
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์      Xiamen 6031-DEC-5D-MF-W07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมมรดกโลกหมู่บา้นดนิ ณ เมืองหยง่ติง้ 

 นมัสการศาลเจา้ เฮีย่งบูซัว (ศาลเจา้พอ่สอื) ศาลเจา้ ไตฮ่งกง  

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

 เมนูพเิศษ...อาหารตน้ต าหรับแตจ้ ิว๋...อาหารจนีแคะ และ อาหารซฟีู๊ ด 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและค่าธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** 

ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทิปไกด ์ทิปคนขบัรถ 

 

ก าหนดการเดนิทาง     

 วนัที่ 09-13 พ.ย. / 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 59 ราคา 27,900.- 
 วนัที่ 01-05 / 08-12 ธ.ค. 59 ราคา 27,900.- 
 

 

 

 

1. กรุงเทพฯ-เซี๊ยะเหมนิ 

2. เซี๊ยะเหมนิ – แตจ้ิว๋ – วัดไคงว้น – สะพาน

เซยีงจือ่ – เท่งไฮ ้– พิพิธภัณฑห์ว่ังหล ี– 

ซัวเถา 

3. ไฮตังม่า (เจา้แม่ทับทมิ) – เฮยีงบูซัว (ศาล

เจา้พ่อเสอื) – ไต่ฮงกง – เหมยโจว 

4. เหมยโจว – มรดกโลกทางวัฒนธรรมบา้นดนิ

ชาวฮากกา (หย่งติง้ถู่โหลวรวมรถกล็อฟ  ) 

–  เซีย้ะเหมนิ 

5. ถนนจงซานลู่ – เซีย้ะเหมนิ - กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 
 

เซีย๊ะเหมนิ ซวัเถา บา้นดนิหยง่ต ิง้   
5 วนั 4 คนื (MF) 

โดยสายการบนิเซีย๊ะเหมนิแอรไ์ลน ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์      Xiamen 6031-DEC-5D-MF-W07 

วนัแรก      กรุงเทพฯ- เซีย๊ะเหมนิ 

12.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ U สายการบินเซี๊ยะเหมิน แอร ์(MF) โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกั้บทุก

ทา่น 

 

16.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเซี๊ยะเหมิน โดยเทีย่วบนิที ่MF854  

20.35 น. ถงึทา่อากาศยาน เม ืองเซี๊ยะเหมนิ มณฑลฝูเจ ีย้นสาธารณรัฐประชาชนจนี (เวลา

ทอ้งถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) สัญลักษณ์ของเมืองคอื นกกระยางขาว 

ไข่มุกแห่งทอ้งทะเลเป็นเมืองศูนย์กลางของการพาณิชย์ หลังเปิดประเทศจนีได ้

ประกาศเป็นเมืองเศรษฐกจิเปิดพเิศษน าร่อง  อยูต่รงขา้มจนีไตห้วัน หา่งจากเกาะ

คมีอยเพียง 2,000 เมตร เซี๊ ยะเหมินไดรั้บการยกระดับขึน้มาเป็นเมืองใหญ่ใน ปี 

ค.ศ. 1387 โดยมีสถานะเป็นเมืองทา่ทีม่ีความส าคัญและเคยเป็นพืน้ทีส่นามแหง่การ

ศกึสงครามหลายครั้งในอดตี เมืองเซี๊ยะเหมินนี้จงึเปรียบเสมือนเป็นหนา้ตา่งอีกบาน

หนึ่งเมื่อประเทศจีนเปิดประเทศออกสู่โลกภายนอกมากขึ้น หลังจากผ่านด่าน

ศลุกากรเขา้เมืองเรียบรอ้ย  น าทา่นเดนิทางเขา้ส ูท่ีพั่ก 

 

ที่พกั  XIAMEN PLAZA HOTEL  หรอืเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว เซี้ยะเหมนิ 

วนัที่สอง    เซีย๊ะเหมนิ – แตจ้ิว๋ – วดัไคงว้น – ผ่านชมสะพานเซยีงจือ่ – เท่งไฮ ้–  

                พพิธิภณัฑห์ว ั่งหล ี– ซวัเถา 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองแตจ้ ิว๋ มณฑลกวางตุง้ และน าทา่นสู ่วดัไคงว้น 

อยูใ่จกลางเมืองแตจ้ ิว๋ วัดพทุธนิกายมหายานโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดอิงค์ที ่

7 แหง่ราชวงศ์ถาง โดยมีนามรัชสมัยว่า “คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 และ

ภายในวัดยังมีวัตถโุบราณมากมายที่สรา้งขึน้ต ่างยุคตา่งสมัยกัน นมัสการองคพ์ระ

ใหญแ่ละองคเ์จา้แม่กวนอิมพันมือ ทีช่าวเมืองใหค้วามเคารพนับถอื 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 4 

ช.ม. 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นผา่นชมสะพานเซียงจื่อ เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น ้ าหานเจยีง หรือเรียก

อีกชือ่ว่าสะพานกว่างจี ้ตัง้อยูท่างดา้นตะวันออกของตัวเมืองแตจ้ ิว๋ เริ่มสรา้งในสมัย

ราชวงศซ์ง้ ปี ค.ศ.1170 โดยใชเ้วลาสรา้งถงึ 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วง

กลางสะพานซึ่งเป็นช่วงที่กวา้งที่ส ุด มีความกวา้งประมาณ 100 เมตร ซึ่งเป็น

สะพานแหง่แรกของเมืองจีนที่เปิดปิดได ้สมควรแกเ่วลาเดินทางสู่อ าเภอเท่งไฮ ้ 

หลังจากนั้นน าทา่นเขา้ชมพพิิธภณัฑ์หว ั่งหล ีเด ิมทีเป็นบา้นของตระกูลหว่ังหล ี

หลังจากที่อพยพมาไทยแลว้ยกใหเ้ป็นพพิิธภัณฑ์ เป็นบา้นโบราณทีใ่หญ่โตและ

รักษาสภาพไวด้ทีีส่ดุ จากนั้นเดนิทางสูเ่มืองซวัเถา 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลา

เดนิทาง 1 

ช.ม. 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร... อาหารแตจ้ิว๋ 18 อย่าง  

ที่พกั LONGHU HOTEL หรอืเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว ซวัเถา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์      Xiamen 6031-DEC-5D-MF-W07 

วนัที่สาม    ไฮตงัมา่ (เจา้แมท่บัทิม) – เฮยีงบูซวั (ศาลเจา้พอ่เสอื) – ไตฮ่งกง – เหมยโจว 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ที่โรงแรมที่พกั 

 น าทา่นนมัสการเจา้แม่ทับทมิ หรือ ไฮตงัมา่ เป็นที่นับถอืของชาวประมงทกุคนเชื่อ

กันว่าหากจะตอ้งออกเดนิทางไปในทะเล จะตอ้งมาไหวไ้ฮตังม่าก่อนเพือ่ขอใหท้า่น

ชว่ยคุม้ครองใหเ้ดนิทางปลอดภัย ศาลไฮตังม่าแห่งนี้เป็นศาลเกา่แกท่ีศ่ักดิส์ทิธิ์และ

เป็นทีนั่บถือมาก จากนั้นนมัสการเจา้พอ่เส ือ เฮยีงบูซวั  เทพทีไ่ดรั้บความเคารพ

ศรัทธาจากชาวจนีในเมืองไทยเป็นอยา่งมาก เป็นองคจ์ริงทีท่างไทยไดจ้ าลอง มาที่

ศาลเจา้พอ่เสอืบริเวณเสาชงิชา้ ชาวจนีแตจ้ ิว๋ เชือ่กันว่าหากครั้งหนึ่งในชวีิตส าหรับ

พอ่คา้, นักธุรกิจ ตอ้งมานมัสการเจา้พ่อเส ือเพื่อความเจริญในการท ามาคา้ขาย 

กลับมาก็จะท าการคา้ประสบแตค่วามส าเร็จในชีวิตทกุๆ ปีจะมีผูท้ีม่าบนบานและแก ้

บนเดนิทางมาจากภายในประเทศและตา่งประเทศทกุสารทศิ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั      

 น าทา่นนมัสการไตฮ่งกง อันเป็นทีนั่บถอืของชาวจนีในเรื่องของความเมตตากรุณา

ของทา่น ปัจจบัุนศาลแหง่นี้ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน 

จนมีความสวยงามใหญโ่ต จากนั้นเดนิทางสูเ่มืองเหมยโจว 

ใชเ้วลา

เดนิทาง 2 

ช.ม. 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร....อาหารจนีแคะ  

ที่พกั JINDEBAO HOTEL หรอืเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว เหมยโจว 

วนัที่สี ่       เหมยโจว – หย่งติง่-มรดกโลกทางวฒันธรรมบา้นดนิชาวฮากกา-หย่งติง้ถูโ่หลว(รวม 

                รถกล็อฟ  ) –  เซีย๊ะเหมนิ-รา้นผ้าไหม 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 น าทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงหย่งติง้ (ใชเ้วลาประมาณ 2 ช่ัวโมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชมมรดกโลกบา้นดนิ โดยบา้นดนิแตล่ะหลังจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง 

การปลกูสรา้มีความเหมาะกับสภาพแวดลอ้มร อบขา้ง ทีไ่ดผ้สมผสานกันระหว่าง

ธรรมชาติกับอาคารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ลักษณะภายนอกของบา้นดนิมีรูปทรง

ตามแบบเลขาคณิตหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ครึ่งวงกลม ส ีเ่หลี่ยมผนืผา้ 

ส ีเ่หลีย่มจัต ุรัส หา้เหลีย่ม แปดเหลี่ยม ส าหรับชาวจีนฮากกา รูปทรงกลมเป็นการ

แสดงถงึการรวมกลุม่ ความสวยงามความสขุ ภายในตัวบา้นมีลานกวา้ง โดยรอบจะ

เป็นหอ้งพักหลายหอ้งอยูต่ดิกัน ปริมาณของหอ้งก็จะแตกตา่งกันไปตามขนาดของ

ตัวอาคารสว่นใหญ ่จะมีความสงูราว 3 – 4 ชัน้สถาปัตยกรรมทีส่ะทอ้นถงึภมูิปัญญา

ของชาวจีน ฮากกาเป็นอย่างดี แล ะยังป้อ งกันแผ่นดินไหว ป รับอุณหภูมิตาม

สภาพแวดลอ้ม และน าทา่นเดินทางกลับไปยังเมืองเซีย้ะเหมิน และน าท่านแวะชม 

รา้นผ้าไหม สนิคา้มีคณุภาพของรัฐบาลจนี 

 

 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 

3.5 ช.ม. 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร….อาหารซฟีู๊ ด  

ที่พกั XIAMEN PLAZA HOTEL    หรอืเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว เซี้ยะเหมนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์      Xiamen 6031-DEC-5D-MF-W07 

วนัที่หา้           ถนนจงซานลู ่– เซีย้ะเหมนิ - กรุงเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงที ่ถนนจงซานลู่ ซึ่งเป็นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ส ุด

เพราะมีหา้งรา้นเรียงรายมากมาย สะดวกในการเลือกซือ้  และมีส ินคา้ใหเ้ลือกทุก

ประเภท   

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั    

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิ  

15.05 น. ออกเดนิทางจากเมอืงเซีย๊ะเหมนิ โดยเที่ยวบนิที่ MF833  

17.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมกิรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ….  

ส าคญัมาก หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยน

ไฟท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิาร  เซี๊ยะเหมนิ-ซวัเถา-แตจ้ิว๋ 5 วนั 4 คนื (MF) 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 09-13 พ.ย. / 30 พ.ย.-04 

ธ.ค. 59 
27,900 27,900 26,900 4,300 

วนัที่ 01-05 / 08-12 ธ.ค. 59 27,900 27,900 26,900 4,300 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 
ไมร่บัจอย

แลนด ์
ไมม่รีาคาเด็ก - 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทัวร ์ ดว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเท ีย่วทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก

ท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,500 บาท) 
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7. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

 [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี** 

 [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท]                                                   

8. ราคารวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน า้มนั   

9. น ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม, ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่ ี

การเรยีกเก็บ หมายเหตุ: ประกาศ ณ วันที ่14 ก.ย. 2554   สายการบนิ เซี๊ยะเหมนิ แอร ์มปีระกาศเปลีย่นแปลง

น ้าหนัก   และขนาดกระเป๋าสัมภาระ  โดยใหก้ระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งไดท้่านละ 1 ใบ มนี ้าหนักไม่

เกนิ 20 กโิลกรัม และขนาดของกระเป๋าตอ้งมขีนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไม่เกนิ 158 เซนตเิมตร (กวา้ง X 

ยาว X สูง) สัมภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้่านละ 1 ชิน้ น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรัม ถา้น ้าหนักและขนาดของ

กระเป๋าสัมภาระเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดไว ้   จะตอ้งเสยีส่วนทีเ่กนิเป็นจ านวนเงนิ 200 USD หรอื 1,300 

หยวนต่อใบ 

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ค่าซักรดีฯลฯ 

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

6. คา่ทปิไกด ์วนัละ  01 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ  01 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวา่     

 เดนิทางท ัง้หมด 5 วนั จา่ยทปิไกด ์50 หยวน คนขบั 50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ตอ่คน 

 

การยกเลิก 

1.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

2.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

3.  แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

4.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่าย

ในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 
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การส ารองทีน่ ัง่    

1.  กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอื

เดนิทาง  

2.  ส่วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุก 

      คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

เอกสารในการท าวซี่าจนีส าหรบัหนงัสือเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายส ี(พื้นสขีาวหรอืสฟ้ีา) ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน และตอ้งไม่ใช่

สติ๊กเกอร ์หรอื รูปปริน้จากคอมพิวเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ี ่http://www.consular.go.th/) 
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 และในกรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ท ีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่

ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซี่า เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ์่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่าง

นอ้ย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซี่าใหม ่การเรยีกขอเอกสาร

เพิม่เตมิหรอืเปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบ

ล่วงหนา้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่าน

อาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสือเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท 

     - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6  เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถ่ายส ี(พื้นสขีาวหรอืสฟ้ีา) ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน และตอ้งไม่ใช่

สติ๊กเกอร ์หรอื รูปปริน้จากคอมพิวเตอร ์

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นที่

แปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นส่งหนงัสือเดนิทางล่าชา้  

 ยืน่วซี่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี 

ลตัเวีย 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวีเดน  
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สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวีซา่ดว่นได)้ 

 
**การขอวีซา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยื่นวีซา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.......................................................SURNAME.................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

.........................................................................................................................................

......................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................มอืถอื

............................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่). 

.........................................................................................................................................

..................................................................................รหสัไปรษณีย ์............................

โทรศพัทบ์า้น............................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน 

....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) 

.........................................................................................................................................

........................................................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร

......................................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทร

เช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน.............................ปี................................. 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.....................................................

............. RELATION........................................................ 
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2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.....................................................

............ 

RELATION........................................................ 

 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแล้วไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


