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ก ำหนดกำร           CZ8356 BKK-SWA 11.30-15.20 // CZ8323 SZX-BKK  16.10-
18.15 
D1 :   กรุงเทพฯ – ซวัเถำ - สปำน ้ำแรน่ ้ำทะเล 
D2 :   ถูโ่หลวแหง่ฝูเจีย้น – แตจ้ิว๋ – วดัไคหยวน - วดัไทย - สะพำนเซียงจือ่ – ซวัเถำ – อสิระ
เยีย่มญำต ิหรือ ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 
D3 :   ไฮตงัม่ำ (ศำลเจ้ำแม่ทบัทมิ) – สุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสนิมหำรำช  - ไตฮ่งกง (เทพ
เจ้ำแหง่สขุภำพ)  - เฮีย่งบูซ๋วั (เจำ้พอ่เสอื ) - รถไฟควำมเร็วสูงสูเ่มืองเซิ่นเจิ้น – ช้อปป้ิงตลำด
ตงเหมิน - เซิ่นเจิ้น 
D4 :   วดักวนอ ู– รำ้นบวัหมิะ - รำ้นหยก -รำ้นยำงพำรำ – เซิน่เจิน้ – กรุงเทพฯ 

 

วนัแรก :    กรุงเทพฯ – ซวัเถำ - สปำน ้ำแรน่ ้ำทะเล 
08.30 
น. 
 
 
11.30 
น. 
 
 
 
 
 

 

15.35 
น. 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ 
 

พรอ้มกนัทีท่ำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก (ระหวำ่งประเทศ) ช ัน้ 
4 ประตู 9 สำยกำรบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้ำหน้ำที่
คอย อ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัทำ่น   
(เคำน์เตอร์เช็คอนิจะท ำกำรปิดกำรเช็คอนิกอ่นเครือ่งออก 45 นำที) 
บนิลดัฟ้ำสูซ่วัเถำ เทีย่วบนิที ่CZ8356  บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มื้อที่
1) 
ไฟล์ทบนิเดอืนตลุำคม 
CZ8356 BKK - SWA 1130-1535 
 

ไฟล์ทบนิเดอืนพฤศจกิำยน-ธนัวำคม 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
 

เดนิทำงถงึ เมืองซวัเถำ (เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 1 ชม.)  เมืองซวัเถำเป็นเขตเศรษฐกจิ
พเิศษของมณฑลกวำงตุง้ ถิน่ก ำเนิดชำวแตจ้ิว๋ทีม่ีอำศยัอยูท่ ั่วโลก ซวัเถำ เป็นหน่ึงใน
จงัหวดัของจีนทีต่ ัง้อยูใ่นมณฑลกวำงตุง้ มีพื้นที ่234 ตำรำงกิโลเมตร จงัหวดัซวัเถำ 
ต ัง้อยู่ทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวำงตุ้ง เป็นหน่ึงในถิ่นฐำนของจีน
แต้จิว๋ ทีพู่ดภำษำแตจ้ิว๋ ซึ่งเป็นภำษำทีแ่ยกยอ่ยมำจำกภำษำหมินใต้ (ฮกเกี้ยนใต้) 
เมืองซวัเถำ ในอดตีเป็นเพียงหมูบ่ำ้นชำวประมงเล็กๆ ตอ่มำถูกยกระดบัฐำนะขึน้เป็น
เมืองทำ่นำนำชำตใินศตวรรษที ่18 ก่อนจะกลำยมำเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจีน ซวัเถำเป็นบ้ำนเกิดของชำวจีนโพ้นทะเลที่ อพยพไปต ัง้ถิ่นฐำนยงั 
ประเทศตำ่ง ๆ กว่ำ 30 ประเทศท ั่วโลก ปจัจุบนัลูกหลำนชำวจีนโพ้นทะเลเป็นก ำลงั
ส ำคญัในกำรผลกัดนัให้เศรษฐกิจของเมืองซวัเถำพฒันำ หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคน
เขำ้เมืองแลว้ น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพ่กั 
บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร ( มือ้ที ่2 )  
น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพ่กั  KEDU (INTERNATIONAL) HOTSPRING HOTEL 
หรือเทยีบเทำ่ 
อสิระใหท้ำ่นดืม่ด ่ำกบักำรอำบน ้ำแรเ่พือ่สขุภำพไดต้ำมอธัยำศยั 
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วนัที ่2 : ถู่โหลวแหง่ฝูเจีย้น – แตจ้ิว๋ – วดัไคหยวน - วดัไทย - สะพำนเซียงจือ่ – ซวัเถำ – อสิระ
เยีย่มญำต ิหรือ ช้อปป้ิงถนนคนเดนิ 
เชำ้ 
 
 
 
เทีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่ำ 

บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม ( มื้อที ่3 ) 
น ำทำ่นสู ่ถู่โหลวแหง่ฝูเจี้ยน หรือ บ้ำนดนิแห่งฝูเจี้ยน แหลง่มรดกโลกทีต่ ัง้อยูใ่นเขต
ภูเขำ มณฑลฝูเจี้ยน  เป็นอำคำรรูปทรงวงแหวนหลำยช ัน้ทีส่รำ้งจำกดนิของชำวจีน
แคะ ซึ่งทีไ่ด้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกน้ีมีจ ำนวน 46 หลงั ท ัง้หมดสรำ้งขึ้นในช่วง
คริสต์ศตวรรษที ่12 ถึง 20 อำคำรแต่ละหลงัสำมำรถเป็นทีอ่ยู่อำศยัของผู้คนกว่ำ 
800 คน 
บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ( มื้อที ่4 )  
น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองแตจ้ิว๋ เป็นเมืองโบรำณ เป็นตน้ก ำเนิดของ “วฒันธรรมจีนโพน้
ทะเล” แห่งส ำคญัอีกแห่ง ทีต่อ้นรบักำรกลบับ้ำนของชำวจีนท ั่วโลกด้วยตกึรำมบ้ำน
ชอ่ง   แบบโบรำณทีบ่ำงแหง่มีประวตันิบัพนัปีอยำ่งไมเ่ปลีย่นแปลง 
น ำทำ่นสู ่วดัไคหยวน ต ัง้อยูใ่จกลำงเมืองแตจ้ิว๋ เป็นวดัพุทธนิกำยมหำยำนโบรำณ 
สรำ้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดอิงค์ที ่7 แหง่รำชวงศ์ถงั ซึง่มีนำมรชัสมยัวำ่ “คำยหยวน” 
ตรงกบัปี ค.ศ. 738 ภำยในวดัยงัมวีตัถุโบรำณมำกมำยทีส่รำ้งขึน้ตำ่งยคุตำ่งสมยักนั 
น ำท่ำนชม วดัไทย ต ัง้อยูต่ดิวดัไคหยวน ซึ่งเจีย่ฮุ่ยหยูไดร้วมเงินสมทบของชำวจีน
โพ้นทะเลในประเทศไทย รวมท ัง้ใช้สมบตัสิว่นตวั สรำ้งวดัไทยขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1985 
แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทย วดัไทย
ประดิษฐำนพระพุทธรูปทีอ่ญัเชิญมำจำกประเทศไทย ในวดัมีวิหำร เจดีย์ทรงไทย 
ออกแบบโดยชำ่งไทย ปจัจุบนับรเิวณวดักวำ้งขวำง มีเกง๋ตำ่งๆอยูร่มิทะเลสำบ 
จำกนั้นทำ่นผำ่นชม สะพำนเซียงจื๊อ เป็นสะพำนโบรำณขำ้มแมน่ ้ำหำนเจียง มีชือ่อีก
ชื่อว่ำสะพำนกวงจี้ ต ัง้อยู่ทำงด้ำนตะวนัออกของตวัเมืองแต้จิ๋ว เริ่มสร้ำงในสมยั
รำชวงศ์ซง้ ตรงกบัปีค.ศ. 1170 โดยใช้เวลำสรำ้งยำวนำนถงึ 57 ปี มีควำมยำว 515 
เมตร ช่วงกลำงสะพำนซึ่งเป็นช่วงทีก่วำ้งทีสุ่ด มีควำมกว้ำงประมำณ 100 เมตรเป็น
สะพำนแหง่แรกของเมืองจีนทีเ่ปิดปิดได ้

 
บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร ( มือ้ที ่5 )  เมนูแตจ้ิว๋ 18 อยำ่ง 
หลงัอำหำรเป็นเวลำอสิระเยีย่มญำต ิหรือ ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 
น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพ่กั  HAPPY HOTEL  หรือเทยีบเทำ่  
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D3 : ไฮตงัมำ่ (ศำลเจำ้แมท่บัทมิ) – สสุำนสมเด็จพระเจำ้ตำกสนิมหำรำช - ไตฮ่งกง (เทพเจำ้
แหง่สขุภำพ) - เฮีย่งบูซ๋วั (เจำ้พอ่เสอื)-รถไฟควำมเร็วสงูสูเ่มืองเซิน่เจิน้ –  ชอ้ปป้ิงตลำดตงเห
มนิ    
เชำ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม ( มื้อที ่6 ) 
น ำท่ำนสกักำระ ไฮตงัม่ำ หรือ ศำลเจ้ำแม่ทบัทิม ซึ่งเป็นเทวนำรีท ำให้คลื่นลมสงบ 
และชำวจีนเชือ่กนัว่ำ หำกตอ้งกำรให้ชีวิตรำบรื่นก็ให้มำขอพร ณ ศำลเจ้ำแม่ทบัทิ
บแหง่น้ี ซึง่เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์คุม้ครองชำวจีนแตจ้ิว๋ทีอ่ำศยัอยูต่ดิทะเล และมีชีวิตอยูก่บั
ทะเล 
พำท่ำนสู ่สุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ทีต่ ัง้ของสุสำนน้ีมีแม่น ้ำและคลอง
ลอ้มรอบ ดำ้นหลงัเป็นเขือ่นและหมู่บ้ำน ตวัสุสำนเหมือนหลุมศพธรรมดำ ไม่ได้ท ำ
แบบฮวงซุ้ย มีป้ำยหินแกรนิตสีชมพูสลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลควำมได้ว่ำ “ สุสำน
ฉลองพระองค์และพระมำลำของพระเจ้ำตำกสนิแห่งกรุงสยำม ” สรำ้งขึน้ในปีที ่47 
แห่งรชัสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มี
ประวตัเิล่ำว่ำหลงัจำกสมเด็จพระเจ้ำตำกสินสวรรคตได้ 2 ปี ขำ้รำชบริพำรเชื้อสำย
จีนได้น ำฉลองพระองค์และพระมำลำมำ 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็น
ชุดจีน กลบัมำมอบให้ พระญำติทีห่มู่บ้ำนหวัฝู่ น้ี พวกพระญำติจึงสรำ้งสุสำนบรรจุ
สิง่ของเหลำ่น้ีไวส้กักำระ 
จำกนั้นน ำทำ่นสู ่ไต่ฮงกง (เทพเจ้ำแห่งสุขภำพ)  นมสักำรไตฮ่งกง อนัเป็นทีน่บัถือ
ของชำวจีนในเรือ่งควำมเมตตำกรุณำของทำ่น ปจัจุบนัสุสำนแห่งน้ีไดร้บักำรบูรณะ
ซ่อมแซมจำกกำรร่วมบริจำคของชำวจีน จนมีควำมใหญ่โตและสวยงำมสถำนที่
ท่องเที่ยวแห่งน้ีเกิดจำกหลวงพ่อต้ำเฟิงจู่ซือ สมยัรำชวงศ์ซ่ง ตำมจดบนัทึกของ
โบรำณคดี ต้ำเฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัรำชวงศ์ซ่ง เกิดทีอ่ ำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง 
สอบไดจ้ิ่นสื้อเป็นขำ้รำชกำรช ัน้ผูใ้หญ่แต่เห็นกำรปกครองและขำ้รำชกำรไม่ดี จึง
ออกบวชเป็นพระธุดงค์มำถึงหมู่บ้ำนเหอผิงหลี่มณฑลกวำงตุ้ง ได้สร้ำงวดัสร้ำง
โรงเรียนสร้ำงสะพำนและช่วยรกัษำโรคภยัไข้เจ็บให้แก่ชำวบ้ำนตลอดมำ หลงั
มรณภำพชำวบ้ำนไดฝ้งัศพ ณ ทีเ่หอผงิหลี ่และสรำ้งศำลเจ้ำไว้เพือ่เป็นกำรร ำลึกถึง
บุญคณุและควำมดขีององค์ ไตฮ่งกง ผูน้ี้  
บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ( มื้อที ่7 )   
น ำทำ่นชม เฮียงบูซ๋วั (ศำลเจำ้พอ่เสอื) สถำนทีศ่กัดิส์ทิธิแ์หง่ในลทัธเิตำ๋ ศำลเจำ้แหง่น้ี
สรำ้งในสมยัรำชวงศ์ซง่ ผำ่นกำรบูรณะซอ่มแซมหลำยคร ัง้ จนกลำยเป็นศำลเจ้ำของ
ศำสนำเตำ๋ทีใ่หญโ่ตมีผูค้นศรทัธำมำบูชำอยูเ่สมอ ปจัจุบนั เฮียงบูซ๋วั ไดผ้สมผสำนกบั
ศำสนำพุทธให้เป็นหน่ึงเดียวกนั ให้ทำ่นไดน้มสักำร เจ้ำพอ่เสอื ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่
ทำงไทยไดจ้ ำลองมำสูศ่ำลเจำ้พ่อเสือบรเิวณเสำชงิชำ้ ชำวจีนแตจ้ิว๋ถือวำ่ในชีวติหน่ึง
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เย็น 
 

ส ำหรบันกัธุรกิจจีนแล้วจะต้องมำนมสักำรสกัคร ั้งหน่ึง ซึ่งคนส่วนใหญ่ หลงัจำก
นมสักำรที ่เฮียงบู๋ซวั น้ีแล้ว กลบัมำก็จะท ำกำรคำ้ขึน้ประสบแต่ควำมส ำเร็จในชีวิต 
ทุกๆปีจะมีผูท้ีม่ำบนบำนและแก้บน เดินทำงมำจำกภำยในประเทศและตำ่งประเทศ
ทกุสำรทศิ ภำยในวดัมีท ัง้เทวรูปเจำ้แหง่ภำคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปทีร่กัษำดูแลเรือ่งน ้ำ 
ประดิษฐำนปิดทองอยู่ในศำลเจ้ำพรอ้มกนันั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐำนอยู่ใน
วหิำรหน้ำ เป็นสถำนทีส่กักำระบูชำของคนซวัเถำอยำ่งกวำ้งขวำง และเป็นสถำนทีท่ี ่
ชำวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพำะชำวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมำก  
น ำท่ำนนั่ งรถไฟควำมเร็วสูงสู่ เซิ่นเจิ้น (ใช้เวลำประมำณ 2 ช ั่วโมง)  เป็นเมือง
โบรำณ เป็นต้นก ำเนิดของ วฒันธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งส ำคญัอีกแห่ง ทีต่้อนรบั
กำรกลบับ้ำนของชำวจีนท ั่วโลกด้วยตึกรำมบ้ำนช่อง   แบบโบรำณที่บำงแห่งมี
ประวตันิบัพนัปีอยำ่งไมเ่ปลีย่นแปลง 
บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร ( มือ้ที ่8 ) อำหำรซีฟู้ ด เป๋ำฮื้อ ไวน์แดง 
จำกนั้นน ำทุกท่ำนสู่   ตลำดตงเหมิน  สถำนทีเ่ดินช้อปป้ิงให้ทำ่นได้เพลิดเพลินกบั

กำรช้อปป้ิงสนิคำ้นำนำชนิด เชน่ เสือ้ผำ้, รองเทำ้, กระเป๋ำ, นำฬิกำ, เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 

และอืน่ๆอกีมำกมำย 

น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพ่กั  HONG LI LAI HOTEL  หรือเทยีบเทำ่ 

 
D4 : วดักวนอ ู– รำ้นบวัหมิะ - รำ้นหยก –รำ้นยำงพำรำ - เซิน่เจิน้ – กรงุเทพฯ 

เชำ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง 
 
 
 
 
 
 

บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม ( มื้อที ่9 ) 
น ำท่ำนสู่ วดักวนอู ไหว้เพทเจ้ำกวนอู สญัลกัษณ์ของควำมซื่อสตัย์ ควำม  ควำม

จงรกัภกัดี ควำมกล้ำหำญ โชคลำภ เปรียบเสมือนตวัแทนของควำมเด็ดเดีย่ว เป็น

ธรรม กล้ำหำญ เป็นวดัอนัศกัดิส์ิทธิทีค่นเซิ่นเจิ้นนิยมสกักำระขอพรในเรือ่งหน้ำที่

กำรงำน โดยเฉพำะขำ้รำชกำร 

น ำทำ่นแวะชม สนิคำ้ยำประจ ำบ้ำนของชำวจีน “ ยำบวัหิมะ ” สรรพคุณหลำกหลำย

แกน้ ้ำรอ้นลวก, แผลไฟไหม้, แกร้ิดสดีวง, ฮอ่งกงฟุต ฯลฯ “ โรงงำนผลิตหยก ”  ซึ่ง

เป็นหยกแท้ของเมืองจีน รบัฟงัควำมเป็นมำและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระ

เลือกซื้อก ำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยำ้ ซึ่งเป็นเครือ่งประดบัน ำโชค ของฝำกอนั

ล ำ้คำ่ทีข่ึน้ชือ่ของจีน จำกนัน้น ำทกุทำ่นแวะชมรำ้นของโอท็อปขึน้ชือ่  

บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ( มื้อที ่10 )  

จำกนั้นน ำท่ำนชม “ร้ำนผลิตภณัฑ์ยำงพำรำ”   น ำท่ำนชมสินค้ำแปรรูปทำงกำร

เกษตรและ อตุสำหกรรมจำกยำงพำรำ ดว้ยเทคโนโลยกีำรผลติทีท่นัสมยัของประเทศ

จีน ไดน้ ำผลติภณัฑ์ยำงพำรำมำท ำเป็นเครือ่งนอน ของใชใ้นบำ้น ไดอ้ยำ่งลงตวั   
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……….. 
น. 
 
16.10 
น. 
 
18.15 
น. 

 
ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทำ่นสูส่นำมบนิเซิน่เจิน้ 

 
บนิลดัฟ้ำกลบัสู ่กรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่CZ8323 CHINA SOUTHERN AIRLINE   
บริกำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มื้อที่11) 
คณะเดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภมูิ  โดยสวสัดภิำพ 

 
เพือ่สทิธแิละประโยชน์ของทำ่นเอง กรุณำอำ่นขอ้ตกลงและเงือ่นไขกอ่นท ำ

กำรจอง 
ถำ้ทำ่นท ำกำรจองใดๆ กบับรษิทัแลว้ ถือว่ำทำ่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขท ัง้หมด   

** ตำมเงือ่นไขของเมอืงจีนผูเ้ดนิทำงทีม่ีอำยุต ัง้แต ่2 – 18 ปี คดิเป็นรำคำ

เด็ก ** 

ทำรกอำยุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทำงกลบั คดิเฉพำะคำ่ธรรมเนียมจำกสำย

กำรบนิ คนละ 6,900 บำท 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำทำรก ตำมคำ่ธรรมเนียมของสำยกำรบนิ ณ 

วนัที ่28 กุมภำพนัธ์ 2562 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง & อตัรำคำ่บรกิำร     

PERIOD FLIGHT DETAIL 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก  2-

18 ปี 
ราคากรุ๊ป
เหมา 

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม 

กรุ๊ป
ไซด ์

Promotion 

12-15 ตุลาคม 2562  
วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9 / วนัออกพรรษา 

CZ8356 BKK - SWA 1130-1535 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

26-29 ตุลาคม 2562  
CZ8356 BKK - SWA 1130-1535 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

2-5 พฤศจิกายน 2562 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

9-12 พฤศจิกายน 2562 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

16-19 พฤศจิกายน 2562 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 2562 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 
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7-10 ธันวาคม 2562 
วันรัฐธรรมนูญ 

CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

14-17 ธันวาคม 2562 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 15,999 17,999 17,999 4,000 21 

21-24 ธันวาคม 2562 
CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 14,999 16,999 16,999 4,000 21 

28-31 ธันวาคม 2562 
วันสิ้นป ี

CZ8356 BKK - SWA 1310-1700 
CZ8323 SWA - BKK 1610-1815 17,999 19,999 19,999 4,000 21 

 

หมำยเหตุ  

1. ตำมนโยบำยของรฐับำลจนีรว่มกบักำรทอ่งเทีย่วแหง่เมืองจนีเพือ่โปรโมทสนิคำ้พื้นเมือง เชน่ 

บวัหมิะ, ผำ้ไหม, ไขม่กุ, ใบชำ, ใยไผ,่ ไหม, หยก, ยำงพำรำ ซึง่จ ำเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรม

ทวัร์ เพรำะมีผลกบัรำคำทวัร์ ทำงบรษิทัฯ จงึอยำกเรียนชีแ้จงลกูคำ้ทกุทำ่นวำ่ ทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้ง

รบกวนทกุทำ่นแวะชมแตล่ะรำ้นใชเ้วลำประมำณ 1 ช ั่วโมง หำกทำ่นตอ้งกำรซือ้หรือไมซ่ื้อขึน้อยู่

กบัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกัทำงบรษิทัและไกด์ไมม่ีกำรบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ แตถ่ำ้หำกลูกคำ้

ไมม่ีควำมประสงค์จะเขำ้รำ้นรฐับำลจีนทกุเมือง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรียกเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 350 หยวน / คน / รำ้น 

2. ในสว่นของสำยกำรบนิ หำกมกีำรเปลีย่นแปลงในเรือ่งของภำษีน ้ำมนั ทำงบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิก์ำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมจรงิ อนัเนื่องมำจำกคำ่ภำษีน ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้ตำมอตัรำของสำยกำร

บนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ 

3. รำคำ Promotions ไมส่ำมำรถใชไ้ดก้บักรุป๊เหมำ .. กรณีตดักรุป๊จะใชร้ำคำเต็มเทำ่นัน้

กรุณำสอบถำมทำงเจำ้หน้ำที ่

4. ขอสงวนสทิธใินกำรเลอืกทีน่ ั่งบนเครือ่ง ทำงบรษิทัไมส่ำมำรถเลือกทีน่ ั่งใหผู้เ้ดนิทำงได ้

เนื่องจำกต ั๋วทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำงเป็นต ั๋วกรุป๊แบบหมูค่ณะ สำยกำรบนิจะจดัทีน่ ั่งใหเ้ป็นโซน

เดยีวกนัท ัง้คณะ และรนัเลขทีน่ ั่งตำมระบบของสำยกำรบนิ ดงันัน้ในกำรรีเควสทีน่ ั่งตดิกนัของแต่

ละครอบครวั ทำงทวัร์อำจไมส่ำมำรถจดัทีใ่หไ้ดต้ำมทีต่อ้งกำรแตจ่ะพยำมใหห้วัหน้ำทวัร์จดัสลบัที่

น ั่งภำยในกรุป๊ใหไ้ดน้ ั่งดว้ยกนัไดม้ำกทีส่ดุ 

1. อตัรำคำ่บริกำรน้ีรวม 

 คำ่ต ั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ สำยกำรบนิตำมโปรแกรม 

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 คำ่น ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระทำ่นละ 1 ชิน้ น ้ำหนกัไมเ่กนิ 23 กก. 

 คำ่รถรบั-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 

 คำ่ทีพ่กัตำมทีร่ะบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2 ทำ่นหรือ  3 ทำ่น 

** กรุณำระบุลกัษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งกำรเพือ่ควำมสะดวกสบำยของตวัทำ่นเอง Twin (หอ้ง2

เตยีง)/Double (หอ้ง 1 เตยีงใหญ)่/ Single ( หอ้งพกัเดีย่ว) / TRP (หอ้ง 3 เตยีง  หำกไมม่กีำร

ระบุ ทำงบรษิทั ขออนุญำตจดัเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขำ้พกั 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  
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 คำ่อำหำรตำมมื้อทีร่ะบุในรำยกำร เมนูพิเศษ อำหำรแตจ้ิว๋ 18 อยำ่ง, อำหำรทะเลซีฟู้ ด 

+ เป๋ำฮื้อ ไวน์แดง  

 คำ่จำ้งมคัคเุทศก์คอยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  

 ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำม

กรมธรรม์) 

2. อตัรำคำ่บริกำรน้ีไม่รวม 

 คำ่ธรรมเนียมวีซ่ำเดีย่วเขำ้ประเทศจีน แบบธรรมดำ 4 วนัท ำกำร ทำ่นละ 1,800 บำท/ วี

ซ่ำจีนแบบดว่น 2 วนัท ำกำร ทำ่นละ 3,500 บำท 

  คำ่ทิปคนขบัรถ  มคัคุเทศก์ทอ้งถิ่น และคำ่ทปิคนหวัหน้ำทวัร์ ทำ่นละ 1500 บำท /ทริป/

ตอ่ทำ่น  ( เด็ก – ผูใ้หญ ่เทำ่กนั ) 

 คำ่ทิปคนหวัหน้ำทวัร์หำกพอใจในกำรบริกำรสำมำรถเป็นสนิน ้ำใจเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กบั

ควำมพอใจในกำรตอบแทนกำรบรกิำร ไมม่ีกำรเรียกเก็บเพิม่ 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุผู้เดินทำงจะต้องเป็นคนจ่ำยค่ำใช้จ่ำยด้วย

ตนเอง เช่น คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง คำ่โทรศพัท์ คำ่โทรศพัท์ทำงไกล คำ่อนิเตอร์เน็ต คำ่ซกั

รีด มินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่ส ั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร  (กรุณำ

สอบถำมจำกหวัหน้ำทวัร์กอ่นกำรใชบ้รกิำร) 

 คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% หำกตอ้งกำรใบเสร็จคำ่บรกิำรแบบภำษี 

 โรงแรมทีพ่กัทีอ่ำจะมีกำรสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดยค ำนึงถึง

ผลประโยชน์ลูกคำ้เป็นหลกั 

 กรณีชำวตำ่งชำต ิไมไ่ดถ้ือพำสปอร์ตไทย มีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 3,000 บำท 

 วีซ่ำเดีย่วส ำหรบัชำวตำ่งชำตผิูเ้ดนิทำงตอ้งท ำวีซ่ำทีส่ถำนทูตจีนดว้ยตนเองไม่สำมำรถยืน่

แทนไดเ้นื่องจำกตอ้งมีกำรโชว์ตวั 

ตวัอยำ่งหน้ำพำสปอร์ตทีถู่กตอ้งส ำหรบัสง่จองทวัร์ 
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เอกสำรทีใ่ชย้ืน่วีซำ่จีนมีดงัน้ี  

1. พำสปอร์ตเลม่จริง อำยเุหลือมำกกวำ่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดนิทำงกลบั  และ ตอ้งมีหน้ำวำ่งอยำ่ง
น้อย 2 หน้ำ พรอ้มส ำเนำ 1 ชุด 

2. รูปถ่ำยสี 2 รูป ตอ้งเป็นรูปถ่ำยปจัจุบนั (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้ำตรง พื้นหลงัสีขำว ไม่
สวมหมวก ขนำด 2 น้ิว (48 มม. X 33 มม.)  เสือ้สุภำพไม่โป๊เปลือย หำ้มใสเ่สือ้สขีำว เพรำะ
ฉำกหลงัสขีำวแลว้ หำ้มใสแ่วน่ และ/หรือ เครือ่งประดบั ตอ้งเห็นใบหูชดัเจน ไมอ่นุญำตใหใ้ส่
เครือ่งแบบถำ่ยรูป เชน่ เครือ่งแบบทหำร ต ำรวจ ขำ้รำชกำร เป็นตน้ 

3.   เด็กต ่ำกวำ่ 18 ปี เดนิทำงกบัพอ่ และ แม ่เพิม่ 
3.1 ส ำเนำสูตบิตัร (เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 5 ปี ตอ้งยืน่สูตบิตัรตวัจริงดว้ย) เขียนชือ่ภำษำองักฤษ

ตอ่ทำ้ยชือ่ พอ่, แม,่ ลูก 
3.2 ส ำเนำบตัรประชำชน (เด็ก) 
3.3 ส ำเนำทะเบียนบำ้น (เด็ก) 
3.4 ใบเปลีย่นชือ่ นำมสกุล(ถำ้มี) 

 
กรณีเดนิทำงกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจำกขำ้งตน้แล้วให้เพิ่ม 

ส ำเนำทะเบียนบำ้นของ พอ่ และ แม่ 
หนงัสือยนิยอมให้บุตรเดนิทำงไป ตำ่งประเทศกบัพ่อ หรือแม่ฝ่ำยหน่ึง ต้องเป็นหนงัสือที่

ออกโดย หน่วยงำนรำชกำร เทำ่นัน้ 
กรณีไม่ไดเ้ดนิทำงกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจำกขำ้งตน้แล้วให้เพิ่ม 
หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป ตำ่งประเทศ กบัผูอ้ืน่ ระบคุวำมสมัพนัธ์ ตอ้งเป็นหนงัสอืทีอ่อก
โดย หน่วยงำนรำชกำร เทำ่นัน้ 
 

3. กำรช ำระคำ่บริกำร 

 3.1 ช ำระมดัจ ำภำยใน 3 วนั  หลงัจำกท ำกำรจอง ทำ่นละ 5,000 บำท  

 3.2 สว่นทีเ่หลือช ำระ 20 วนัก่อนออกเดนิทำง 
 

4. กำรยกเลิกและคืนคำ่ทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 

 4.1 เนื่องจำกเป็นรำคำทวัร์ Promotion หำกมีกำรยกเลกิ ทำงบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นกำร

ยกเลกิจะไมม่ีกำรคนืเงนิในทกุกรณี 

 4.2 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่ำใช้จ่ำย

ท ัง้หมด   

    4.3 ทำงบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมำหรือกรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุด

หรือเทศกำลที่ต้องกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือค่ำมดัจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำน

ตวัแทนในประเทศหรือตำ่งประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเช่น Extra 

Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ท ัง้หมดเนื่องจำกค่ำต ั๋วเป็น

กำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
    
5.  กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
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 5.1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (ไมม่ีหวัหน้ำทวัร์) 

 5.2 คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มีหวัหน้ำหวัหน้ำทวัร์) 

 5.3 คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 

 5.4 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง 

หรือไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถือว่ำทำ่นสละสทิธิไ์ม่อำจเรียกรอ้งคำ่บริกำร และเงนิมดัจ ำคืนได ้ไม่

วำ่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

5.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองท ัง้ทีก่รุงเทพ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมิให้เดนิทำงออก

หรือเข้ำประเทศทีร่ะบุในรำยกำรเดินทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณี

ใดๆ ท ัง้สิน้ 
 

6. เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

6.1     ทวัร์น้ีส ำหรบัผูม้ีวตัถุประสงค์เพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ หำกผูเ้ดนิทำง มีกำรกระท ำที่

วตัถุประสงค์ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกำรกระท ำทีน่อกเหนือจำกกำรทอ่งเทีย่ว

ไมว่ำ่กรณีใด 

6.2 กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมีผู้เดนิทำงซึ่เป็นผูใ้หญ่จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 ทำ่น 

กำรนัตีออกเดนิทำงแบบไม่มีหวัหน้ำทวัร์ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิกหรือ

เลือ่นกำรเดนิทำงเป็นวนัเดนิทำงอืน่หำกมีจ ำนวนไมค่รบตำมจ ำนวนทีร่ะบุ  ( ส ำหรบั

ทวัร์เสน้ทำงน้ี “ผูใ้หญ”่  คอืบุคคลทีม่ีอำยตุ ัง้แต ่18 ปีขึน้ไป ณ วนัเดนิทำง )   

6.3 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมำ หำกทำ่นไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรือใช้บริกำรตำมทีร่ะบุไว้ใน

รำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรือท ัง้หมด หรือถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ 

ทำงบรษิทัจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรือท ัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 

6.4 ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ีนกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทำง

น้อยกว่ำ 10 ทำ่น โดยจะแจง้ให้กบันกัทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีท่รำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 

10 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรบัประเทศที่ไม่มีวีซ่ำ  และอยำ่งน้อย 15 วนัก่อนกำร

เดินทำงส ำหรบัประเทศที่มีวีซ่ำ  แต่หำกทำงนกัท่องเที่ยวทุกท่ำนยินดีที่จะช ำระ

ค่ำบริกำรเพิ่มจำกกำรที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำที่ทำงบริษัทก ำหนด

เพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

6.5 ทำงบริษทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคำ่เสียหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชื่อ 

นำมสกุล ค ำน ำหน้ำชือ่ เลขทีห่นงัสอืเดนิทำง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ั๋วเครือ่งบนิ 

ในกรณีทีน่กัทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หน้ำหนงัสอืเดนิทำงใหก้บัทำงบรษิทั  

6.6 ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำง เลือ่น หรือยกเลกิกำร

เดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคล้องกบัสถำนกำรณ์ ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ 

วนัที่เดินทำงจริงของประเทศทีเ่ดินทำง ท ัง้น้ี บริษทัจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของ

นกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคญัทำงบริษทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ตอ่ควำม
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เสยีหำยหรือคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ิไดเ้กิดจำกควำมผดิของทำง

บริษัท เช่น กำรยกเลิกเที่ยวบินอนัเหตุสุดวิสยัจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ กำร

จลำจล กำรนดัหยดุงำน กำรปฏวิตั ิกำรกอ่กำรรำ้ย ภยัสงครำมตำ่งๆ 

6.7 ในกรณีทีลู่กค้ำต้องกำรออกต ั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีข่อง

บริษทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ เพือ่เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทวัร์รวมท ัง้ไฟล์บนิและ

เวลำนดัหมำยทวัร์ หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำงบรษิทัไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

6.8 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำและเงือ่นไขตำ่งๆโดยไมต่อ้งแจง้ให้
ทรำบลว่งหน้ำ 


