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*****  เท ีย่วครบจุดไฮไลท์ / ท ีพ่กั 4 และ 5 ดาว / ไม่เขา้ร้านช้อปป้ิง ***** 

 เซ่ียเหมิน 1 ใน10 เมืองน่าอยู่ของประเทศจีน 

 จุดเร่ิมต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21  

 ชมบ้านดินถโูหลวแห่งหนานจ้ิง มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ 

 หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา  

 เกาะกล่ัูงหยู หรือ เกาะเปียโน แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม 

 ช้อปป้ิงถนนคนเดินจงซาน หมู่บ้านประมงเจิงช่ัวอัน 

 อาบน ้าแร่เพือ่สขุภาพ 

 เมนอูาหาร  อาหารทะเล, กวางตุ้ง, จีนแคะ, ฮกเก้ียน  
ก ำหนดกำรเดินทำง   กรกฎาคม – ธนัวาคม  2562 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ  สนามบินสวุรรณภมิู – เซ่ียเหมิน – ถนนคนเดินจงซาน  
08.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 แถว D 

เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย  โดยมเีจา้หน้าทีต่อ้นรบัและอ านวยความ
สะดวกดา้นสมัภาระ  

10.35 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ TG 610 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน
เครือ่ง 

15.00 น. ถงึสนามบนินานาชาตเิซีย่ะเหมนิ เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 
ชัว่โมง) เซีย่เหมนิไข่มกุแห่งทอ้งทะเลสญัลกัษณ์คอื นกกระยางขาวและเป็นศูนยก์ลางของการพาณชิย์
หนึ่งในหา้เขตเศรษฐกจิพเิศษของจนีอยูต่รงขา้มเกาะคมีอยหรอื หมูเ่กาะจนิเหมนิของไตห้วนัเพยีง 2000 
เมตรเท่านัน้ เซีย่ะเหมนิไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นหน่ึงในสบิเมอืงน่าอยูข่องประเทศจนีในปจัจบุนั และ
รฐับาลจนีไดป้ระกาศใหเ้ซีย่ะเหมนิเป็นจดุเริม่ตน้เสน้ทางสายไหมทางทะเลเพื่อเชื่อมโยงการคา้ระหว่าง
จนีและโลกตะวนัตกในปีค.ศ.21.....หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระ น าท่านสู่ ถนน
คนเดินจงซาน  ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงดว้ยระยะทางเพยีง 1200 เมตร เตม็ไปดว้ยอาคารรา้นคา้ 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รปูแบบสถาปตัยกรรมแบบองักฤษ, ฝรัง่เศสและเยอรมนั ตัง้เรยีงรายสองฝ ัง่ถนน 
อสิระเดนิเทีย่วชมวถิชีวีติ และบรรยากาศยามเยน็ของเซีย่ะเหมนิ หรอื นัง่จบิชา กาแฟ ชมิอาหาร ขนม
พืน้เมอืง  และชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)  
 น าท่านเขา้ทีพ่กั PARK CITY HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า   
 
วนัท่ีสอง เซ่ียเหมิน – เกาะเปียโน – วดัหนานผูโ่ถว – ถนนรอบเกาะ – หมู่บ้านประมงเจิงชัว่อนั – จางโจว   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (2) น ำท่ำนไปเทีย่วชมเกำะ

เปีบโน หรือ กู่ล ัง่หย ูเกำะขนำดเลก็อยูต่รงขำ้มกบัเซีย่เหมนิ มพีืน้ที่
ประมำณ 1.7 ตำรำงกโิลเมตร (รวมรถกอลฟ์)  เทีย่วชมทศันียภำพ
และบรรยำกำศของเกำะซึง่เตม็ไปดว้ยอำคำรสมยัอำณำนิคมซึง่ใน
อดตีเซีย่เหมนิเป็นเมอืงศูนยก์ลำงกำรคำ้ท ำใหม้ชีำตติะวนัตกเขำ้
ตดิต่อและใชเ้กำะน้ีเป็นทีพ่กัผ่อน  มกีำรสรำ้งโบสถแ์ละเล่นดนตรใีน
โบสถจ์นเกดิโรงเรยีนสอนเปียโนและนกัดนตรทีีม่ชีื่อเสยีงกม็ำจำกเกำะน้ีและมกีำรเรยีกชื่อว่ำเกำะเปียโน  
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงของฝาก ของฝาก อาหารแหง้ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลติภณั์อ์าหารทะเล .....จากนัน้
น าท่านกลบัฝ ัง่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
บ่าย น าท่านไปเทีย่วชมวดัหนานผูโ่ถว วดัพุทธทีส่รา้งขึน้ในช่วงราชวงศ์

ถงัและเป็นวดัส าคญัของเซีย่เหมนิ ตัง้อยูเ่นินเขาอู่เหลาซาน มพีืน้ที่
กวา้งขวางภายในวดัประกอบดว้ยวหิารจตุโลกบาล,วหิารพระ
ไตรปิฏก, วหิารใหญ่ และเจา้แมก่วนอมิพนัมอืพนัตาใหค้นมากราบ
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ไหวส้กัการบชูา …..จากนัน้น าท่านนัง่รถชมความงดงามของถนนเลยีบชายทะเลของเซีย่เหมนิ  .....น า
ท่านสู่หมู่บ้านประมงเจิงชัว่อนัเดมิเป็นหมูบ่า้นชาวประมงต่อมามกีารพฒันาและปรบัเปลีย่นเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วและรา้นคา้ต่างๆ ไมว่่าจะเป็น รา้นอาหารพืน้เมอืง อาหารทะเล รา้นกาแฟ รา้นไอศกรมี 
รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารทะเลแหง้ทีส่ามารถซือ้เป็น
ของฝากแก่คนทางบา้น อสิระใหทุ้กท่านเดนิเทีย่วชม ชมิ ชอ้ป กบั
รา้นคา้มากมายสองขา้งถนนเลก็ๆทีเ่ตม็ไปดว้ยสสีนัและ
บรรยากาศเป็นกนัเอง 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทาง สู่เมอืง จางโจว (ใชเ้วลาประมาณ 
1 ชัว่โมง) เดนิเทีย่วชมบรรยากาศถนนโบราณหมงิชงิ   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) เมนูอาหารทะเล พเิศษ เป๋าฮือ้ ท่านละ 1 ตวั 
 น าท่านทีพ่กั  FLIPORT  HOTEL ZHANGZHOU YUANSHAN ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 ....ใหทุ้กท่านไดพ้กัผ่อน อาบน ้าแร ่และผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ ....(กรณุาเตรยีมชุดว่ายน ้าเพื่อใชบ้รกิาร

อาบน ้าแรใ่นสระรวม)  
 
วนัท่ีสาม จางโจว – หนานจ้ิง – บ้านดินถโูหลว – หมู่บ้านโบราณหยนุสุ่ยเหยา – เหอกุ้ยโหลว + หวนเย่ียน

โหลว – เทียนโหลวเคิง – อว้ีชางโหลว  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (5) น าท่านเดนิทางไปยงั อ าเภอหนานจิง้ ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของบา้น

ดนิถู่โหลว   ซึง่เป็นสถาปตัยกรรมพืน้บา้นของชาวจนีฮากกาหรอืจนีแคะ  อาศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีแ่นวหุบ
เขารอยต่อของมณ์ลฝเูจีย้น, เจยีงซแีละกวางตุง้ กระจายอยูท่างทศิใตแ้ละตะวนัตกของมณ์ลฝเูจีย้น 3 
แหล่ง คอือ าเภอหยง่ติง้, อ าเภอหนานจิง้ และอ าเภอหวัอนั .....
ส าหรบั บ้านดินถโูหลวหนานจ้ิง มพีืน้ที ่1,962 ตารางกโิลเมตร มี
บา้นดนิถู่โหลวกว่า 1,300 หลงั ม ี57 หลงัทีม่อีายุมากกว่า 100 ปี 
และ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก้ ในปี ค.ศ.
2008 จ านวน 20 หลงั และจดัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วระดบั 5A จาก
การท่องเทีย่วประเทศจนี .....ตวับา้นดนิสรา้งขึน้โดยใชห้นิ,ดนิ,ไม่
ไผ่ และไมซ้ึง่หาไดใ้นทอ้งถิน่ ดว้ยวสัดุ,โครงสรา้ง และภมูปิญัญา
ของชาวบา้น แมว้่าจะเกดิแผ่นดนิไหว หรอื พายฝุน กไ็มท่ าใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่ออาคารบา้นดนิแต่อยา่งใด และยงัท าให้อากาศ
ภายในบรเิวณเยน็สบายตลอดทัง้ปี …..น าท่านสู่ หมู่บ้านโบราณ
หยนุสุ่ยเหยา  ชมวถิชีวีติแบบดัง้เดมิของชาวบา้นทีย่งัคงมอียูท่่ามกลางบรรยากาศอนัเงยีบสงบ  ความ
งดงามของธรรมชาต ิ  ล าธารน ้าใส ตน้ไมใ้หญ่ ทางเดนิหนิเก่าๆ 
และทวิทศัน์ของบา้นดนิ    ชม บ้านดินเหอกุ้ยโหลว บา้นดนิ
รปูทรงสีเ่หลีย่มทีม่คีวามสงูทีสุ่ด ตัง้อยูบ่นพืน้ทีท่ีเ่ป็นแอ่งน ้าขนาด
ใหญ่ , ชม บ้านดินหวยหยวนโหลว บา้นดนิวงกลมคู่ สรา้งเมือ่ปี 
ค.ศ.1905 และอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี เป็นตน้แบบการสรา้งอาคาร
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โบราณทีใ่ชเ้ทคนิคสถาปตัยกรรมทีเ่รยีกว่าก าแพงเอยีง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
บ่าย น าท่านเทีย่วชม บ้านดินเทียนโหลวเคิง หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัว่า “ข้าว 4 จาน ซุป 1 ถ้วย”  หนึ่งใน

หมูบ่า้นดนิทีม่ทีศันียภาพสวยงามโดดเด่น จนเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นดนิหนานจิง้  และเป็นหมู่บา้นทีม่ ี
ทศันียภาพสวยงาม  ประกอบไปดว้ยบา้นดนิทรงกลม 4 หลงัและทรงสีเ่หลีย่ม 1 หลงั เมือ่มองจาก
ดา้นบนจะเหมอืนภาพของดอกเหมย ดอกไมป้ระจ าชาตจินี  .....น าท่านชม บ้านดินยวี้ชางโหลว หรอื
บา้นเอยีง ซึง่ถอืว่าเป็นบา้นดนิทีม่อีายเุก่าแก่ทีสุ่ดทีอ่ยูใ่นมณ์ลฝเูจีย้น สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1308 มอีายุ 
700 ปี มลีกัษณะเป็นบา้นเดีย่วรปูทรงกลม ภายในสงู 5 ชัน้ ตัง้แต่ชัน้ 2 ของอาคารขึน้ไปจะมเีสาไมล้าด
เอยีงถงึ 210 ท่อน ท่อนทีเ่อยีงทีสุ่ดมคีวามเอยีงถงึ 15 องศาเพื่อใหเ้กดิความแขง็แกรง่ ทนต่อ
แผ่นดนิไหว แสดงใหเ้หน็ถงึภมูปิญัญาของคนทอ้งถิน่โบราณ...ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัจาง
โจว    

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7)  
 อสิระชอ้ปป้ิงในย่านใจกลางเมอืงจางโจว หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ รา้นอาหาร ......... 

 น าท่านเขา้ทีพ่กั WANDA REALM HOTEL ZHANGZHOU ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีส่ี จางโจว – เซ่ียเหมิน – สวนหินแกะสลกัฮุ่ยเหอ + ฮุ่ยโชว ์– กรงุเทพฯ   
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั (8)น ำท่ำนชม สวนหินแกะสลกัฮุ่ยเหอ ทีม่รีปูแกะสลกัหนิ

สวยงำมมำกมำย  ภำยในท่ำนสำมำรถชมดหูนิแกะสลกัทีส่วยงำมพรอ้มชมกำรแสดงเตน้ร ำพืน้เมอืงของ
หญงิสำวชำวฮุ่ยอนั…..  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (9) 
.........  น าท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิ  
16.05 น. ออกเดนิทางจากเซีย่เหมนิโดยเทีย่วบนิที ่TG 611    บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 
18.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

************************************************* 
อตัราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)     กรกฎาคม – ตลุาคม 2562 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่  

 
เดก็อายุตัง้แต่ 2 -11ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
มีเตียงเสริม 

เดก็อายุตัง้แต่ 2 -11ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกั
เด่ียว 
เพ่ิม  

13 – 16 , 27 – 30  กรกฎาคม 23,999 23,999 23,999 3,000 

10 – 13   สิงหาคม  23,999 23,999 23,999 3,000 

12 -15  กนัยายน  22,999 22,999 22,999 3,000 

12 – 15 , 19 – 22  ตลุาคม  23,999 23,999 23,999 3,000 

2 – 5 ,16 – 19 พฤศจิกายน 23,999 23,999 23,999 3,000 

5 – 8 ,7 – 10 ธนัวาคม 23,999 23,999 23,999 3,000 
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+++  ราคาไม่รวม วีซ่า 1,650 บาท และทิป 1,000 บาท  +++ 
อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบัโดยสายการบนิไทย  
2. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว 3 คนื (หอ้งละ 2-3ท่าน)  
3. ค่าอาหาร 9 มือ้ตามรายการ 
4. ค่ารถน าเทีย่วตามรายการ  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
6. ค่าภาษสีนามบนิไทย , ภาษสีนามบนิจนี และค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
7. ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท  

                *** ทัง้นี้ยอ่มขึน้อยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีก่ าหนด  
2. ค่าน ้าหนกัเกนิ  20  ก.ก.  
3. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่  7%  และ ภาษบีรกิาร 3%(กรณนีิตบิุคคล)  
4. ค่าภาษนีกัท่องเทีย่ว (ถา้ม)ี  
5. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วนัท าการ 1,650 บาท (พาสปอรต์ไทย)  
6. ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท้์องถ่ิน และหวัหน้าทวัร ์  1,000 บาท (เกบ็จากลกูค้าต่อคนตลอดทริป) 
เอกสารใช้ย่ืนวีซ่า 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายนุับจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รปูถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รปูภาพสแีละ พืน้หลงัสขีาว เท่านัน้,หน้า

ตรง, เหน็ใบหู,  หา้มยิม้ , ไมส่วมหมวก , ไมส่วมเครือ่งประดบั,  ไมส่วม
แว่นตาด า และไมส่วมเสือ้สขีาว , คนมสุลมิตอ้งเปิดใหเ้หน็ใบหน้า  *** หา้ม
ใชค้ลปิ หรอื ลวดเยบ็ตดิกบัรปู หรอื ท าให้รปูถ่ายเป็นรอย  สถาน์ตูจะปฎิ
เสธไมร่บัยื่นวซี่าโดยเดด็ขาด *** 

4. ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 2 ปี ขอส าเนาหน้าวซี่าจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุด 
(กรณวีซี่าจนีอยูใ่นหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ขอส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซี่าจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้
ล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการ
ส่งเอกสารยืน่วซี่า และ หนงัสอืเดนิทางต่างดาว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจนี
ดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

6. เอกสารกรอกขอวซี่า กรณุากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรณุากรอกขอ้มลูตาม
ความเป็นจรงิเกีย่วกบั สถานทีศ่กึษา สถานทที างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปจัจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น
กรณฉุีกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ างาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาต ิโปรดรบัทราบ 
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หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเทจ็ อาจมกีารระงบัการออกวซ่ีา เล่มทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัท์
สุ่มตรวจทุกวนั) 

7. กรณเีดก็ , นกัเรยีน , นกัศกึษา ทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ( อายตุ ่ากว่า 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร  
8. กรณทีีเ่ดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไม่มบีดิา 

มารดาเดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซี่าดว้ย(สามารถขอไดท้ี ่เขต หรอื อ าเภอ ทีท่่านอาศยัอยู่ 
9. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจดัระเบยีบการยื่นวซี่าใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และ บางครัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า 
10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเวน้การท าวซี่าท่านจะตอ้ง

รบัผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่า
ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบตัรหายในระหว่างการ
เดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทติย์ 

11. กรณหีนงัสอืเดนิทางคนต่างชาต ิ ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะคนต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย 
และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้  หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการ
ขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เอกสารทีต่อ้งเตรยีมส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างชาต ิ
 พาสปอรต์ตวัจรงิ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
 รปูถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รปูใหม ่ถ่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
 ใบอนุญาตการท างาน 
 หนงัสอืว่าจา้งในการท างาน 
 สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
 กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทตูจนีอาจปฎเิสธไมร่บัท าวซี่าใหท้่านในกรณดีงัต้องไปนี้ 
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอื แต่งหน้าทาปาก 
 น ารปูถ่ายเก่า ทีถ่่ายเกนิ 6 เดอืนมาใช้ 
 น ารปูถ่าย ทีม่วีวิดว้ยหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซี่า รปูถ่ายทีเ่ป็นกระดาษสตคิ

เกอร ์หรอื รปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
13. ปกตแิลว้การขอวซี่าเขา้ประเทศจนีรวมอยูใ่นค่าทวัรแ์ลว้ซึง่เป็นการขอปกติ 4 วนัท าการ  หากท่านใดยืน่ขอวซี่า

ล่าชา้ สถานทตูจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณเีรง่ด่วน 2-3 วนัคดิเพิม่ 1,125 บาทต่อท่าน 
14. กรณวีซี่าไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการด าเนินการเล่มละ 

1,650บาท ส าหรบัการยื่นปกต ิและ 2,775 บาท ส าหรบัการยืน่ด่วน ใหก้บัศูนยบ์รกิารยื่นขอวซี่าของสถานทตูจนี   
เง่ือนไขการจอง 
1. กรณุาวางเงนิมดัจ าท่านละ 15,000 บาท / 20,000 บาท (ช่วงเทศกาล)                   
2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระภายใน 30 วนัก่อนเดนิทาง 
3. กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สปัดาหก่์อนเดนิทาง 
4. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 30  วนั ตอ้งช าระราคาทวัรท์ัง้หมด 
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กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
1. สงวนสทิธิใ์นกำรคนืมดัจ ำทุกกรณี 
2. ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30-44 วนั คดิค่ำใชจ้ำ่ย 80 %ของรำคำทวัรใ์นทุกรณี 
3. ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 29 วนั คดิค่ำใชจ้ำ่ย 100 %ของรำคำทวัรใ์นทุกรณี 
4. ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงช่วงเทศกำลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  เป็นตน้ไม่คนื

ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดไมว่่ำกรณใีด ๆ ทัง้สิน้ทุกกรณี 
5. หลงัจำกกำรจองไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงหรอืเลื่อนวนัเดนิทำงได ้
เง่ือนไขกำรออกเดินทำง 
1. คณะเดนิทำงขัน้ต ่ำ 20 ท่ำนมหีวัหน้ำทวัรเ์ดนิทำงดว้ย 
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง หำกคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 15 วนัก่อนวนัเดนิทำง 
หมายเหตุ 
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศ 

       เปลีย่น แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 
2. เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯ แลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบั 

   เงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตุผลทางการเมอืง หรอืการเมอืงระหว่างประเทศ ซึง่อยู่ 

       นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณใีดๆ (ไมว่่าทัง้หมด 
       หรอืบางส่วน) รวมทัง้เหตุสุดวสิยั เช่น ภยัธรรมชาตต่ิางๆ การนดัหยดุงาน การสไตรค ์การล่าชา้ของสายการ 
       บนิ และปญัหาอนัเน่ืองมาจากสุขภาพส่วนบุคคล 

4. ค่าบรกิารทีท่่านช าระเป็นการช าระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้ าระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด     
       เช่นกนัหากท่านมไิดท้่องเทีย่วตามรายการ หรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนหน่ึงส่วนใด ท่านจะขอค่าบรกิารคนืไมไ่ด้ 

5. กรณทีีม่กีารยกเลกิในช่วงหน้าเทศกาล ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายทัง้หมดไมว่่ากรณใีด ๆ  
ทัง้สิน้ทุกกรณ ีเวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจ าคนืจากสายการบนิ และบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะ
สามารถคนืเงนิค่าเสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิค่าเสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสุดวสิยั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้าก่อน 

6. ส าหรบัท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูกต็ หรือจงัหวดัอ่ืนๆ กรณุา
แจ้งบริษทัก่อน เพ่ือยืนยนัว่าทวัรค์ณะท่ีท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบตัร
โดยสารโดยไม่ได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯ แล้วปรากฏว่าทวัรค์ณะนัน้ยกเลิก บริษทัฯไม่รบัผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าว 
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็และการจดัทีน่ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได้
ด าเนินการ ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บนิเท่านัน้ 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู่    (Twin/Double)  และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั  
2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ     .....บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศประสานงานกบัทางโรงแรมให ้แต่ไมส่ามารถการนัตใีหไ้ดว้่าจะไดต้ามทีร่อ้งขอหรอืไม่ 
3. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัอาจเตม็  

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ   ปรบัเปลีย่นเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
การเดินทางเป็นครอบครวั 

1. หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วตดิต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
ความรบัผิดชอบ   

1. บรษิัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจ
รบัผิดชอบต่อความเสยีหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บรษิัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การ
จลาจล  เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิหรอืก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ 
ทัง้ทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรอื จากอุบตัิเหตุต่างๆ 
ฯลฯ  หรอืต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนื่องมาจากมสีิง่
ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 

 
 


