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วันที่
1

กําหนดการ
กรุงเทพฯ-ฉวนโจว (ZH8012 : 16.15 20.20)

เช้ า เที่ยง เย็น
X

X

XIAMEN SANSIRO
✈ HOTEL
หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว



XIAMEN SANSIRO
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
 HOTEL
หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

เซี่ยเหมิน
2

เซี่ยเหมิน-หย่ งติง้ -หมู่บ้านดินเกาเป่ ย (เฉิงฉี่โหลว



โรงแรม

-เฉียวฝูโหลว-ซือจือโหลว)-เซี่ยเหมิน-ถนนจงซาน
3

เซี่ยเหมิน-ผู่เถียน-เกาะเหมยโจว(รวมรถ)
เจ้ าแม่ ทับทิม-ฉวนโจว-วัดไคหยวน





QUANZHOU CITY
 GARDEN HOTEL
หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

4

ถนนโบราณอูเตีย้ นสื้อ-ฉวนโจว-กรุงเทพฯ
(ZH8011 : 13.00 – 15.15)



✈

X

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คนตลอดการเดินทาง
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กําหนดการเดินทาง วันที่ 1 – 4 มกราคม 2562
วันแรก
13.00 น.
16.15 น.
20.20 น.

วันที่สอง
เช้ า
เที่ยง
บ่ าย

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม)ิ -ฉวนโจว-เซี่ยเหมิน
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้ น 4 ประตู 9
บริ เ วณ ISLAND-U สายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH) โดยมี เ จ้าหน้าที่ จากทางบริ ษ ัทฯ คอย
ต้อนรับ และอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
 เหิรฟ้ าสู่ เมืองฉวนโจว โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE เที่ยวบินที่ ZH8012
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ฉวนโจว จิ้นเจียง เมืองฉวนโจว ต้นธารอารยธรรม เส้นทางสายไหมทาง
ทะเล หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ ยเหมิน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชั่ วโมง) เป็ นหัวเมื อ งสําคัญของมณฑลฝูเจี้ยน ไข่มุ กแห่ งท้อ งทะเล สัญลักษณ์ คือ นกกระยางขาว เป็ น
ศูนย์กลางของการพาณิ ชย์หนึ่งในห้าเขตของจีน นําท่านสู่ที่พกั
 พักที่ SENSIRO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
เซี่ยเหมิน-หย่ งติง้ -บ้ านดินเกาเป่ ย (เฉิงฉี่โหลว-เฉวียนฝูโหลว-ซือจือโหลว)-เซี่ยเหมิน-ถนนจงซาน
 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหย่ งติง้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ วโมง) มณฑลฮกเกี้ยน ระหว่างท่านจะได้สัมผัส
บรรยากาศวิวสองข้างทาง
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารชาวแคะ
นําท่านชม สถาปัตยกรรมบ้ านดินที่ได้ รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างที่มีความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อ มรอบข้างที่ไ ด้ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติและอาคารที่อ ยู่อ าศัยของมนุ ษย์ ลักษณะ
ภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบเลขาคณิ ตหลากหลายไม่วา่ จะเป็ นทรงกลม ครึ่ งวงกลม สี่ เหลี่ยมผืนผ้า
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สําหรับชาวจีนฮากกา รู ปทรงกลมเป็ นการแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความ
สวยงาม และความสุข ลักษณะภายในตัวบ้านมีลานกว้าง โดยรอบจะเป็ นห้องพักติดกันหลายห้อง ขนาดของ
ห้องจะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวอาคาร อาคารส่ วนใหญ่จะมีความสู งราว 3-4 ชั้น สถาปั ตยกรรมจะ
สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนฮากกาเป็ นอย่างดี และยังป้ องกันแผ่นดินไหวได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยงั สามารถ
ปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี นําท่านชม บ้ านดินเฉิงฉี่โหลว เล่าลือกันว่าบ้านดินแห่ งนี้ เริ่ ม
ขุดดินก่อสร้างตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉงเจิน แห่งราชวงศ์หมิง จนถึงสมัยจักรพรรดิคงั ซี แห่ งราชวงศ์ชิง จึงสร้าง
เสร็จ ใช้เวลาถึง 3 ยุดในการก่อสร้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 73 เมตร อยูอ่ าศัยกว่า 400 คน เป็ นบ้านดินทรงกลมที่
ทําเป็ นสถานที่ท่อ งเที่ย วที่เก่ าแก่ ที่ สุด ได้ชื่อ ว่าเป็ น KING OF TULOU แล้วนํา ท่านชม บ้ านดิน เฉี ย วฝู
โหลว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของบ้านดิ นเฉิ งฉี่ โหลว สร้างขึ้นเมื่ อ ปี ค.ศ.1962 เจ้าของบ้านคือสามพี่น้อ งชาว
อเมริ กนั ผูอ้ อกทุนในการก่อสร้าง บ้านมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เมตร สู ง 3 ชั้น เป็ นทางเดินเชื่อมถึงกัน
ทั้งอาคารแบ่งเป็ นห้องทั้งหมด 30 ห้อง ห้อ งโถงหลักถู กออกแบบให้ผสมผสานกันระหว่างสไตล์จีนและ
ตะวันตกได้อย่างลงตัว ได้ชื่อว่าเป็ นบ้านดินแห่ ง ดร. จากนั้นนําท่านชม บ้ านดินซื อจือโหลว ตั้งอยูท่ างตอน
เหนือของหมู่บา้ น เป็ นบ้านดินรู ปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิ เจียชิ่ง (จักรพรรดิ
ชิงเหริ นจง) ปี ค.ศ.1565 มีพ้นื ที่ท้ งั หมดประมาณ 5,100 ตารางเมตร สู ง 4 ชั้น กว้าง 40.8 เมตร ยาว 41.2 เมตร
แต่ละชั้นมี 38 ห้อ ง แต่ละห้องกั้นด้วยอิ ฐ ที่พ้นื ประตูทางเข้าหลักปูด้วยก้อนหิ น ให้คล้ายกับรู ปเหรี ยญเงิน
โบราณเป็ นสัญลักษณ์มงคล หมายถึงความมัง่ คัง่ และเจริ ญรุ่ งเรื อง สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ ย
เหมิน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
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วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่
วันที่สี่
เช้ า

 รับประทานอาหารคํา่ ที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ พร้ อมชมวิวทะเล 270 องศา
อาหารทะเล ซาซิมิ หม้ อไฟ รั งนก ขนมหวาน อาหารนานาชนิด 98 เมนู หมุนวียนตามฤดูกาล
ให้ท่านได้อิสระ ช้ อปปิ้ งถนนจงซาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่ งนี้ มีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร
สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรี ยกว่าฉี โหลว ซึ่ งตึกทั้งหมดนี้ เป็ นโบราณที่มีลกั ษณะเด่น คือ ชั้นหนึ่ งจะมี
พื้นที่ส่วนหน้าซึ่งเว้นไว้ให้เป็ นทางเดินของผูค้ นที่มาเดินช้อปปิ้ ง ปั จจุบนั ถนนจงซานเป็ นถนนช้อปปิ้ งที่ได้รับ
ความนิยมของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากเพราะมีหา้ งร้านมากมายและมีสินค้าให้เลือกช้อปเกือบทุกประเภท
 พักที่ SENSIRO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
เซี่ยเหมิน-เมืองผู่เถียน-เกาะเหมยโจว–นมัสการองค์เจ้ าแม่ ทับทิม-เมืองฉวนโจว
 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองผู่เถียน ต้นกําเนิ ดแห่ งวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับ “เจ้าแม่ทบั ทิม” ตั้งอยูใ่ นมณฑลฝู
เจี้ยน ติดทะเลทางฝั่งตะวันออกเฉี ยงใต้ของจีน จากข้อได้เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ทางทะเลส่ งผลให้เมืองผู่เถียน
เริ่ มติดต่อค้าขายทางทะเลกับต่างชาติต้งั แต่ยคุ สมัยราชวงศ์ถงั หรื อกว่า 1,300 ปี มาแล้ว และนําไปสู่ การเดินทาง
อพยพของชาวจีนสู่ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้หรื อที่เรารู ้จกั ในนาม “ชาวจีน
โพ้นทะเล” นําท่านเดิ นทางสู่ เกาะเหมยโจว (โดยเรื อ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เกาะแห่ งนี้ มีเนื้ อ ที่
14.35 ตารางกิโลเมตรเป็ นเกาะที่ใหญ่ลาํ ดับที่สองของเมืองผู่เถียน, มณทลฮกเกี้ยน จากนั้นนําท่าน นมัสการ
องค์ เจ้ าแม่ ทับทิม เป็ นสถานที่กาํ เนิ ดของเจ้าแม่ ทบั ทิม(มาจูหลิ นโม่เหนี ยง) เมื่อ ครั้งที่เจ้าแม่ ทบั ทิมยังเป็ น
มนุ ษย์อยู่ ท่านได้ทาํ ความดีมากมาย ช่วยเหลือ ชาวประมงที่ประสพภัยร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อท่านเสี ยชีวิต
ชาวบ้านจึงได้สร้างวัดเจ้าทับแม่ทบั ทิมขึ้น เพื่อเป็ นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ซึ่ งมีความเชื่อกันว่า
เมื่อมาสักการะขอพรจากท่านก็จะได้รับการปกปั กษ์รักษา และมีโชคมีลาภ อีกทั้งยังเป็ นเทพเจ้าอันศักดิ์สิ ทธิ์
ของชาวเรื อด้วย ในแต่ละปี จะมีผศู ้ รัทธากว่า 200 ล้านคน เดินทางมาเพือ่ กราบไหว้และขอพรจากองค์ท่าน
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางสู่ ท่ าเรื อ เดิ นทางกลับ ขึ้นฝั่ ง จากนั้นเดิ นทางสู่ เมืองฉวนโจว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่ วโมง) ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงใต้ ของมณฑลฮกเกี้ ยน ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางการค้าทางทะเลและเป็ น
จุดเริ่ มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเล ปั จจุบนั เมืองฉวนโจว เป็ นหนึ่งในสามเมืองใหญ่ที่มีความสําคัญทางด้าน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑล ฮกเกี้ยน นําท่านเดินทางสู่ วัดไคหยวน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั เมื่อปี
ค.ศ. 686 มีประวิติที่ยาวนาน 1,300 ปี เป็ นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลฮกเกี้ยน มีพ้นื ทั้งหมด 78,000 ตาราง
เมตร ซึ่ งเป็ นพื้นแค่ 1 ใน 10 ส่ วนของสมัยโบราณ ปั จจุบนั มีวิหารที่มีการก่อสร้างแบบสถาปั ตยกรรมสมัย
ราชวงศ์ถงั ภายในประกอบด้วยเทพเจ้าในนิยายของจีนบนเพดานของวิหาร และมีเ จดีย ์ 2 องค์ อยูท่ างทิศตัวนั
ออกและตะวันตกของวัด ซึ่งก่อสร้างด้วยหินแกรนิตที่มีความสูงประมาณ 48.24 และ 44.06 ถือว่าเป็ นเจดียห์ ิ น
คู่ที่สูงที่สุดในประเทศจีน และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฉวนโจว
 รับประทานอาหารคํา่ ที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารหมิ่นหนาน
 พักที่ QUANZHOU CITY GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
ถนนโบราณอู่เตีย้ นสื้อ-ฉวนโจว-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณอู่เตีย้ นสื้อ ถือเป็ นมรดกวัฒนธรรมสิ่ งก่อนสร้างแบบหมิ่นหนานที่ล้ าํ ค่า
มีประวัติกว่า 1,000 ปี ที่มาของชื่อเขตนี้คือ ในสมัยรัชกาลไคหยวน (ค.ศ.713-742) ในสมัยราชวงศ์ถงั มีพี่น้อง
5 คน มาเปิ ดร้านขายอาหารที่นี่ และได้พฒั นาเป็ นย่านการค้าที่มีความเจริ ญมากในสมัยราชวงค์หมิงและชิ ง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
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 เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHENZHEN AIR เที่ยวบินที่ ZH8011
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    
********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม ฉวนโจว...มันรังนก
เซี่ยเหมิน หย่ งติง้ เหมยโจว 4 วัน 3 คืน (ZH)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 1-4 มกราคม 2562

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

13,999 บาท

13,999 บาท

3,500 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิม่ ตาม
ความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี้เช็คภาษีนํ้ามัน ณ วันที่ 23 พ.ย. 61 เป็ นเงิน 1,500 บาท
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํ้าหนักสั มภาระ ท่ านละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่ มี อ ายุต้ งั แต่ 1 เดื อ นขึ้ นไป และผูเ้ อาประกัน อายุระหว่า ง 1 เดื อ น ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่ มี อ ายุสู งกว่า 70 ปี ขึ้ นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รา
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ยาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อ
การร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต
8. ค่าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 120 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 40 หยวน / ท่ าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมู ลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลู กค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อ ง จะต้อ งบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้ งแรก ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อ มส่ งสํ าเนา
หนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที่ให้ กรอก
ท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050
บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้อ งเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไ ม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิน ค่าห้อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อ ค่ามัดจําที่พกั รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อ ให้โปรแกรมการท่อ งเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุ บตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง แขนกุด ซี ทรู
ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรื อกรอบแว่นสี ดาํ , ห้ามสวม
ใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อ รับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อ มกับการส่ งหนังสื อ
เดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
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 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้ ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัท ฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติ ฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เ ข้ากลุ่ ม ข้อ ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ ก
เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนี ย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์
โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง น้อย 10
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อ เปลี่ ยนระเบียบการยื่น เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของ
สถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ป ระสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า /
ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัท
ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.....................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................ ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื่อสถานทีท่ ํางาน/ ที่อยู่ ที่เคยทํางาน......................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................โทร................................
.. ....... .....

(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึ ง บริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่ อ
ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
http://www.chinaprotour.com/ (SS) SHZHJJN1 ฉวนโจว...มันรังนก เซี่ยเหมิน หย่งติ้ง เหมยโจว 4 วัน 3 คืน (ZH)
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