นมัสการศาลเจ้ าพ่อเสื อ ไต่ ฮงกง
ชมเมืองโบราณแต้ จวิ๋ ผ่ านชมสะพานเซียงจื่อ
นมัสการขอพร เจ้ าแม่ กวนอิมพันมือ ที่ วัดไคหยวน
สั มผัสวิวถนนเรียบชายหาดทีเ่ ซี๊ยะเหมิน
พักโรงแรม 4 ดาว
โดยสายการบิน Shenzhen Airline (ZH)

วันที่

รายการทัวร์

อาหาร

โรงแรมทีพ่ กั
XIANGLU GRAND HOTEL

วันแรก

กรุ งเทพฯ–ฉวนโจว (ZH 8012 // 16:15-20:20) – เซี๊ยะเหมิน - เข้าที่พกั

วันที่ 2

เซี๊ยะเหมิน – เดินทางสู่ซวั เถา – เฮียงบูซวั – ไต่ฮงกง - ถนนคนเดินฮัวเฉี ยว – เข้าที่ที
พัก

  

วันที่ 3

ซัวเถา - เดินทางสู่เมืองแต้จิ๋ว - กาแพงเมืองโบราณ (กู่เฉิง) - วัดไคหยวน -ผ่านชม
สะพานเซียงจื่อ – ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว – กลับเซี๊ยะเหมิน – ร้านชา - เข้าที่พกั

  

วันที่ 4
วันที่ 5

X

เซี๊ยะเหมิน – วัดหนานผูโ่ ถว – ถนนเรี ยบชายหาด – ร้านยา - ร้านหยก – เกาะกู่ลงั่ ยี่
– แวะชมถนนคนเดินหลงโถวลู่ – Sunlight Rock – ชมสวนสาธารณไป่ ลูโจว (Bail
Zhou Park) - เข้าที่พกั
เซี๊ยะเหมิน - ร้านผ้าไหม - เดินทางสู่สนามบินฉวนโจว -กลับกรุ งเทพฯ
(ZH 8011 // 13:00-15:15)

X

X

หรื อเทียบเท่า

  


X

HAPPY HOTEL

หรื อเทียบเท่า
XIANGLU GRAND HOTEL

หรื อเทียบเท่า
XIANGLU GRAND HOTEL

หรื อเทียบเท่า

X

พีเรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่ ใช้ เตียง

พักเดี่ยว

(ทีน่ ั่งรับได้ )

1-5 มกราคม 2562

12,999.12,999.12,999.12,999.12,999.14,999.14,999.14,999.14,999.14,999.14,999.14,999.-

11,999.11,999.11,999.11,999.11,999.13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.-

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2-6 มกราคม 2562
3-7 มกราคม 2562
4-8 มกราคม 2562
5-9 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
21-24 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ -04 มีนาคม 2562
07-11 มีนาคม 2562
14-18 มีนาคม 2562
21-25 มีนาคม 2562

หมายเหตุ: ราคาข้างต้นรวมวีซ่าจีนแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์และคนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริ ป

สาหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ เช่น อาหารเจ หรื อไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรื อสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้ อสัตว์ และมีความจาเป็ นให้
ทางบริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมอาหารไว้ให้ท่านเป็ นพิเศษนอกเหนื อจากกรุ๊ ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้ว
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริ งหน้างาน
โปรแกรมทัวร์ น้ ีไม่เหมาะสาหรับลูกค้าที่ใช้วลิ แชร์!!!
วันแรก

กรุ งเทพฯ – เซี๊ยะเหมิน - เข้ าทีพ่ กั

14.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริ เวณ
ISLAND-U สายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็ค
เอกสารสัมภาระและที่นงั่ ก่อนออกเดินทาง
16.15 น. นาท่านเดินทางสู่ เมืองฉวนโจว โดยเที่ยวบินที่ ZH 8012 // 16:15-20:20 (มีอาหารบริ การบนเครื่ อง)
20.20 น. ถึงท่าอากาศยาน ฉวนโจว จิ้นเจียง เมืองฉวนโจ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง...นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ ยเหมิน
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) เป็ นหัวเมืองสาคัญของมณฑลฝูเจี้ยน ไข่มุกแห่ งท้องทะเล สัญลักษณ์ คือ นกกระยางขาว
เป็ นศูนย์กลางของการพาณิ ชย์หนึ่งในห้าเขตของจีน...นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ XIANGLU GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่า http://www.xianglugrand.com/
วันที่ 2 เซี๊ยะเหมิน – เดินทางสู่ ซัวเถา – เฮียงบูซัว – ไต่ ฮงกง - ถนนคนเดินฮัวเฉียว – เข้ าที่ทพี กั
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั (มื้อ 1)
...หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถา จากนั้นนาท่าน เฮียงบู้ซัว ตั้งอยูท่ ี่อาเภอลู่เฟิ ง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะ
ซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็ นศาลเจ้าของลัทธิ เต๋ าที่ใหญ่โต ให้ท่านได้นมัสการ ศาลเจ้ าพ่อเสื อ ซึ่งถือเป็ นองค์จริ งที่ทางไทยได้
จาลองมาสู่ ศาลเจ้าพ่อเสื อบริ เวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวติ หนึ่งสาหรับนักธุ รกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่ ง
คนส่ วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮียงบูซ้ วั นี้ แล้ว กลับมาก็จะประสบแต่ความสาเร็ จทางด้านการค้าและทาธุ รกิจ

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศาลไต่ ฮงกง ซึ่ งอยูท่ างด้านเหนื อของเมืองเฉาหยาง แต่เดิมเป็ นสุ สานของ ซ่งไต่ฮงกงโจวซื่อ เป็ นศาลเจ้า
ที่มาขอพรเรื่ องสุ ขภาพ และเป็ นแหล่งกาเนิดของปอเต๊กตึ้งในประเทศไทย

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 2)
...หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็ จ นาท่านช้อปปิ้ งที่ ถนนคนเดินฮัวเฉียว ที่มีซ้ื อผ้าและของพื้นเมืองให้ท่านเลือกซื้ อ
มากมายตามอัธยาศัย

ได้ เวลานัดหมายนาท่านรับประทานอาหารเย็น
ค่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ 3)
พักที่ HAPPY HOTEL หรื อเทียบเท่า http://www.happyhotelshantou.com/
วันที่ 3 ซัวเถา - เดินทางสู่ เมืองแต้ จิ๋ว - กาแพงเมืองโบราณ (กู่เฉิง) - วัดไคหยวน - ผ่านชมสะพานเซียงจื่อ –
ชมเมืองโบราณแต้ จิ๋ว – กลับเซี๊ยะเหมิน – ร้ านชา - เข้ าทีพ่ กั
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั (มื้อ 4)
...หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองแต้ จิ๋ว ตั้งอยูด่ า้ นเหนื อของซัวเถา 30 กิโลเมตร เป็ นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง มีประวัติมา 2,000
กว่าปี จากนั้นนาท่าน ชมกาแพงเมืองโบราณ (กู่เฉิง) ซึ่งเป็ นกาแพงที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองแต้จิ๋ว...จากนั้นนาท่านนมัสการขอพร เจ้ าแม่
กวนอิมพันมือ ที่ วัดไคหยวน เป็ นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามี
สภาพคงเดิมทุกครั้ง

...จากนั้นนาท่าน ผ่านชม สะพานวัวคู่ หรื อมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็ นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งปี ค.ศ.
1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 5) ( พิเศษ !! เมนู อาหารแต้ จิ๋ว)
...จากนั้นนาท่านชมเมืองโบราณแต้ จิ๋ว ชมสถาปั ตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมความเป็ นอยูข่ องคนแต้จิ๋วตั้งแต่สร้าง
เมืองจนถึงปัจจุบนั และถนนคนเดินไผฟางลู่ที่มีซุม้ ประตูที่ระลึกของจอหงวนและขุนนางชาวแต้จิ๋วเรี ยงรายกันท่ามกลางอาคาร
โบราณกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของทั้งชาวจีนในประเทศและจีนโพ้นทะเล ทั้งเป็ นจุดหมายของทัวร์ไทยที่พาชาวจีนกลับมา
เยีย่ มเยือนถิ่นกาเนิ ดบรรพบุรุษ ร้านค้าทันสมัยและคาเฟ่ รวมถึงบูทีคโฮเทลซุ กซ่อนอยูต่ ามตรอกเก่าของแต้จิ๋วอย่างงดงาม

ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับเมืองเซี๊ยะเหมิน...จากนั้นนาท่านชิม " ชาออู่หลง " และชาที่มีชื่อเสี ยงอื่น ๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้
ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ
ค่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ 6)
พักที่ XIANGLU GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่า http://www.xianglugrand.com/
วันที่ 4 เซี๊ยะเหมิน – วัดหนานผู่โถว – ถนนเรียบชายหาด – ร้ านยา – ร้ านหยก – เกาะกู่ลงั่ ยี่ – แวะชมถนนคนเดิน
หลงโถวลู่ – Sunlight Rock – ชมสวนสาธารณไป่ ลูโจว (Bail Zhou Park)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั (มื้อ 7)
…หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็ จ นาท่านเดินทางสู่ วัดหนานผู่โถว วัดสาคัญขนาดใหญ่ของเมืองเซี่ยะเหมิน เป็ นวัดพุทธที่สร้าง
ขึ้นในช่วงราชวงศ์ถงั ภายในมีหอราชาสวรรค์ประดิษฐาน พระสังกัจจาย และ ราชาสวรรค์ 4 องค์ หอต้าสงป่ าวเตี้ยน ประดิษฐาน
พระพุทธรู ป 3 องค์ คือ พระพุทธเจ้าองค์ในอดีต ปั จจุบนั และ อนาคต ที่ฐานดอกบัวสลักเป็ นเรื่ องราวพุทธประวัติ และ การเดินทาง
ไปอัญเชิ ญพระไตรปิ ฎกของพระถังซาจัง๋

นาท่านชมทิวทัศน์อนั สวยงามของชายหาดเซี่ ยะเหมินจาก ถนนเรียบชายหาด หรื อถนนหวนเต่ า เป็ นบริ เวณที่ทาให้เห็นว่าเกาะเซี่ ยะ
เหมินกับเกาะไต้หวันอยูใ่ กล้กนั มาก เพราะถ้ายืนอยูบ่ ริ เวณนี้สามมารถมองเห็นเกาไต้หวันได้เลย ถนนเรี ยบชายหาด เป็ นถนนที่อยู่
ติดกับชายทะเล เป็ นถนนที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็ นระเบียบ และปลอดภัยมาก โดยจะแบ่งเป็ น 3 ช่องทางจราจร คือถนน
สาหรับรถยนต์วงิ่ ถนนสาหรับจักรยาน และถนนสาหรับคนเดิน ทาไว้เพื่อให้ผคู ้ นทัว่ ไป และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ
ชมวิวทิวทัศน์ความงามของชายหาดที่นี่ใช้งบประมาณในการสร้างสู งถึง 3,800 ล้านหยวน ถนนเรี ยบชายหาดเซียะเหมินเป็ นบริ เวณ

ที่ทาให้เห็นว่าเกาะเซี ยะเหมินกับเกาะใต้หวันอยูใ่ กล้กนั มาก เพราะถ้ายืนอยูบ่ ริ เวณนี้สามารถมองเห็นเกาะไต้หวันได้เลย ปัจจุบนั
ผูค้ นทัว่ ไปและนักท่องเที่ยวจะแวะมาพักผ่อนหย่อนใจ และชมวิวทิวทัศน์ความงามของชายหาด ณ บริ เวณนี้...
นาท่านแวะ ชมศู นย์ วจิ ัยยาจีน แหล่งแนะนา สรรพคุณ ส่ วนผสมมียาสมุนไพรจีนมากมายไม่วา่ จะเป็ นยาครี ม ฯลฯ หลายหลายให้
ท่านได้เรี ยนรู ้…จากนั้นแวะ ร้ านหยก ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์หยกขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้ อเป็ นของฝาก ได้ตามอัธยาศัย
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 8) (เมนูซีฟู๊ด)
…นาท่านเดินทางสู่ เกาะกู่ลงั่ หวี่ ตั้งอยูท่ ิศตะวันตกเฉียงใต้ของเซี่ยเหมิน และเนื่องจากรอบๆเกาะนี้จะเกิดคลื่นซัดสาดกระทบก้อน
หิ นริ มหาดอยูเ่ ป็ นเนืองนิ จ จึงก่อให้เกิดเป็ นเสี ยงดังดัง่ เสี ยงกลองชึ่งเป็ นที่มาของชื่ อเกาะแห่งนี้ในอดีตเคยเป็ นที่ต้ งั สถานกงสุ ลของ
ประเทศต่างๆเช่น สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยสถาปัตยกรรมตัวอาคารจะเป็ นแบบเมดิเตอร์ เรเนียน อีกทั้งทิวทัศน์
ธรรมชาติที่มีชายหาดและน้ าใสอันสวยงาม ผนวกกับปราศจากมลภาวะควันรถยนต์ที่ถูกจากัดห้ามวิง่ บนเกาะ จึงทาให้อากาศของ
ที่นี่บริ สุทธิ์ มากแห่งหนึ่ง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหลงโถวลู่ เป็ นถนนคนเดินที่อยูบ่ นเกาะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง และสิ นค้า
ต่างๆ ตามอัธยาศัย...นาท่านสู่ Sunlight Rock ซึ่ งเป็ นจุดที่สูงที่สุดของเกาะ ตั้งอยูบ่ นเขาหัวมังกร (Tiger Head Hill) ซึ่ งตั้งอยูท่ าง
ตะวันออกของหาด เมื่อพระอาทิตย์ข้ ึนทางทิศตะวันออก แสงอาทิตย์จะตกกระทบที่กอ้ น หิ นดังกล่าว จึงเป็ นที่มาของชื่อ Sunlight
Rock
...จากนั้นนาท่านชมวิว ณ สวนสาธารณะไป๋ล่ ููโจว ซ่ึงเป็ นสวนสาธารณะที่ววิ ทิวทัศน์ สวยงามมากที่หนึ่งของเซี๊ยะเหมิน ให้ท่าน
ถ่ายรู ปเพื่อเป็ นที่ระลึก

ค่า
พักที่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ 9) (เมนูสุกกี้ ะทะร้ อน)
XIANGLU GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่า http://www.xianglugrand.com/

วันที่ 5 เซี๊ยะเหมิน – แวะร้ านผ้าไหม – เดินทางสู่ สนามบินเซี๊ยะเหมิน - กลับกรุ งเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั (มื้อ 10)
...หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็ จ นาท่านแวะชม ร้ านผ้าไหม ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้ อเป็ นของ
ฝาก ได้ตามอัธยาศัย
...หลังจากนั้นได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินฉวนโจวกลับกรุ งเทพฯ
13.00 น. เหิ รฟ้ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ ZH 8011 / 13:00-15:15 (มีอาหารบริ การบนเครื่ อง)
15.15 น. ถึงท่าอากาศยานกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

************************************************************
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรื อกรณี อื่นๆโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่ วงหน้าโดยมัคคุ เทศก์และคนขับจะเป็ น
ผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ *
* ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง *

อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี อุบตั ิเหตุ
ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **คุม้ ครองตั้งแต่อายุ 1–75 ปี เท่านั้น** หมายเหตุ : กรณี ที่ลูกค้ า
อายุตั้งแต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของ วงเงินความคุ้มครองกรณี เสียชีวิตและ ค่ ารั กษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปี ขึน้ ไม่ รับ
คุ้มครอง ***)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ¬ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถ, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ 1,000 บาท/ท่าน/ทริ ป
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชาวต่างชาติ ที่จะต้องทาวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกง (ในตามโปรแกรมเท่านั้น)

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการสารองที่นั่ง
 ท่านจะต้องชาระเงินค่ามัดจา จานวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชัว่ โมง หรื อตามวันที่กาหนดให้ หลังจากที่ได้ทาการจอง
พร้อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
 ท่านจะต้องชาระเงินเต็มจานวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรื อตามวันที่กาหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ
 ราคาทัวร์ ขา้ งต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ ามันหรื อภาษี สนามบิน ฯลฯ
 เนื่องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่ สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
 เพื่อให้การสั่งซื้ อ และตกลงซื้ อขายสิ นค้าบริ การ จากบริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยสมบูรณ์ กรุ ณาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็ นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสื อเดินทาง (Passport)
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผูโ้ ดยสารทุกคน
1.2 คานาหน้า ชื่ อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณี ที่มี ชื่อชั้นยศ/ทางตารวจ/ทหาร (และต้องการระบุ) เป็ นต้น
1.3 กรณี มีเด็กร่ วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยูใ่ นเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด
1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสื อเดินทาง (Passport) ของผูโ้ ดยสารและผูร้ ่ วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ
ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
*** ลูกค้าท่านใดมีวซี ่าจีนอยูใ่ นเล่มพาสปอร์ ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วซี ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้า เมืองจีน บริ ษทั ฯ ทัวร์
ไม่สามารถยืน่ เป็ นวีซ่ากรุ๊ ปให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวซี ่าจีนอยูใ่ นเล่ม พาสปอร์ ตอยูแ่ ล้ว กรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทาง
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเองทั้งหมด ***
2.) ความผิดพลาดในข้อ 1.1–1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความ
ผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูโ้ ดยสารจะต้องชาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว โดยผูโ้ ดยสารต้องเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่ วนในกรณี 1.4 ผูซ้ ้ื อ จะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบ และเตรี ยม
ความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถดาเนิ นการใดๆ แทนท่านได้ท้ งั สิ้ น
3.) กรณี ที่ท่านไม่ได้ทาการทักท้วงใดๆ แบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร บริ ษทั ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไขและข้อ
กาหนดทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสี ยหายใดๆ ขึ้น บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

เงื่อนไขการยกเลิก
 เมื่อทาการชาระเงินค่ามัดจาหรื อยอดเต็มแล้ว กรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่วา่ จะกรณี ใดๆ ก็ตามไม่สามารถ
ขอคืนเงินมัดจาได้และจะต้องเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีหอ้ งพัก หรื อค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ตามจริ ง
 กรณี ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องเก็บค่าตัว๋ เต็มราคา
 กรณี ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3 วันทาการ หรื อ NO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการไม่คืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ตกลงชาระเงินไม่วา่ มัดจาหรื อทั้งหมด ทางบริ ษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว

หมายเหตุ : เงื่อนไขสาคัญที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
1. สาหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นงั่ (เลือกที่นงั่ ถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ ตอร์ เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชาระค่าระบุ
ที่นงั่ ด้วยตนเอง
2. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้าน
บัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านยางพารา ร้านจิวเวอรี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม และ ทางบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
3. คณะเดินทางจาเป็ นต้ องมีข้นั นต่า 15 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง
แผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุ ณาอย่าเพิ่งคอนเฟิ ร์ มลางาน
4. เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอสงวน
สิ ทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่ วนที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ
5. กรณีทที่ ่ านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้ าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ทที่ ่านชาระเรียบร้ อยแล้วหากวันเดินทาง เจ้ าหน้ าทีส่ ายการบิน หรื อ ด่ านตรวจคนออกและเข้ าเมือง ตรวจพบ
หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ ตของท่ านชารุ ด เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบินหรื อเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจคนออกและเข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่ อนุญาตให้ ท่านเดินทางต่ อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบสภาพหนังสื อเดินทางของท่านให้

เรี ยบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้
ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดินทาง หากท่านได้
ส่ งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่ออกตัว๋ เครื่ องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตัว๋ เครื่ องบิน
เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ ปเป็ นสาคัญ
6. ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ
7. เกีย่ วกับการจัดที่นั่งบนเครื่ องบิน จะเป็ นไปตามที่สายการบินกาหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่ท้ งั นี้ และ
ทั้งนั้น ทางบริ ษทั จะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นงั่ ด้วยกัน อย่างที่ดีสุด
8. กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ รี ฟันได้ หมายถึง เรี ยกเงินคืนได้บางส่ วน)
ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องรอรี ฟันตามระบบของสายการบินเท่านั้น
9. ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมทีพ่ กั เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรื อ
อาจอยูค่ นละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ระบบการจัดการของโรงแรม
10. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรื อ เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน
โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
11. กรณี ที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่ องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต
ภัย อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด หรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
12. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้วบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณีดังนี้
- กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
- กรณีทสี่ ถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
- กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมือง ให้ กบั ชาวต่ างชาติ หรื อ คนต่ างด้ าวที่
พานักอยู่ในประเทศไทย
- ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่ านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

- บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
- บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่ าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่ องเทีย่ วเอง
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรั บเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ
ทั้งหมด
- รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้ อเสนอทีต่ ้ องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
- กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
- กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่ อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ ในการจัดห้อง
ให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรื อ หากมีทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามจริ งทั้งหมด

