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**  เมอืงเหมยโจว  ....เมอืงประวตัศิาสตร ์และถอืเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของจนี จงึไดร้บั                

         การขนานนามมากมายหลายชือ่ เชน่ เมอืงแหง่ชาวจนีฮากกา  

                                     เมอืงแหง่วฒันธรรม เมอืงแหง่เพลงพืน้บา้น และเมอืงแหง่ชาวจนีโพน้ทะเล  
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**  หมูบ่า้นฮากกา   ...บา้นดนิของชาวจนีแคระมคีวามเป็นเอก ลกัษณ์ อนัโดดเดน่ มปีระวตั ิ

         ความเป็นมาอนัยาวนาน ไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกอนัดบัที ่36 ของจนี 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  กนัยำยน 2560 - กมุภำพนัธ์ 2561 
 

วนัแรก        สนำมบินดอนเมือง– ซัวเถำ - เหมยโจว 

07.00 น.  คณะพร้อมกนั ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคำน์เตอร์ 1-2  สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  
พบเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทคอยให้กำรต้อนรับ 

09.00 น.  เดินทำงสู่ซัวเถำ โดยเทีย่วบินที ่FD850 (มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
13.10 น.        เดินทาง เมืองซัวเถำ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถ่ิน  ก าเนิดชาวแตจ๋ิ้วท่ีมีอาศยัอยูท่ ัว่โลก ซวั

เถา เป็นหน่ึงในจงัหวดัของจีนท่ีตั้งอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีพื้นท่ี 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซวัเถา ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ซวัเถาเป็นหน่ึงในถ่ินฐานของจีนแตจ๋ิ้ว ท่ีพูดภาษาแตจ๋ิ้ว ซ่ึงเป็น
ภาษาท่ีแยกยอ่ยมาจากภาษาหมินใต ้(ฮกเก้ียนใต)้ เมืองซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมา
ถูกยกระดบัฐานะข้ึนเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจีน ซวัเถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลท่ีอพยพไปตั้งถ่ินฐานยงั ประเทศต่าง ๆ กวา่ 30 ประเทศ
ทัว่โลก ปัจจุบนัลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเลเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถา
พฒันา  หลงัผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว เป็นเมืองประวติัศาสตร์ และ
ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจีน จึงไดรั้บการขนานนามมากมายหลายช่ือ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา 
เมืองแห่งวฒันธรรม เมืองแห่งเพลงพื้นบา้น และเมืองแห่งชาวจีนโพน้ทะเล เป็นตน้... 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอำหำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั (พกัทีเ่หมยโจว)   MEIZHOU JINDEBAO HOTEL   หรือเทยีบเท่ำ  

วนัทีส่อง         เหมยโจว-หย่งติง้-บ้ำนดินฮักกำ-หูเหวนิฮู่บ้ำนโบรำณ - เหมยโจว  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่ัก หลงัอำหำร....  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองหย่งติง้ มณฑลฮกเก้ียน ระหวา่งทางใหท้่านได้

สัมผสับรรยากาศววิสองขา้งทาง  
เทีย่ง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร....น าท่านเดินทางสู่

มรดกโลกบ้ำนดินฮำกกำ (ชำวจีนแคระ) ซ่ึงมีความเป็นเอกลกัษณ์ อนั
โดดเด่น และมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน โดยบา้นจะมีการแบ่งเป็น 
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2 ลกัษณะ คือ แบบทรงกลม มี 360 หลงัคา และทรงเหล่ียม มี 4,000 หลงัคา ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสะทอ้นถึง
ภูมิปัญญาของชาวจีนแคระเป็นอยา่งดี เพราะบา้นท่ีสร้างมาน้ีสามารถท่ีจะป้องกนัแผน่ดินไหว อคัคีภยั และ
สามารถปรับเปล่ียนอุณหภูมิตามสภาพแวดลอ้มได ้รวมถึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรักใคร่กลมเกลียวของชาว
จีนแคระจนถึงปัจจุบนั จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเมืองเหมยโจว พาท่านชมบ้ำนโบรำณหูเหวนิฟู หมู่บา้น จุง
ชวน หมู่บา้นน้ีมีผูมี้ช่ือเสียง 2 คน คือ สองพี่นอ้งยาหมองตราเสือหูเหวนิฟู และนอ้งชายหูเหวนิเป้า ลูกสาวหู่เห
วนิฟู ใชเ้งิน 500 กวา่ลา้นหยวน สร้างบา้นพิพิธภณัฑ ์และเจดียฟู์เป้า โดยมีท่านนายกหลีเผงิ เขียนป้าย ฝู่ หวุน่ฟู
ก้ีเน่ียม กวา่น ใหไ้วเ้ป็นท่ีระลึก ใกลก้นักบัเสาหินเป็นศาลบูชาบรรพบุรุษของหมู่บา้นฝู่ น้ี และทางท่ีมาจะมี
บนัไดหินเกา้ขั้นคร่ึง ถา้ลูกหลานเซ่ียงฝู่  ท่ีไปอยูท่ี่อ่ืนจะตอ้งรู้จ  านวนขั้นตรงน้ี ถา้ถูกถามแลว้ตอบไม่ถูกก็แสดง
วา่ไม่ใช่คนหมู่บา้นจุงชวนน้ีแน่ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอำหำร 
     น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั (พกัทีซั่วเถำ)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม ซัวเถำ - แต้จ๋ิว - วดัไคหยวน - ซัวเถำ - ช้อปป้ิงถนนคนเดิน   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่ัก หลงัอำหำร.... น าท่านเดินทางสู่  เมืองแต้จ๋ิว เป็นเมืองโบราณ เป็นตน้ก าเนิดของ 
“วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งส าคญัอีกแห่ง ท่ีตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทัว่โลกดว้ยตึกรามบา้นช่อง
แบบโบราณท่ีบางแห่งมีประวติันบัพนัปีอยา่งไม่เปล่ียนแปลง  จากนั้นน าท่านชม  สะพำนเซียงจ่ือ หรือ
สะพำนววัคู่  เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น ้าหานเจียง มีช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่ สะพานกวา่งจ้ี ตั้งอยูท่างดา้น
ตะวนัออกของตวัเมืองแตจ๋ิ้ว เร่ิมสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 
เมตร ช่วงกลางสะพานซ่ึงเป้นช่วงท่ีกวา้งท่ีสุด มีความกวา้งประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมือง
จีนท่ีเปิด-ปิดได ้  

เทีย่ง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร...น าท่านสู่ วดัไคหยวน ตั้งอยูใ่จกลางเมืองแตจ๋ิ้ว เป็นวดั
พุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรด์ิองคท่ี์ 7 แห่งราชวงศถ์งั ซ่ึงมีนามรัชสมยัวา่ “คายหยวน” 
ตรงกบัปี ค.ศ. 738 ภายในวดัยงัมีวตัถุโบราณมากมายท่ีสร้างข้ึนต่างยคุต่างสมยักนั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  (อำหำรแต้จ๋ิว 18 อย่ำง) หลงัอำหำร.... 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั (พกัทีซั่วเถำ)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทยีบเท่ำ 
 ท่ำนสำมำรถเดินช้อปป้ิง...ถนนคนเดินเมืองซัวเถำ มีสินค้ำ เส้ือผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ รำคำถูก ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือ 

วนัทีส่ี่ ไฮตังม่ำ (ศำลเจ้ำแม่ทบัทมิ) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึง้) - เฮ่ียงบู๋ซัว (เจ้ำพ่อเสือ)  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่ัก หลังอำหำร....น าท่านเดินทางสู่ เกำะมำสือ ตั้งอยูบ่ริเวณปากอ่าวซวัเถา เป็นท่ี
ประดิษฐานของเจา้แม่ทบัทิม น าท่านสักการะ ไฮตังม่ำ หรือ ศำลเจ้ำแม่ทบัทมิ ซ่ึงเป็นเทวนารีท าใหค้ล่ืนลม



 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  SHAN MEI 5D4N JAN18-FD-W36 

สงบ และชาวจีนเช่ือกนัวา่หากตอ้งการใหชี้วิตราบร่ืนก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจา้แม่ทบัทิบแห่งน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิ
สิทธ์คุม้ครองชาวจีนแตจ๋ิ้วท่ีอาศยัอยูติ่ดทะเล และมีชีวติอยูก่บัทะเล....จากนั้นน าท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) 
นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นท่ีนบัถือของชาวจีนในเร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบน่ัสุสานแห่งน้ีไดรั้บการ
บูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีเกิดจาก
หลวงพอ่ตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดท่ี
อ าเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจ่ิ้นส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการไม่ดี 
จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผงิหล่ีมณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและ
ช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ใหแ้ก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ท่ีเหอ ผงิหล่ี และสร้างศาล
เจา้ไวเ้พื่อเป็นการร าลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  หลงัอำหำร.... 
 จากนั้นน าท่านสู่ เฮ่ียงบู๋ซัว (เจ้ำพ่อเสือ)  ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศซ่์ง มีการบูรณะซ่อมแซม

มากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าท่ีใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยูเ่สมอ ปัจจุบนัเฮ่ียงบู๋ซวัได้
ผสมผสานกบัศาสนาพุทธใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั ใหท้่านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริงท่ีทางไทยได้
จ  าลองมาสู่ศาลเจา้พอ่เสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือวา่ในชีวติหน่ึงส าหรับนกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมา
นมสัการสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการท่ีเฮ่ียงบู๋ซวัน้ีแลว้ กลบัมาก็จะท าการคา้ข้ึนประสบแต่
ความส าเร็จในชีวติ ทุกๆปีจะมีผูท่ี้มาบนบานและแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุก
สารทิศ ภายในวดัมีทั้งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรูปท่ีรักษาดูแลเร่ืองน ้า ประดิษฐานปิดทองอยูใ่น
ศาลเจา้พร้อมกนันั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูใ่นวิหารหนา้ เป็นสถานท่ีสักการะบูชาของคนซวัเถา
อยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานท่ีท่ีชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร....หลงัอำหำร.... 
     น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั (พกัทีซั่วเถำ)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ         ซัวเถำ - เท้งไฮ้ – สุสำนพระเจ้ำตำก - กรุงเทพ ฯ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่ัก หลงัอำหำร... 
 เดินทางสู่เมืองเท่งไฮ้ พำท่ำนสักกำระสุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ท่ีตั้งของสุสานน้ีมีแม่น ้าและคลอง

ลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเข่ือนและหมู่บา้น ตวัสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้  าแบบฮวงซุย้ มีป้าย
หินแกรนิตสีชมพูสลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว้า่ “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระมาลาของพระเจา้ตาก
สินแห่งกรุงสยาม ” สร้างข้ึนในปีท่ี 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เม่ือฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 
1985 มีประวติัเล่าวา่หลงัจากสมเด็จพระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเช้ือสายจีนไดน้ าฉลอง
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พระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจีน กลบัมามอบให ้พระญาติท่ีหมู่บา้น
หวัฝู่ น้ี พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวส้ักการะ 

 สมควรแก่เลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
13.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เทีย่วบิน FD851 (มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
15.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ... 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัรำค่ำบริกำร   *** รำคำพเิศษไม่แจกกระเป๋ำ *** 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ เดก็ต ำ่กว่ำ 18 ปี  พกัเดีย่ว 
06-10, 9-13 ,13-17, 20-24 ก.ย.60 

01-05, 03-07, 04-08, 08-12, 10-14, 11-15, 17-21 พ.ย.60 
18-22, 22-26, 25-29 พ.ย., 29 พ.ย.-03 ธ.ค.60 

06-10, 13-17, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27 ธ.ค.60 
10-14, 13-17, 17-21, 18-21, 20-24, 24-28 ม.ค.61 

31 ม.ค.-04 ก.พ. // 02-06, 07-11 ก.พ.61 

12,999.- 4,500.- 

14-18 , 18-22, 25-29 ต.ค.60 
30 ต.ค.-03 พ.ย.60 // 08-12 ธ.ค.60 

13,999.- 5,500.- 

29 ธ.ค.-02 ม.ค.61 // 30 ธ.ค.-03 ม.ค.61 16,999.- 5,500.- 

****โปรแกรมกำรเดนิทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคญัที่สุด 

@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั     
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม          
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- ค่าท่ีพกั    
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    

@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ   
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- ***ค่ำวซ่ีำกรุ๊ป 1,500 บำท // ช ำระพร้อมค่ำทวัร์*** 
- ***ค่ำน ำ้มันและประกนัวินำศภัยสำยกำรบิน YQ, CNTAX  2,950 บำท // ช ำระพร้อมค่ำทวัร์*** 
- ***ค่ำทปิไกด์ หัวหน้ำทวัร์ และคนขับรถ  1,400 บำท ตลอดกำรเดินทำง // ช ำระพร้อมค่ำทวัร์ *** 

@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

มัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 3 วนัหลงักำรแจ้งจอง // ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดนิทำง 20 วนั  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

@ @ กำรยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เก็บค่าเสียหายเตม็จ านวน 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิม่เติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
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 ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง โดยตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนช่ือตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่ำงของภำษีน ้ำมันเช้ือเพลิง หรือ ตำมหลักเกณฑ์ที่สำย
กำรบินก ำหนด และบริษัทฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เฉพำะเท่ำทีไ่ด้จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริง เช่น ค่ำวซ่ีำ เป็นต้น 

บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

 
@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีน @ @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 

ส ำหรับผู้เดินทำงทีเ่ป็นเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. ส าเนาสูติบตัร (เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนงัสือให้ความยนิยอม จากทางเขตหรืออ าเภอ พร้อม

ระบุช่ือของท่านท่ีพาเด็กเดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งส าเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

ส ำหรับผู้เดินทำงทีเ่กดิทีป่ระเทศจีน 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีเคยมีวซ่ีาจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปลีย่นระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ      
 

     อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 
- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท 
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สถำนทูตจีนอำจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่ำนวซ่ีำในกรณดีังนีคื้อ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ  เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและ
เวียดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ  ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านกังานเจา้หน้าท่ีกระทรวง
การต่าง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 


