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รหัสโปรแกรม : 12444 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

เยือนแดนโป๊ยเซียน เมืองไวน์  
ชมดอกเหม๋ยบานสะพร่ัง 5 วนั 2 คืน 

 

ก าหนดเดนิทาง      31 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 
 วนัแรก (31 มี.ค.62)：กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.55  น.    พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 สายการบิน China Eastern 

Airlines (MU)  ประตู 10 เคาทเ์ตอร์ U โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย
อ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

  13,900  
 *ไมร่วมวซีา่  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ 2 ของการเดนิทาง(1 มี.ค.62) :    กรุงเทพฯ – เยยีนไถซาน - หาดจันทร์เส้ียว 
03.00  น.   ออกเดินทางสู่ เยยีนไถ โดยสายการบิน China Eastern Airlines 
 เท่ียวบินท่ี MU2062 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 
07.30  น.  แวะเคร่ืองท่ีสนามบินฉางซา 
12.35 น.  ถึงท่าอากาศยาน เยยีนไถเมืองชายฝ่ังทะเลตะวนัออกท่ีมีประวติันบัพนัปี  
 ค าวา่เยยีนไถหมายถึง ป้อมควนัท่ีสมยัโบราณใชส้ าหรับเตือนภยัเม่ือมีขา้ศึก

มาบุกรุก หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
 น าท่านเท่ียวชมอทุยานเยยีนไถซาน เป็นภูเขาท่ีไม่สูงนกัริมชายหาด  
มีทศันียภาพ และธรรมชาติท่ีสวยงาม เป็นสถานท่ีซ่ึงหลายๆ ประเทศ
ตะวนัตกมาตั้งสถานกงสุล ท่ีน่ี เช่น องักฤษ อเมริกา ฝร่ังเศส เดนมาร์กญ่ีปุ่น 
เป็นตน้  

 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ หาดจนัทร์เส้ียว ชมหาดจนัทร์เส้ียว ชายหาดท่ีมีความ 
 สวยงาม น ้าทะเลใสสะอาด  
ค ่า     รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  
 
พกัที่  โรงแรมเยยีนไถ ระดบั4*  

วนัที่ 3 ของการเดนิทาง(2 มี.ค.62) :    สวนหนานซาน – ชมสวนดอกเหม๋ย –  
                                                            ดอกอลัมอล และ ดอกทิวลปิ - ปาเซียนตู้ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ชมสวนหนานซาน 
 ช่วงเดียวของปีท่ีดอกเหม๋ย,คอกอลั

มอล – และดอกทิวลิป เป็นตน้ 
 ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความ

ประทบัใจตามอธัยาศยั  
                     *ดอกไมจ้ะมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่

กบัสภาพอากาศ ณ วนัท่ีเดินทาง  
  
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นท าท่านชมปาเซียนตู้ ซ่ึงแปลวา่ แปดเซียนขา้มทะเล นัน่เอง 
 เพราะตามต านานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีขา้มทะเลของเหล่าเทพเจา้แปดเซียน 
 น าท่านขา้ม สะพานแปดเซียน ชมศาลาของเทวดาทั้งแปดองค ์
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
 
พกัที่  โรงแรมเยยีนไถ ระดบั4*  
 

วนัที่4 ของการเดินทาง(3 ม.ีค.62): โรงงานไวน์จางยู่ - ย่านการค้า 
        

  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นชมโรงงานไวน์จางยู่  ท่ีมีประวติั

มา 100 กวา่ปี เป็นโรงงานไวน์ขนาด
ใหญ่อนัดบั 4 ของโลก ซ่ึงภูมิประเทศ
และอากาศของเยยีนไถเป็นท่ีเหมาะ
ส าหรับ ปลูกองุ่นท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  
ชมประวติัความเป็นมาของโรงงาน ชิมไวน ์ตามวิธีท่ีถูกตอ้งของนกัชิมไวน์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นใหท่้านอิสระชอ็ปป้ิง ย่านการค้า  เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก ตาม
อธัยาศยั 
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  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเยยีนไถ 
19.45 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี MU2061 
23.30 น.        แวะพกัท่าอากาศยานเมืองฉางซา 

วนัที่ 5 ของการเดนิทาง(4 มี.ค.62): กรุงเทพฯ 
  
01.30+1 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ ...  

 
 

อตัราคา่บรกิาร 2562  

20 ทา่นคอนเฟรมิออกเดนิทาง *ไมเ่ขา้รา้น 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคา/บาท/ทา่น พกัเดีย่ว/บาท/หอ้ง 

31 ม.ีค.-4 เม.ย. 62  13,900 2,800 

ราคายงัไมร่วมคา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (วซีา่เดีย่ว 1,800 บาท) 
 

*ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาทเมือ่จองทวัร ์ 
*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งช าระ ภายในวนัที ่18 มนีาคม 62 

*ราคานีไ้มส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋กรุป๊ 
*ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 

อตัรานีร้วม 
- คา่โรงแรมทีพั่ก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตาม
กรมธรรม)์ 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 
- น ้าหนักสมัภาระตามทีส่ายการบนิก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ ไมเ่กนิ 20 
กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
- รายการนี ้โตะ๊อาหารมือ้เทีย่ง/ค า่ บงัคบัน ัง่เป็นโตะ๊ 10 ทา่น(เนือ่งจากราคาทวัรค์ดิเป็นโตะ๊/10
คน)  หากลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกโตะ๊ตา่งหากแตจ่ านวนไมถ่งึ 10 ทา่น ทา่นจะตอ้งจา่ยคา่
สว่นตา่งทีน่ ัง่ทีข่าดไปเพืม่ดว้ยตวัทา่นเอง 
 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
-คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 
ฯลฯ 
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-คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่ก าหนด 

- คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (วซีา่เดีย่ว 1,800 บาท)  

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถตลอดเสน้ทาง 120 หยวน/ทา่น 
 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 

-แสกนหนา้พาสปอรต์(เต็มเลม่หนา้2-3) สแกนพรอ้มรปูถา่ย  

- (รปูทีใ่ชส้แกนพืน้หลงัขาว ขนาด 1นิว้ครึง่คณู2นิว้) 

 
 

หมายเหต ุ
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางโดยแจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ า หรอื เงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่น 
- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้
- รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
- บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆ
ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
- ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนดัหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
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ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
- หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ 
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหา
รายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
-  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่ว
บางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยให้
ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
- เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทาง
พรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุ
คร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

 

 


