายน 2562 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

9-12 พฤศจกิายน 2562 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

16-19 พฤศจกิายน 2562 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 2562 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

7-10 ธนัวาคม 2562 
วนัรฐัธรรมนูญ 

CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

14-17 ธนัวาคม 2562 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 15,999 17,999 17,999 4,000 21 

21-24 ธนัวาคม 2562 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

28-31 ธนัวาคม 2562 
วนัสิน้ปี 

CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 17,999 19,999 19,999 4,000 21 

 

หมำยเหตุ  

1. ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีเพื่อโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง เช่น บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, 

ใยไผ่, ไหม, หยก, ยางพารา ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร์ ทางบรษิัทฯ จึงอยากเรยีนชี้แจง

ลูกค้าทุกท่านว่า ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละรา้นใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านต้องการซื้อหรอืไม่ซื้อ

ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัทางบรษิทัและไกด์ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้น แต่ถ้าหากลูกค้าไม่มคีวามประสงค์จะเขา้
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รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงนิ  350 หยวน / คน / 

ร้ำน 

2. ในสว่นของสายการบนิ หากมกีารเปลีย่นแปลงในเรื่องของภาษนี ้ามนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงราคาตามจรงิ 

อนัเน่ืองมาจากค่าภาษนี ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ตามอตัราของสายการบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปเหมา .. กรณีตดักรุ๊ปจะใชร้าคาเตม็เท่านัน้กรุณาสอบถามทางเจา้หน้าที่ 

4. ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่อง ทางบรษิทัไม่สามารถเลอืกทีน่ัง่ใหผู้เ้ดนิทางได ้เนื่องจากตัว๋ทีใ่ชใ้นการเดนิทางเป็นตัว๋

กรุ๊ปแบบหมู่คณะ สายการบินจะจดัที่นัง่ให้เป็นโซนเดยีวกันทัง้คณะ และรนัเลขที่นัง่ตามระบบของสายการบิน ดงันัน้ในการรี

เควสที่นัง่ติดกนัของแต่ละครอบครวั ทางทวัร์อาจไม่สามารถจดัที่ให้ได้ตามที่ต้องการแต่จะพยามให้หวัหน้าทวัร์จดัสลบัที่นัง่

ภายในกรุ๊ปใหไ้ดน้ัง่ดว้ยกนัไดม้ากทีสุ่ด 

1. อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ สายการบนิตามโปรแกรม 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ชิน้ น ้าหนกัไม่เกนิ 23 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน 

** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งทีคุ่ณตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตวัท่านเอง Twin (หอ้ง2เตยีง)/Double (หอ้ง 1 เตยีง

ใหญ่)/ Single ( หอ้งพกัเดีย่ว) / TRP (หอ้ง 3 เตยีง  หากไม่มกีารระบุ ทางบรษิทั ขออนุญาตจดัเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ เมนูพิเศษ อำหำรแต้จ๋ิว 18 อย่ำง, อำหำรทะเลซีฟู้ด + เป๋ำฮื้อ ไวน์แดง  

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

2. อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

❖ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเด่ียวเข้ำประเทศจีน แบบธรรมดำ 4 วนัท ำกำร ท่ำนละ 1,800 บำท/ วีซ่ำจีนแบบด่วน 2 วนัท ำ

กำร ท่ำนละ 3,500 บำท 

❖  ค่าทิปคนขบัรถ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และค่าทิปคนหวัหน้าทัวร์ ท่านละ 1500 บำท /ทริป/ต่อท่ำน  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ 

เท่ากนั ) 

❖ ค่าทปิคนหวัหน้าทวัร์หากพอใจในการบรกิารสามารถเป็นสนิน ้าใจเพิม่เติมได้ขึ้นอยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการ

บรกิาร ไม่มกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 

❖ ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิ่ม

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 
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❖ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% หากตอ้งการใบเสรจ็ค่าบรกิารแบบภาษ ี

❖ โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

❖ กรณีชาวต่างชาต ิไม่ไดถ้อืพาสปอรต์ไทย มคี่าใชจ่้ายเพิม่ 3,000 บาท 

❖ วซี่าเดีย่วส าหรบัชาวต่างชาตผิูเ้ดนิทางต้องท าวซี่าทีส่ถานทตูจนีดว้ยตนเองไม่สามารถยื่นแทนไดเ้นื่องจากต้องมกีารโชว์

ตวั 

ตวัอย่ำงหน้ำพำสปอรต์ท่ีถกูต้องส ำหรบัส่งจองทวัร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรท่ีใช้ยื่นวีซ่ำจีนมีดงัน้ี  

1. พาสปอรต์เล่มจรงิ อายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับถงึวนัเดนิทางกลบั  และ ต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พรอ้มส าเนา 1 
ชุด 

2. รปูถ่ายส ี2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน) หน้าตรง พืน้หลงัสขีาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. 
X 33 มม.)  เสือ้สุภาพไม่โป๊เปลอืย หา้มใส่เสือ้สขีาว เพราะฉากหลงัสขีาวแลว้ หา้มใส่แว่น และ/หรอื เครื่องประดบั ต้องเหน็
ใบหชูดัเจน ไม่อนุญาตใหใ้สเ่ครื่องแบบถ่ายรปู เช่น เครื่องแบบทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เป็นตน้ 

3.   เดก็ต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางกบัพอ่ และ แม่ เพิม่ 
3.1 ส าเนาสตูบิตัร (เดก็อายุต ่ากว่า 5 ปี ตอ้งยื่นสตูบิตัรตวัจรงิดว้ย) เขยีนชื่อภาษาองักฤษต่อทา้ยชื่อ พอ่ , แม,่ ลูก 
3.2 ส าเนาบตัรประชาชน (เดก็) 
3.3 ส าเนาทะเบยีนบา้น (เดก็) 
3.4 ใบเปลีย่นชื่อ นามสกุล(ถา้ม)ี 
 

กรณีเดินทำงกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้นแล้วให้เพ่ิม 
ส าเนาทะเบยีนบา้นของ พอ่ และ แม่ 
หนังสอืยนิยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกบัพ่อ หรอืแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสอืที่ออกโดย หน่วยงานราชการ 

เท่านัน้ 
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กรณีไม่ได้เดินทำงกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้นแล้วให้เพ่ิม 
หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป ต่างประเทศ กบัผูอ้ื่น ระบุความสมัพนัธ ์ตอ้งเป็นหนงัสอืทีอ่อกโดย หน่วยงานราชการ เท่านัน้ 
 

3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

 3.1 ช าระมดัจ าภายใน 3 วนั  หลงัจากท าการจอง ท่านละ 5,000 บาท  

 3.2 สว่นทีเ่หลอืช าระ 20 วนัก่อนออกเดินทำง 
 

4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 

 4.1 เนื่องจากเป็นราคาทวัร ์Promotion หากมกีารยกเลกิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิจะไม่มกีารคนืเงนิในทุก

กรณ ี

 4.2 แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เกบ็ค่าใชจ่้ายทัง้หมด   

    4.3 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิกรณีกรุ๊ปเหมาหรอืกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่้องการนัตมีดัจ า

กบัสายการบนิ หรอืค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่ อาจขอคนืเงนิได้ รวมถงึ

เที่ยวบินพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
    
5.  กรณีคณะออกเดินทำงได้           

 5.1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (ไม่มหีวัหน้าทวัร)์ 

 5.2 คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหน้าหวัหน้าทวัร)์ 

 5.3 คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 5.4 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

6. เงื่อนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 

6.1     ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ หากผูเ้ดนิทาง มกีารกระท าทีว่ตัถุประสงคท์างบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในการกระท าทีน่อกเหนือจากการท่องเทีย่วไม่ว่ากรณีใด 

6.2 การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้เดนิทางซึ่เป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน การนัตอีอกเดนิทางแบบไม่มี

หวัหน้าทวัร ์บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางเป็นวนัเดนิทางอื่นหากมจี านวนไม่ครบตาม

จ านวนทีร่ะบุ  ( ส าหรบัทวัรเ์สน้ทางนี้ “ผูใ้หญ่”  คอืบุคคลทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ณ วนัเดนิทาง )   
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6.3 ทวัร์นี้เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรอืใช้บรกิารตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

6.4 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  

และอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่าที่ทางบรษิทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

6.5 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่มไิด้ส่งหน้าหนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษิทั  

6.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางตามความ

เหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ 

บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญัทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ 

ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิด้เกดิจากความผดิของทางบรษิัท เช่น การ

ยกเลกิเที่ยวบนิอนัเหตุสุดวสิยัจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิการก่อการ

รา้ย ภยัสงครามต่างๆ 

6.7 ในกรณีทีลู่กคา้ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเชค็

ขอ้มูลความถูกต้องของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟล์บนิและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษิทัไม่

รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

6.8 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 


