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 นมัสการพระที่ วัดหนานผูโ่ ถว เที่ยวชม เกาะกู่ลงั่ หยี่ และ สวนซู่จวง
 ช้อปปิ งถนนคนเดิน ถนนจงซาน และ ห้างสรรพสิ นค้า SM Walmart
 ชมมรดกโลก หมู่บา้ นดินฮักกาหย่งติ้ง
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 เมนูพิเศษ...อาหารต้นตําหรับชาวแคระ เมนูซีฟู๊ด...ก๋ วยเตี๋ยวเป็ ดตุ๋น
** ราคานีช้ ัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่ าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว**
 ราคานีไ้ ม่ แจกกระเป๋ า ไม่ รวมทิปไกด์ ทิปคนขับรถ
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 19-23 ก.พ. 2558 (วันตรุษจีน)
ราคา
วันที่ 24-28 มี.ค. 2558
ราคา
วันที่ 13-17 เม.ษ. 2558 (วันสงกรานต์ )
ราคา
วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูม-ิ เซี๊ยะเหมิน
12.30 น.

15.50 น.
19.45 น.

25,900.23,900.25,900.-

 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ E สายการ
บินเซี๊ ยะเหมิน แอร์ (MF) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรั บและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ คสั มภาระและ
เอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่ าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี๊ยะเหมิน โดยสายการบินเซี๊ยะเหมิน แอร์ เทีย่ วบินที่ MF854
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานเมืองเซี๊ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้ องถิ่น เร็วกว่ าประเทศ
ไทย 1 ชั่ วโมง) สัญลักษณ์ ของเมื องคื อ นกกระยางขาว ไข่มุกแห่ งท้องทะเลเป็ นเมืองศูนย์กลางของการพาณิ ชย์
หลังเปิ ดประเทศจีนได้ประกาศเป็ นเมืองเศรษฐกิจเปิ ดพิเศษนําร่ อง อยูต่ รงข้ามจีนไต้หวัน ห่ างจากเกาะคีมอยเพียง
2,000 เมตร เซี๊ ย ะเหมิ นได้รับ การยกระดับ ขึ้ นมาเป็ นเมื องใหญ่ ใ น ปี ค.ศ. 1387 โดยมี ส ถานะเป็ นเมื องท่ า ที่ มี

(GH) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-จางโจว 5 วัน 4 คืน (MF) ก.พ.-เม.ย. 23,900.-25,900.-
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คํ่า

ความสําคัญและเคยเป็ นพื้นที่สนามแห่ งการศึกสงครามหลายครั้งในอดีต เมืองเซี๊ยะเหมินนี้ จึงเปรี ยบเสมือนเป็ น
หน้าต่างอี กบานหนึ่ งเมื่อประเทศจีนเปิ ดประเทศออกสู่ โลกภายนอกมากขึ้น หลังจากผ่านด่านศุลกากรเข้าเมือง
เรี ยบร้อย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ เซี๊ยะเหมิน Vanilla Garden Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ อง

เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่ งติง้

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ เมืองหลงเหยียน เมืองที่มีกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์ อนั เก่าเเก่เเละยาวนาน เป็ นเมืองเเห่ งมรดก
โลกที่สาํ คัญ เเละเป็ นเมืองต้นกําเนิ ดของชาวจีนเเคะ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านดินถู่โหลหย่ งติง้ หรื อฝูเจี้ยนถู่โหล
(Fujian Tulou) ได้รับการจดทะเบียนเป็ นมรดกโลกลําดับที่ ๓๖ ของจีน (ลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในการประชุ ม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา) ซึ่ งบ้านดินถู่โหลว
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกมีท้ งั สิ้ น ๔๖ หลัง ซึ่ งทางคณะกรรมการฯ ได้ลงความเห็นว่าเป็ นสิ่ งก่อสร้าง
ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว อี กทั้งเป็ นสัญลักษณ์ แห่ งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรื อ เค้อเจีย ที่สืบทอดวัฒนธรรม
ลักษณะโครงสร้ างของบ้านดินถู่โหลว ภายในเป็ นไม้ไผ่สานพอกทับด้วยดิ นเหนี ยว บ้านดิ นถู่โหลวสร้ างขึ้นใน
สมัยราชวงศ์ซ่งใต้ มีการรักษา และสื บทอดกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่นจนถึงยุคปั จจุบนั อายุมากกว่า ๘๐๐ ปี ลักษณะทัว่ ไป
บ้านดินถู่โหลวนั้น มีรูปทรงเลขาคณิ ตทั้งทรงกลมและสี่ เหลี่ยม ตัวตึกสู ง 3 และ 4 ชั้น เหมือนป้ อมปราการมีช่อง
หน้า ต่างมากมายตั้ง แต่ช้ ัน 2 ขึ้ นไป เพื่อให้เห็ นทิ วทัศน์โดยรอบ และสามารถมองเห็ นบุ คคลภายนอกที่ จะมา
รุ กราน โครงสร้างภายในมีหอ้ งพักมากมายสร้างด้วยไม้ ผนังพอกด้วยดิ นเหนี ยวและปูนกั้นเป็ นช่วงๆ เพื่อป้ องกัน
ไฟไหม้ ตรงกลางเป็ นลานโล่งใช้เป็ นที่ทาํ กิจกรรมภายในครอบครัว และด้วยโครงสร้างพิเศษนี้ นอกจากกันคนเข้า
มารุ กรานแล้ว ยังสามารถป้ องกันลมพายุฝน แผ่นดิ นไหวกันความชื้ น และทําให้อบอุ่นในหน้าหนาว และเย็น
สบายในหน้าร้อน บ้านหนึ่งหลังมีหอ้ งพักอาศัยตั้งแต่ 200-400 ห้อง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...พิเศษอาหารพืน้ เมือง ถู่โหลว
บ้านดินทรงกลมในอําเภอหย่ งติง้ (永定县) มีท้ งั สิ้ น 360 หลัง ทรงสี่ เหลี่ยมมีท้ งั สิ้ น 4,000 กว่าหลัง บ้านดินที่
ขึ้นชื่อในหมู่นกั ท่องเที่ยวมีดงั นี้ 1. เจิน้ ฝูโหลว (振福楼) เป็ นบ้านดินยุคใหม่ สร้างโดยต้นตระกูลซู (苏) ผูม้ งั่
คัง่ จากการกิจการใบยาสู บ ในปี ค.ศ.1913 เป็ นบ้านดินหลังที่ทาํ ให้ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลัง
แรก ในปี ค.ศ.2002 2. เจิ้นเฉิงโหลว(振成楼) สร้างขึ้นโดยสองพี่นอ้ งตระกูลหลิน (林) ในปี ค.ศ.1912 ต้น
ตระกูลของสองพี่นอ้ งประสบความสําเร็ จในกิจการการผลิตมีดตัดใบยาสู บ 3. หรู เซิ งโหลว(如升楼) สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1875 เป็ นบ้านดินทรงกลมที่มีขนาดกะทัดรัดที่สุด แต่คงความสวยงามตราบจนปั จจุบนั 4. เฉิงฉี่โหลว(
承启楼) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1628 เป็ นบ้านดินทรงกลมที่ทาํ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดให้ท่านเดินเที่ยว
ชมความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านที่อาศัยอยูแ่ ละทําการค้าขาย จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ ที่พกั
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

คํ่า

(GH) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-จางโจว 5 วัน 4 คืน (MF) ก.พ.-เม.ย. 23,900.-25,900.-
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พักที่ หลงเยีย่ น KING TULOU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม

หลงเหยียน-จางโจว-วัดหนานซาน-พิพธิ ภัณฑ์ PIANZIHUANG-ไป๋ ฮว่ าชุน
ถนนย้ อนยุคราชวงศ์ หมิง-ชิง - จางโจว-เซี๊ยะเหมิน-ช้ อปปิ้ งถนนจงซาน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางโจว ที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งข้าวปลาอาหารและดอกไม้เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่
มีความอุ ดมสมบูรณ์ ทรั พยากรธรรมชาติ ที่สําคัญได้แก่ ป่ าไม้และพืชพันธุ์ อาหารทะเล แหล่ งพลังงานนํ้า และ
พลังงานไฟฟ้ า แร่ ธาติ และนํ้าพุร้อนสิ นค้าเกษตรที่สําคัญได้แก่ ข้าวเจ้า อ้อย ถัว่ ลิสง ใบยาสู บ ปอ ใบชา ไม้ดอก
ผักผลไม้ และยาสมุนไพรเป็ นต้น เข้าชม วัดหนานซาน วัดแห่ งนี้ สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง ราวปี ค.ศ.1009 อันเป็ น
วัดเก่ าแก่ เริ่ มสร้ างขึ้ นใน ณ ชายเมืองริ มแม่น้ าํ จิ่ งฝาเจี ยง สมัยราชวงศ์ถงั ปี ค.ศ.727 และมี การบูรณะขึ้นใหม่ใน
ราชวงศ์หมิง ภายในประกอบด้วยวิหาร พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระตรี โลกนาศ ซึ่ งหมายถึง โลกอดีต ปั จจุบนั
และอนาคต พระโพธิ สัตว์กวนอิมพันกรพันเนตร พระสังกัจจายน์ ให้ท่านได้กราบไหว้เพื่อเป็ นสิ ริมงคล อีกทั้งยัง
มีหอพระไตรปิ ฎกที่ยงั คงเก็บรักษาพระคัมภีร์ของยุคสมัยราชวงศ์หมิง เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ ยา PIANZIHUANG
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.
บริการอาหารกลางวัน พิเศษ ก๋ วยเตี๋ยวเป็ ดตุ๋น จางโจว
จากนั้นนําท่านชม ไป๋ ฮว่ าชุ น ตั้งอยู่ที่เมืองจางโจว เดิ มมีชื่อเรี ยกว่า ถังเป่ ยชุ น และ ฉางฝูชุน จนเมื่อปี ค.ศ 1963
ท่านจูเต๋ อ ซึ่ งในขณะนั้นดํารงตําแหน่งเป็ นเจ้าเมืองตอนใต้ ได้เดินทางมาสํารวจบริ เวณนี้ และพบว่าที่แห่ งนี้ มีการ
ปลูกดอกไม้นานาชนิดไว้มากมายแทบจะเป็ นร้อยชนิด จึงทําให้ท่านเกิดแนวความคิดเปลี่ยนชื่ อเป็ น “หมู่บ้านร้ อย
ดอกไม้ ” (สวนดอกไม้ นานาชนิด) มีการจัดแสดงดอกไม้หลาย 100 ชนิ ดไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนําท่านสู่ ถนน
ย้ อนยุคราชวงศ์ หมิง – ชิ ง เป็ นถนนสายเก่าที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองจางโจว ซึ่ งยังคงเต็มเปี่ ยมด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ แห่ งสมัยราชวงศ์หมิงและชิ ง ตึกรามบ้านช่ องร้ านรวงที่เก่าแก่ขนาบสองฟากฝั่ งถนน กําแพง
ประตูที่ผุพงั สึ กกร่ อน กลับแฝงมนต์เสน่ ห์ให้กบั ถนนสายนี้ ย้อนเวลาให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับร้ านค้าที่จาํ หน่ าย
สิ นค้าหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้า แพรพรรณ สี สันสะดุดตา นาฬิ กา เครื่ องประดับ อาหาร และขนมพื้นบ้าน
ต่างๆ จากนั้นเดินทางกลับเมืองเซี๊ ยะเหมิน ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ท่านสามารถเดิ นทางสู่ ถนนจงซานลู่ เป็ นถนนช้อปปิ้ งยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยวที่สุดเพราะมีห้างร้ านเรี ยงราย
มากมาย สะดวกในการเลื อกซื้ อ และมี สิ นค้า ให้เลื อกทุ ก ประเภท ช้อปที่ เดี ย วได้ข องครบ ให้ท่ า นอิ ส ระตาม
อัธยาศัย
พักที่ เซี๊ยะเหมิน VANILLA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ ี่

เกาะกู่ลงั่ หยี่ (รวมรถแบตเตอรี่)-พิพทิ ธภัณฑ์ เปี ยโน-สวนซู่จวง-ร้ านใบชา-หินฮ่ วยอันถิงเฟิ ย
ร้ านผ้ าไหม-ช้ อปปิ้ ง SM Walmart

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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กลางวัน

คํ่า

วันทีห่ ้ า

นั่งเรื อยนต์ ส่ ู เกาะกู่ลั่งหยี่ (เรื อข้ ามฟาก 5 นาที) เกาะเล็กๆ ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองเซี๊ ยะเหมิน ชมทัศนียภาพของ
เกาะกู่ลงั่ หยี่ ( รวมค่ ารถไฟฟ้า ) ซึ่ งมีบา้ นพักอาศัยทรงยุโรป ในอดีตเป็ นสถานกงสุ ลนานาชาติในสมัยราชวงศ์ชิง
ปั จจุบนั มีแมกไม้ สวนไผ่ปกคลุมให้ความร่ มรื่ น และสภาพแวดล้อมที่เงียบสงัดโดยปราศจากความพลุกพล่านหรื อ
เสี ยงดังของเมืองทัว่ ไป เป็ นสถานที่ตากอากาศที่ดีเลิ ศอีกแห่ งหนึ่ งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย นอกจากนี้ ยงั
เป็ นสถานที่กาํ เนิ ดนักดนตรี โดยเฉพาะนักเปี ยโนชื่ อดังอี กด้วย จึงได้รับสมญานามว่า “เปลแห่ งนักดนตรี หรื อ
พิพิธภัณฑ์ เปี ยโน” ชม สวนซู่ จวงหยวน ซึ่ งสร้างขึ้นโดยหลี่เอ่อเจีย เศรษฐีชาวไต้หวันผูซ้ ่ ึ งอพยพครอบครัวลี้ภยั
สงครามจีน-ญี่ปุ่น และได้เริ่ มสร้างสวนนี้ในปี ค.ศ. 1913 เป็ นสวนที่สร้างโดยอาศัยธรรมชาติทางทะเล ชมภูเขาซึ่ ง
มีถ้ าํ 12 แห่ ง สะพาน 44 แห่ ง พร้ อมเก๋ งจี นในลักษณะต่างๆ อันสวยงาม ขึ้ นหน้าผาและชมหิ นแสงอาทิตย์ ซึ่ ง
สามารถมองเห็ นทิวทัศน์ของ เกาะกู่ลงั่ อี่ เกาะเซี๊ ยะเหมิ น และเกาะคีมอย นําท่านสู่ ศู นย์ ใบชา ชิ มชาอู่หลงของ
ปั กกิ่ง และชาที่มีชื่อเสี ยงเช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าชม สวนหินแกะสลักฮ่ วยอันถึงเฟิ ย ท่านจะได้เห็นฝี มือการแกะสลักหิ นที่สวยงามหลายรู ปแบบ และ
พร้ อมชมการแสดงระบํา ของสาวงามฮ่ วยอันด้วย นําท่ า นแวะชมร้ า นผ้ า ไหม สิ นค้ามีคุณภาพของรั ฐบาลจี น
จากนั้นให้ท่านอิสระช้ อปปิ้ งห้ าง SM Walmart เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี ย (พืน้ ที่กว่ า 200 ไร่ ) ท่าน
สามารถเลือกซื้ อสิ นค้า Brandname เช่น Gucci, Amani, Lacost ฯลฯ และซื้ อของฝากประจําชาติฟิลิปปิ นส์ ได้ที่
ร้าน Kultural มีท้ งั สร้ อยไข่มุกนํ้างาม Model รถจิ๊บสัญลักษณ์ประจําชาติ และยังมีช็อกโกแลตมากมายราคาไม่
แพง และที่จะลืมมิได้ คือ นํ้ามะม่วงชงสําเร็ จรู ป ยี่ห้อ Tany powder หวานหอมอร่ อยมากๆ ให้ท่านเลือกซื้ อเป็ น
ของฝากสําหรับ ครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย รวมถึงตัวท่านเอง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูซีฟู๊ด
พักที่ เซี๊ยะเหมิน Vanilla Garden Hotel หรือระดับเดียวกัน

วัดหนานผู่โถว-เซี๊ยะเหมิน-กรุงเทพ ฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดหนานผู่โถว เป็ นวัดสําคัญขนาดใหญ่ของเมืองเซี๊ ยะเหมิน เป็ นวัดพุทธที่สร้ างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถงั
ภายในมีหอราชาสวรรค์ประดิ ษฐาน พระสังกัจจายน์ และ ราชาสวรรค์ 4 องค์ หอต้าสงป่ าวเตี้ยน ประดิ ษฐาน
พระพุทธรู ป 3 องค์ คือ พระพุทธเจ้าองค์ในอดีต ปั จจุบนั และ อนาคต ที่ฐานดอกบัวสลักเป็ นเรื่ องราวพุทธประวัติ
และการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกของพระถังซําจัง๋ สมควรแก่ เวลาเดินทางสู่ สนามบิน
12.20 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินเซี๊ยะเหมิน แอร์ เทีย่ วบินที่ MF853
14.40 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้ อมความประทับใจ....
(กรุ๊ ปเดินทางวันที่ 27-31 ธันวาคม 2557 เซี๊ยะเหมิน-กรุ งเทพฯ เทีย่ วบินที่ MF833 ออกเดินทางเวลา 15.35-17.50)
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว
(GH) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-จางโจว 5 วัน 4 คืน (MF) ก.พ.-เม.ย. 23,900.-25,900.-
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บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
อัตราค่ าบริการ เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-จางโจว 5 วัน 4 คืน (MF)
ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

ราคาเด็ก
(ไม่ มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิม่

วันที่ 19-23 ก.พ. 2558 (วันตรุ ษจีน)

25,900

24,900

24,900

5,000

วันที่ 24-28 มี.ค. 2558

23,900

22,900

22,900

5,000

วันที่ 13-17 เม.ษ. 2558 (วันสงกรานต์ )

25,900

24,900

24,900

5,000

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

17,900

กําหนดการเดินทาง

ไม่ มีราคาเด็ก

5,000

ข้ อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อ
หรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,000 บาท)
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ ง + ภาษีนํา้ มัน
9. นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
หมายเหตุ: ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน เซี๊ยะเหมิน แอร์ มีประกาศเปลี่ยนแปลงนํ้าหนัก และขนาดกระเป๋ า
สัมภาระ โดยให้กระเป๋ าสัมภาระที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ าํ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋ า
(GH) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-จางโจว 5 วัน 4 คืน (MF) ก.พ.-เม.ย. 23,900.-25,900.-
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ต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สู ง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ท่านละ 1 ชิ้น
นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้านํ้าหนักและขนาดของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสี ยส่ วนที่
เกินเป็ นจํานวนเงิน 200 USD หรื อ 1,300 หยวนต่อใบ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย
7. ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่า
เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ ายทิปไกด์ 50 หยวน คนขับ 50 หยวน รวมเป็ น 100 หยวน ต่ อคน
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การสารองทีน่ ั่ง
1. กรุณาสารองทีน่ ั่ง+ชาระเงินมัดจาท่ านละ 10,000 บาท พร้ อมแจ้ งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง 2. ส่ วนทีเ่ หลือ
ชาระทัง้ หมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
(GH) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-จางโจว 5 วัน 4 คืน (MF) ก.พ.-เม.ย. 23,900.-25,900.-
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หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ก่ อนทุก
ครั้ง มิเช่ นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วี
ซ่า
(GH) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-จางโจว 5 วัน 4 คืน (MF) ก.พ.-เม.ย. 23,900.-25,900.-
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5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รตัวจริ ง, สําเนาสู ติบตั รและสู ติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
และในกรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุ ญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
12. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารทีต่ ้ องเตรียม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
(GH) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-จางโจว 5 วัน 4 คืน (MF) ก.พ.-เม.ย. 23,900.-25,900.-
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5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1.
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2.
นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.
นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4.
นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
 ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 800 บาท
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
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เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME..................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์
.............................มือถือ.............................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).
...........................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน...............................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่ งงาน .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
........................................โทร.........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ............................................................................................
เมือ่ วันที.่ .......................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน.............................ปี .................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................RELATION..............................................
..........
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.........................................................................
RELATION........................................................

หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033
(GH) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-จางโจว 5 วัน 4 คืน (MF) ก.พ.-เม.ย. 23,900.-25,900.-
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