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ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน บ้านดนิหวัอัน แต้จิ๋ว 5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม  2562  
 

 

 

 

เร่ิมต้นเพียง 20,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง  
วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ซวัเถา(สนามบนิเจียหยางเฉาซาน)(CZ8356 // 11.30-15.20) 
วนัท่ี 2   ซวัเถา-หวัอนั-บ้านดนิถู่โหลว-เซ๊ียะเหมนิ 
วนัท่ี 3   วดัหนานผูโ่ถว-ถนนรอบเกาะ-กู่ลงัหย่ี(นัง่เรือ)-ถนนคนเดนิหลงโถวลู-่ถนนจงซานลู ่
วนัท่ี 4.  เซ๊ียะเหมนิ-แต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว-ผา่นชมสะพานเซียงจ่ือ-วดัไคหยวน-ไฮ่ตงัมา่-ซวัเถา 
วนัท่ี 5.   ซวัเถา(สนามบนิเจียหยางเฉาซาน)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(CZ8355 // 08.25-10.30) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ซัวเถา(สนามบินเจียหยางเฉาซาน)
(CZ8356 // 11.30-15.20) 

08.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4  ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการ
เดนิทางให้กบัทกุท่าน 

11.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองซัวเถา (สนามบนิเจียหยางเฉาซาน)  เท่ียวบนิท่ี CZ8356 
หมายเหต ุ: พีเรียดวนัท่ี 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 เปล่ียนเวลาบนิเป็น 13.10 น.-17.00 น. เวลานดัท่ีสนามบนิ 10.00 น. 

15.20 น. ถึง ท่าอากาศยานเจียหยาง เฉาซาน เมืองเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
สนามบินสร้างขึน้เพ่ือรองรับผู้ โดยสารท่ีจะเดินทางมายังเมือง  เจียหยาง ซัวเถา เฉาหยาง และเมืองอ่ืนๆท่ีอยู่ทางภาค
ตะวนัออกของมณฑลกวางตุ้ง ผา่นพธีิตรวจคนเข้าเมือง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก POLYSHERON HOTEL OR SAME 4* 

วันที่2 ซัวเถา-หัวอัน-บ้านดนิถู่โหลว-เซ๊ียะเหมิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 หลงัรับประทานอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่เมืองอัน (ใช้เวลาประมาณ 3.30 -4 ชม.) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ทางใต้ของมณฑลฝู
เจีย้น อยู่ห่างจากเมืองเซ๊ียะเหมนิประมาณ 150 กิโลเมตร เป็นเขตพืน้ท่ี ท่ีมีชาวจีนแคะอาศยัอยู่มากมายในพืน้ทีกว่า 1,300 
ตารางกิโลเมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 ท่านเข้าชม บ้านดนิถู่โหลว ตัง้อยู่อ าเภอฮวัอนั มณฑลฮกเกีย้น เป็น 1 ใน 3 บ้านดินท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลฮกเกีย้น(1.บ้าน

ดินอ าเภอหย่งติง้ 2.บ้านดินอ าเภอหนานจิง้ 3.บ้านดินอ าเภอฮัวอัน) มีความเป็นเอกลกัษณ์อันโดดเด่นและมีประวตัิความ
เป็นมาอันยาวนาน บ้านดินฮัวอันมีลักษณะเป็นทรงกลมและทรงส่ีเหล่ียม ปัจจุบันยังคงเหลืออยู่  68 หลัง ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนแคะเป็นอย่างดี  เพราะบ้านท่ีสร้างมานีส้ามารถท่ีจะป้องกันแผ่นดินไหว 
อคัคีภยัและสามารถปรับเปล่ียนอณุหภมูติามสภาพแวดล้อมได้ ท่านจะได้ชมตกึเอ้ออ๋ีโหลว, ตกึหนานหยางโหลว และตึกตงห
ยางโหลว ทัง้ 3 ตกึนีถื้อเป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเดน่ของบ้านดนิฮวัอนัท่ียงัคงสภาพดัง้เดมิและถกูรักษาไว้เป็นอย่างดี  
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเซ๊ียะเหมิน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ตัง้อยู่มณฑลฝเูจีย้นสาธารณรัฐประชาชน สญัลกัษณ์ของ
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เมืองคือ นกกระยางขาว ไข่มกุแห่งท้องทะเลเป็นเมืองศนูย์กลางของการพาณิชย์ หลงัเปิดประเทศจีนได้ประกาศเป็นเมือง
เศรษฐกิจเปิดพเิศษน าร่อง อยู่ตรงข้ามจีนไต้หวนั ห่างจากเกาะคีมอยเพียง 2,000 เมตร เซ๊ียะเหมินได้รับการยกระดบัขึน้มา
เป็นเมืองใหญ่ใน ปี ค.ศ. 1387 โดยมีสถานะเป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญัและเคยเป็นพืน้ท่ีสนามแห่งการศกึสงครามหลายครัง้
ในอดีต เมืองเซ๊ียะเหมนินีจ้ึงเปรียบเสมือนเป็นหน้าตา่งอีกบานหนึ่งเม่ือประเทศจีนเปิดประเทศออกสูโ่ลกภายนอกมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร    
ที่พัก DAYIYIHO HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 
วัดหนานผู่โถว-ถนนรอบเกาะ-กู่ล่ังหย่ี(น่ังเรือ)-ถนนคนเดินหลงโถวลู่-
ถนนจงซานลู่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหนานผู่โถว เป็นวดัส าคัญขนาดใหญ่ของเมืองเซ๊ียะเหมิน เป็นวัดพทุธท่ีสร้างขึน้ในช่วงราชวงศ์ถัง 
ภายในมีหอราชาสวรรค์ประดษิฐาน พระสงักัจจายน์ และ ราชาสวรรค์ 4 องค์ หอต้าสงป่าวเตีย้น ประดิษฐานพระพทุธรูป 3 
องค์ คือ พระพทุธเจ้าองค์ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ท่ีฐานดอกบัวสลักเป็นเร่ืองราวพทุธประวตัิ และการเดินทางไป
อญัเชิญพระไตรปิฎกของพระถงัซ าจัง๋ น าท่านเดนิทางสู ่น าท่านสู่ ถนนรอบเกาะ ให้ท่านชมวิว ทิวทัศน์ชมความงดงามของ
ถนนเลียบชายทะเลของเซ่ียเหมนิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นัง่เรือยนต์สู ่เกาะกู่ล่ังหย่ี (เรือข้ามฟาก 5 นาที) เกาะเลก็ๆ ท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้ามกับเมืองเซ๊ียะเหมิน ชมทัศนียภาพของ เกาะกู่ลัง่

หย่ี ( รวมรถแบตเตอร่ี ) ซึ่งมีบ้านพักอาศยัทรงยุโรป ในอดีตเป็นสถานกงสลุนานาชาติในสมยัราชวงศ์ชิง ปัจจุบนัมีแมกไม้ 
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สวนไผป่กคลมุให้ความร่มร่ืน และสภาพแวดล้อมท่ีเงียบสงัดโดยปราศจากความพลกุพล่านหรือเสียงดงัของเมืองทั่วไป เป็น
สถานท่ีตากอากาศท่ีดีเลศิอีกแห่งหนึ่งท่ีดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้มากมาย นอกจากนีย้งัเป็นสถานท่ีก าเนิดนักดนตรีโดยเฉพาะนัก
เปียโนช่ือดังอีกด้วย จึงได้รับสมญานามว่า “เปลแห่งนักดนตรี หรือ พิพิธภัณฑ์เปียโน”น าท่านชมวิวบริเวณรอบๆเก่าะ 
หลงัจากนัน้อิสระช้อปปิง้ ถนนคนเดนิหลงโถว ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้สินค้าฝากคนทางบ้าน น าท่านสู่ ถนนคนเดินจงซาน  
ย่านช้อปปิง้ใจกลางเมืองด้วยระยะทางเพียง  1200 เมตร เต็มไปด้วยอาคารร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบองักฤษ, ฝร่ังเศสและเยอรมนั ตัง้เรียงรายสองฝ่ังถนน อิสระเดินเท่ียวชมวิถีชีวิต และบรรยากาศยามเย็น
ของเซ่ียะเหมนิ หรือ นัง่จิบชา กาแฟ ชิมอาหาร ขนมพืน้เมือง  และช้อปปิง้สนิค้าตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก DAYIYIHO HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 
เซี๊ยะเหมิน-แต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว-ผ่านชมสะพานเซียงจื่อ-วัดไคหยวน-ไฮ่
ตังม่า-ซัวเถา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองแต้จิ๋ว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มี

ชายฝ่ังทะเลยาว 325 กิโลเมตร เมืองซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมูบ้่านชาวประมงเลก็ ๆ ตอ่มาถกูยกระดบัฐานะขึน้เป็นเมืองท่า
นานาชาตใินศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพเิศษของ จีน อันประกอบไปด้วย เซินเจิน้ , จูไห่ , 
เซ่ียะเหมนิ และซวัเถา ในทศวรรษท่ี 80   ปัจจุบนัมีสถานะเทียบเท่ากับเมืองเซินเจิน้ , จูไห่และเซ่ียะเหมิน ซึ่งเป็นศนูย์กลาง
ธรุกิจการค้าในแถบภมูภิาคแถบนี ้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านชม เมืองโบราณแต้จิ๋ว ต้นก าเนิดของวฒันธรรมจีนโพ้นทะเลส าคญัอีกแห่ง มีความเป็นเอกลกัษณ์ของตึกรามบ้าน

ช่องแบบโบราณพืน้ท่ีบางท่ีมีประวตัินับพนัปี น าท่าน ผ่านชมสะพานวัวคู่ หรือมีอีกช่ือหนึ่งว่า เซียงจ่ือเฉียว เป็นสะพาน
โบราณของจีน มีความยาวกวา่ 515 เมตร และยงัถือวา่สะพานแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองแต้จิ๋ว และน าท่านชม ก าแพง
เมืองโบราณ ซึ่งเป็นก าแพงท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว น าท่านสู่ ศาลเจ้ามงักรเขียว ให้ท่านได้ไหว้ขอพร เสริมความเป็นสิริ
มงคล น าท่านนมสัการขอพร เจ้าแม่กวนอิมพนัมือ ท่ี วัดไคหยวน  เป็นวดัท่ีสร้างขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไป
หลายคราแตก่็ได้รับการบรูณะให้กลบัมามีสภาพคงเดมิทกุครัง้ 

 

 
 น าท่านชม ศาลไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) เกาะหม่าสือ เกาะหม่าสือเป็นเกาะขนาดเล็ก มีเน่ือท่ี 0.90 ตารางกิโลเมตร 

ตัง้อยู่บริเวณปากอ่าวซวัเถา เป็นเกาะท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม เกาะหมา่สือ เป็นเกาะท่ีอยู่ของ “ไฮตงัม่า” หรือเจ้าแม่ทับทิม ท่ีชาว
จีนทัง้ในและต่างประเทศให้ความนับถือ ชาวจีนจากทั่วโลกนิยมมาขอพรจาก “ไฮตงัม่า” เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ
คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วท่ีอยู่ตดิทะเลและมีวถีิชีวติอยู่กบัทะเล 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก POLYSHERON HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 ซัวเถา(สนามบินเจียหยางเฉาซาน)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(CZ8355 // 
08.25-10.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จัดเป็นเซตกล่อง   
 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิเจียหยางเฉาซาน 

08.25 น. อ าลา เมืองซัวเถา โดยสายการบนิไชน่าเซ้าเทิร์นแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี CZ8355 
หมายเหตุ : พีเรียดวนัท่ี 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 เปล่ียนเวลาบนิเป็น 10.00 น. – 12.10 น. 

10.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ 

 

อัตราค่าบริการ : ซัวเถา เซ๊ียะเหมนิ บ้านดนิหวัอัน แต้จิ๋ว  5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิไชน่าเซ้าเทร์ิน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 16-20 ต.ค. 62 21,900.- 21,900.- 20,900.- 4,000.- 15,900.- 
วนัท่ี 30 ต.ค. -03 พ.ย. 62 20,900.- 20,900.- 19,900.- 4,000.- 14,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.-  
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (รวมวซ่ีาจีน 4 วันท าการ) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
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 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 

ใบ ไม่เกิน  23 กิโลกรัม สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
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 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ
เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
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- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หย่า    
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. ................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
...................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................. 
ต าแหน่งงาน................................................................................. .................................................................................................. 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
...................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรง
กับท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน............. ..........ปี.................................................................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................................................................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME......................................................................................... 
RELATION.............................................................. ....................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME......................................................................................... 
RELATION.............................................................. ....................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


