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เซนิเจิน้ ชิงหย่วน ทางเดนิกระจกหวงเถงิเซี่ย 4 วัน 2 คืน  

เดนิทาง  กันยายน - ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 8,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เซินเจิน้ (สนามบนิเป่าอนั) (ZH9020 : 02.15-06.20น.) – หมูบ้่านฮกักา – ศนูย์ราชการเซินเจิน้ – ร้าน

ยางพารา – พพิธิภณัฑ์เซินเจิน้ – SEA WORLD PLAZA – ตลาดหลอหวู ่
วนัท่ี 3. ร้านหยก – ร้านยาจีน – ชิงหย่วน – ทางเดนิกระจกหวงเถิงเซ่ีย 
วนัท่ี 4.  ชิงหย่วน – กวางเจา – ชมด้านนอกตกึกวางเจาทาวเวอร์ – วดักวางเซ่ียว – ถนนปักกิ่ง – วดัไห่หนาน- – กวางเจา – เซินเจิน้ (สนามบิน

เป่าอนั) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (ZH9019 : 23.05-01.15+1น.) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.30 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน 
SHENZHEN AIRLINES (ZH) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ
เอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซินเจิน้ (สนามบินเป่าอัน) (ZH9020 : 02.15-
06.20น.) – หมู่บ้านฮักกา – ศูนย์ราชการเซินเจิน้ – ร้านยางพารา – พิพิธภัณฑ์เซิน
เจิน้ – SEA WORLD PLAZA – ตลาดหลอหวู่ 

02.15 น. ออกเดนิทางสู ่เซินเจิน้ สนามบนิเป่าอัน โดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINES เท่ียวบนิท่ี ZH9020  
06.20 น. เดินทางถึง เซินเจิน้ สนามบินเป่าอัน หรือท่ีเรียกสัน้ๆ ว่า สนามบินเซินเจิน้ เป็นสนามบินหลกัท่ีอยู่ใกล้กับเขต

ปกครองพิเศษฮ่องกง และมาเก๊าอีก ถือเป็นสนามบินส าคัญแห่งหนึ่งของจีนท่ีขนส่งผู้ โดยสารในประเทศท่ีต้องการ
เดนิทางไปยงัเขตปกครองพเิศษทัง้ 2 แห่ง เมืองเซิ่นเจิน้ (SHENZHEN) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมือง
ชายแดนทะเลทางใต้ของจีน อยู่ตรงข้ามกบัเกาะฮ่องกง มีพืน้ท่ีประมาณ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิน้ถูกคดัเลือกให้
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี ค.ศ. 1980 ท าให้มีความเจริญ และความทันสมยัภายในเมืองนีม้ากขึน้ มีอาคาร บริษัท
ห้างร้าน ธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ ไม่เพียงแต่มีสิ่งปลกูสร้างมากขึน้ จ านวนประชากรก็เพิ่มขึน้เป็น 2 เท่าด้วย ในเขต
เมืองมีประชากรอาศยัอยู่กว่าหกล้านคน ภาษาท่ีใช้พดูกันก็มีทัง้ภาษากวางตุ้งและจีนกลาง น าท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าทกุท่านสู ่หมู่บ้านฮากกากันเคิง ถกูสร้างขึน้ตามสไตล์การสร้างบ้านของชาวฮากกา  ก่อนหน้าท่ีเมืองเซิน

เจิน้จะถูกแต่งตัง้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศจีน คนพืน้เพของเมืองเซินเจิน้ล้วนเป็นชาวฮากกาทัง้สิน้ 
เพ่ือให้คนรุ่นหลงัได้ร าลึก และ ศึกษาถึงความเป็นมาของเซินเจิน้ รัฐบาลจีนจึงได้ลงทุนให้ มีการสร้างหมู่บ้านฮากกา
กนัเคงิขึน้ ท่ีน่ีเราจะได้เห็นประเพณี วฒันธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการตกแต่งอาคารบ้าน 
อาหารการกิน ประวตัคิวามเป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต 

 

 
น าท่านชม ศูนย์ราชการเซินเจิน้  ตัง้อยู่ในเขตฝเูถียนใจกลางเมืองเซินเจิน้  มีพืน้ท่ีกว่า 910,000 ตารางเมตรโดยมี  
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พืน้ท่ีภายในได้รับการออกแบบโดย J&A JIANG FENG การออกแบบสถาปัตยกรรมได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก 
LEE  TIMCHULA ของสหรัฐอเมริกามีพืน้ท่ีก่อสร้าง 210,000 ตารางเมตรและการลงทุนรวม 2.5 พันล้านหยวน 
จากนัน้แวะชม ร้านยางพารา สนิค้าท่ีมีช่ือเสียงของจีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิน้ SHENZHEN MUSEUM ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเซินเจิน้ ภายในมีจัดแสดงนิทรรศการ

เก่ียวกบัเมืองเซินเจิน้ มีทัง้โบราณวตัถ ุประวตัิศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปะและวฒันธรรม เปิดให้เข้าชมมา
ตัง้แตปี่ 1988  น าท่านสู ่SEA WORLD PLAZA แหลง่ช้อปปิง้แห่งใหมข่องเมืองเซินเจิน้ จดุเดน่ของตกึจะเป็นรูปเรือ มี
แหลง่ช้อปปิง้ ผบั บาร์ ร้านอาหารตา่งๆๆ เรียงรายมากมาย ให้ท่านได้เลือกซือ้ของตามอธัยาศยั 
จากนัน้ให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ท่ีคนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิน้ หรือ 
หลอวู่ ซิตี ้ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปีแ้บรนด์เนมช่ือดงัมากมาย อาทิ AMANI, PRADA, GUCCI, BURBERRY, 
CARTIER, CHANEL, COACH, DIOR FENDI, LOUIS VUITTON, CHOLEฯลฯ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  EASTERN BANSHAN HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 ร้านหยก – ร้านยาจีน – ชิงหย่วน – ทางเดนิกระจกหวงเถงิเซ่ีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านแวะชมอัญมณีล า้ค่า หยก เป็นเคร่ืองประดับท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกัน
อนัตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ สตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของ
ประเทศจีน แวะชมร้านยาจีน ให้ท่านเลือกซือ้ผลติภณัฑ์สมนุไพรจีน เพ่ือรักษาโรคต่างๆ ท่ีคนจีนนิยมใช้มาตัง้แต่สมยั
โบราณ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนัน้น าท่านสู่ เมืองชิงหย่วน เป็นจังหวดัหนึ่งท่ีใหญ่ท่ีสุด ตัง้อยู่ในภาคเหนือตอนกลางของ มณฑลกวางตุ้ง (ใช้

เวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม. อยู่ตรงกลางและต้นน า้ล าธารของแมน่ า้เป่ยเจียง 
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จากนัน้น าท่านสู่ ทางเดินกระจกหวงถิงเซ่ีย  จัดว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของมณฑลกวางตุ้ ง  โดยการ
ออกแบบมีลกัษณะคล้ายกบัไม้แบดมินตนัสองอันวางอยู่ในแนวตัง้และแนวนอน ทางเดินกระจกแห่งนีไ้ด้ท าลายสถิติ
ความสงูอยู่ท่ี 500 เมตร เม่ือเทียบกบัทางเดนิกระจกท่ีเมืองจางเจียเจีย้ประเทศจีน 300 เมตร มีความยาวในรอบวงกลม
กวา่ 168 เมตร  ความยาวทางเดินตรงกว่า 368 เมตร ความหนาของกระจกใส 6 ซม. สามารถรับน า้หนักได้กว่า 400 
ตนันบัเป็นจ านวนคนรับได้กวา่ 4,000 คน ยังตกแต่งด้วยน า้ตกเอฟเฟคแสงสีท่ีสวยงามไว้ท่ีทางเดินกระจกอีกด้วย  ให้
ท่านได้สมัผสัความหวาดเสียวตื่นเต้นระหวา่งเดนิชมทางเดนิกระจกทัง้ยงัติน่ตาตื่นใจกบัววิความงามอีกด้วย 
หมายเหตุ :  หากท่านใดไม่ประสงค์ที่จะเดินทางเดินกระจก สามารถเดินชมวิวบริเวณใกล้เคียงได้ (ทางเดินกระจกเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่จ าเป็นต้องตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอย่างสงูจากทางเจ้าหน้าที่ หาก ณ วนัเดินทาง ทางเดินกระจกมีประกาศปิดไม่ให้เที่ยวชม 
เน่ืองจากสภาพอากาศหรือไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆทัง้สิน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หาที่เที่ยวทดแทนตามความเหมะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ไม่คืนค่าบริการใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการประกาศจากสถานที่ท่องเที่ยวเป็นส าคญั) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  QINGYUAN LIFANG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 
ชิงหย่วน – กวางเจา – ชมด้านนอกตึกกวางเจาทาวเวอร์ – วัดกวางเซี่ยว – ถนน
ปักกิ่ ง – วัดไห่หนาน- – กวางเจา – เซินเจิน้ (สนามบินเป่าอัน) – กรุงเทพฯ 
(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (ZH9019 : 23.05-01.15+1น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองกวางเจา (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นเมืองเอกตัง้อยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง 

เป็นเมืองวฒันธรรมเก่าแก่อนัลือช่ือมาแตโ่บราณเลา่ลือจนถึงปัจจบุนัวา่มีเทวดา 5 องค์ สวมเคร่ืองแต่งกาย 5 สี ข่ีแพะ 
5 สี คาบรวงข้าวมาให้ชาวบ้านเพาะปลกูเพ่ือขยายพนัธุ์ มอบความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสขุตลอดกาล จึงได้รับการ
ขนานนามวา่ “เมืองแพะ” “เมืองรวงข้าว” และ “เมืองดอกไม้”  
น าท่านชมความงามของ ตึกกวางเจาทาวเวอร์ หรืออีกช่ือหนึ่งเรียกว่า แคนตนั ทาวเวอร์  เป็นหอคอยท่ีมีความสูง 
604 เมตร ถือเป็นหอคอยท่ีมีความสงูเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลกในปัจจุบนั รองจากหอคอยโตเกียว สกายทรี ท่ีมีความสงู 
634 เมตร ท าหน้าท่ีเป็นทัง้หอสง่สญัญาณโทรทศัน์ จดุชมุววิมมุสงู และเป็นแลนด์มาร์คประจ าเมือง ตัง้อยู่ท่ีเมืองกวาง
เจา ประเทศจีน     
น าท่านชม วัดกวางเซ่ียว ถือเป็นวดัพทุธเก่าแก่แห่งส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจา มีอายกุวา่ 1,500 ปี วดักวงเซ่ียว
ถือเป็นจุดแวะพักของพระและนักบวชท่ีเดินทางจาริกแสวงบุญในภูมิภาคเอเชียมาแต่โบราณ ภายในวัดยังเป็นท่ี
ประดษิฐานของสิง่ศกัดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ หรือจะแค่เข้าไปเดินชมความงามของสถาปัตยกรรมและต้นไม้ก็ให้ความรู้สึกสงบ
ร่มเย็นเหมือนกนั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

จากนัน้น าท่านจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง เป็นย่านการค้าท่ีมีช่ือมาแต่โบราณ จุดน่าสนใจคือตรงถนนเก่า
โบราณ ขดุไว้ให้คนรุ่นหลงัได้ด ูท าเป็นกระจกใส และให้ท่านเลือกซือ้สนิค้าฝากคนทางบ้าน   
น าท่านชม วัดหนานไห่ มีประวตัิยาวนานกว่า 1,400 ปีและเป็นสถานท่ีท่ีจักรพรรดิจีนเสียสละชีวิตของพวกเขา วัด
ครอบคลมุพืน้ท่ีกว่า 30,000 ตารางเมตรแกนกลางมาจากทางใต้ไปทางทิศเหนือรวมถึงซุ้ มประตูประตูใหญ่ประตู
เคร่ืองใช้ในห้องโถงพิธีกรรมห้องโถงใหญ่ มีทางเดินทัง้สองด้านคือจางฉีฉีกัง ศาลาเป็นสถานท่ีโบราณเพ่ือชมพระ
อาทิตย์ขึน้บนทะเลในช่วงราชวงศ์ซ่งและหยวนมนัเป็นฉากแรกของแปดมมุมองของหยางเฉิง 

23.05 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดย สายการบนิเซินเจิน้แอร์ไลน์  เท่ียวบนิท่ี ZH9019 
01.15 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

  

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลง
รายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและ

ในกรณีที่มีจ านวนผู้ โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวัหน้าทัวร์ไทย 
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เซินเจิน้ ชิงหย่วน ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินเซินเจิน้แอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วนัท่ี 19-22 ก.ย. 62 9,900.- 12,400.- 12,400.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 20-23 ก.ย. 62 9,900.- 12,400.- 12,400.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 25-28 ก.ย. 62 8,900.- 11,400.- 11,400.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 26-29 ก.ย. 62 9,900.- 12,400.- 12,400.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 27-30 ก.ย. 62 9,900.- 12,400.- 12,400.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 11-14 ต.ค. 62 9,900.- 12,400.- 12,400.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 24-27 ต.ค. 62 9,900.- 12,400.- 12,400.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 31 ต.ค.-03 พ.ย. 62 9,900.- 12,400.- 12,400.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 15-18 พ.ย. 62 9,900.- 12,400.- 12,400.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 04-07 ธ.ค. 62 9,900.- 12,400.- 12,400.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 13-16 ธ.ค. 62 9,900.- 12,400.- 12,400.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 19-22 ธ.ค. 62 9,900.- 12,400.- 12,400.- 3,000.- ไมรั่บจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่า) 
  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 
 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
3.1 ช าระเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงนิมัดจ าแล้วเท่านัน้ 

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 



7 เซินเจิน้ ชิงหย่วน ทางเดนิกระจกหวงเถิงเซ่ีย 4 วนั 2 คืน  โดยสายการบนิเซินเจิน้แอร์ไลน์                          [GQ1SZX-ZH001] 

 

     3.3 การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
เน่ืองจากทัวร์เป็นราคาโปรโมชั่น และตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบน
หน้าตัว๋เท่านัน้  หากท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว หากท่านต้องการยกเลิก
การเดนิทาง หรือ เล่ือนการเดนิทาง  ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ และหากออก
ตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตามตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถ
น ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้หรือไมส่ามารถเปล่ียนช่ือผู้เดนิทาง 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
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3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ี
จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
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 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 

 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผู้เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 5,550 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,900 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปปริน้จากคอมพวิเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับร้านท่ี

แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีปริน้ซ์จากคอมพวิเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 
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**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................ 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์.................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี....................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ............................. 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี....................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
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1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 
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