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เซนิเจิน้  ชงิหย่วน ทางเดนิกระจกหวงเถิงเซี่ย 4 วัน 2 คืน  
เดนิทาง  กันยายน-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 9,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

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

พพิธิภณัฑ์เซินเจิน้-SEA WORLD PLAZA-ตลาดหลอหวู ่
วนัท่ี 3.   ร้านหยก-ร้านยาจีน-ชิงหย่วน-ทางเดนิกระจกหวงเถิงเซ่ีย 
วนัท่ี 4.  ชิงหย่วน-กวางเจา-ชมด้านนอกตึกกวางเจาทาวเวอร์-วัดกวางเซ่ียว-ถนนปักกิ่ง-วัดไห่หนาน-กวางเจา-เซินเจิน้(สนามบินเป่าอัน)-

กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (ZH9019 : 23.05-01.15+1) 
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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: 
02.15-06.20 )-หมู่บ้านฮักกา-ศูนย์ราชการเซินเจิน้-ร้านยางพารา-
พพิธิภัณฑ์เซินเจิน้-SEA WORLD PLAZA-ตลาดหลอหวู่ 

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

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 
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เพ่ือให้คนรุ่นหลงัได้ร าลึก และ ศึกษาถึงความเป็นมาของเซินเจิน้ รัฐบาลจีนจึงได้ลงทุนให้มีการสร้างหมู่บ้านฮากกา
กนัเคงิขึน้ ท่ีน่ีเราจะได้เห็นประเพณี วฒันธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการตกแต่งอาคารบ้าน 
อาหารการกิน ประวตัิความเป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต น าท่านชม ศูนย์ราชการเซินเจิน้  ตัง้อยู่ในเขตฝเูถีย
นใจกลางเมืองเซินเจิน้  มีพืน้ท่ีกวา่ 910,000 ตารางเมตรโดยมี  พืน้ท่ีภายในได้รับการออกแบบโดย J&A Jiang Feng 
การออกแบบสถาปัตยกรรมได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Lee  Timchula ของสหรัฐอเมริกามีพืน้ท่ีก่อสร้าง 
210,000 ตารางเมตรและการลงทนุรวม 2.5 พนัล้านหยวน 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
แห่งช้อปปิง้มอลล์ ผบับาร์ ร้านอาหารต่างๆๆเรียงรายมากมาย ให้ท่านได้เลือกซือ้ของตามอัธยาศัย  จากนัน้ให้ท่าน
เพลดิเพลนิกบัการตอ่ราคาสนิค้ามากกวา่ 50% ท่ีคนไทยขนานนามวา่ มาบุญครองเซินเจิน้หรือหลอวู่ ซิตี ้ท่านจะพบ
กับสินค้าก๊อปปีแ้บรนด์เนมช่ือดงัมากมาย 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 หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของ
ประเทศจีน แวะชมร้านยาจีน ให้ท่านเลือกซือ้ผลติภณัฑ์สมนุไพรจีน เพ่ือรักษาโรคต่างๆ ท่ีคนจีนนิยมใช้มาตัง้แต่สมยั
โบราณ   

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

เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม. อยู่ตรงกลางและต้นน า้ล าธารของแม่น า้เป่ยเจียง   จากนัน้น าท่านสู่ ทางเดิน
กระจกหวงถิงเซ่ีย  จัดว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง  โดยการออกแบบมีลกัษณะคล้ายกับไม้
แบดมนิตนัสองอนัวางอยู่ในแนวตัง้และแนวนอน ทางเดนิกระจกแห่งนีไ้ด้ท าลายสถิตคิวามสงูอยู่ท่ี 500 เมตร เม่ือเทียบ
กับทางเดินกระจกท่ีเมืองจางเจียเจีย้ประเทศจีน 300 เมตร มีความยาวในรอบวงกลมกว่า 168 เมตร  ความยาว
ทางเดนิตรงกวา่ 368 เมตร ความหนาของกระจกใส 6 ซม. สามารถรับน า้หนักได้กว่า 400 ตนันับเป็นจ านวนคนรับได้
กว่า 4,000 คน ยังตกแต่งด้วยน า้ตกเอฟเฟคแสงสีท่ีสวยงามไว้ท่ีทางเดินกระจกอีกด้วย  ให้ท่านได้สัมผัสความ
หวาดเสียวตื่นเต้นระหวา่งเดนิชมทางเดนิกระจกทัง้ยงัติน่ตาตื่นใจกบัวิวความงามอีกด้วย 
หมายเหตุ :  หากท่านใดไม่ประสงค์ที่จะเดนิทางเดนิกระจก สามารถเดนิชมววิบริเวณใกล้เคียงได้  (ทางเดิน
กระจกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จ าเป็นต้องตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสูงจากทางเจ้าหน้าที่  หาก 
ณ วันเดนิทาง ทางเดนิกระจกมีประกาศปิดไม่ให้เที่ยวชม เน่ืองจากสภาพอากาศหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
ทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หาที่ เที่ยวทดแทนตามความเหมะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการประกาศจากสถานที่ท่องเที่ยวเป็นส าคัญ) 

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

วันที่ 4 
ชิงหย่วน-กวางเจา-ชมด้านนอกตกึกวางเจาทาวเวอร์-วัดกวางเซ่ียว-ถนนปักกิ่ง-วัดไห่
หนาน-กวางเจา-เซนิเจิน้(สนามบนิเป่าอัน)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (ZH9019 
: 23.05-01.15+1) 

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

เป็นเมืองวฒันธรรมเก่าแก่อนัลือช่ือมาแตโ่บราณเลา่ลือจนถึงปัจจบุนัวา่มีเทวดา 5 องค์ สวมเคร่ืองแต่งกาย 5 สี ข่ีแพะ 
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5 สี คาบรวงข้าวมาให้ชาวบ้านเพาะปลกูเพ่ือขยายพนัธุ์  มอบความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสขุตลอดกาล จึงได้รับการ

ขนานนามวา่ “เมืองแพะ” “เมืองรวงข้าว” และ “เมืองดอกไม้” น าท่านชมความงามของ ตึกกวางเจาทาวเวอร์ 
หรืออีกช่ือหนึ่งเรียกวา่ แคนตนั ทาวเวอร์  เป็นหอคอยท่ีมีความสงู 604 เมตร ถือเป็นหอคอยท่ีมีความสงูเป็นอันดบัท่ี 2 
ของโลกในปัจจบุนั รองจากหอคอยโตเกียว สกายทรี ท่ีมีความสงู 634 เมตร ท าหน้าท่ีเป็นทัง้หอส่งสญัญาณโทรทัศน์ 
จดุชมุววิมมุสงู และเป็นแลนด์มาร์คประจ าเมือง ตัง้อยู่ท่ีเมืองกวางเจา ประเทศจีน    น าท่านชม วัดกวางเซ่ียว ถือ
เป็นวดัพทุธเก่าแก่แห่งส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจา มีอายกุวา่ 1,500 ปี วดักวงเซ่ียวถือเป็นจดุแวะพกัของพระและ
นกับวชท่ีเดนิทางจาริกแสวงบุญในภูมิภาคเอเชียมาแต่โบราณ ภายในวดัยังเป็นท่ีประดิษฐานของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ 
หรือจะแคเ่ข้าไปเดนิชมความงามของสถาปัตยกรรมและต้นไม้ก็ให้ความรู้สกึสงบร่มเย็นเหมือนกนั 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

จากนัน้น าท่านจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง เป็นย่านการค้าท่ีมีช่ือมาแต่โบราณ จุดน่าสนใจคือตรงถนนเก่า
โบราณ ขดุไว้ให้คนรุ่นหลงัได้ด ูท าเป็นกระจกใส และให้ท่านเลือกซือ้สนิค้าฝากคนทางบ้าน  น าท่านชม วัดหนานไห่ มี
ประวตัยิาวนานกวา่ 1,400 ปีและเป็นสถานท่ีท่ีจักรพรรดิจีนเสียสละชีวิตของพวกเขา วดัครอบคลมุพืน้ท่ีกว่า 30,000 
ตารางเมตรแกนกลางมาจากทางใต้ไปทางทิศเหนือรวมถึงซุ้มประตปูระตใูหญ่ประตเูคร่ืองใช้ในห้องโถงพิธีกรรมห้อง
โถงใหญ่ มีทางเดนิทัง้สองด้านคือจางฉีฉีกงั ศาลาเป็นสถานท่ีโบราณเพ่ือชมพระอาทิตย์ขึน้บนทะเลในช่วงราชวงศ์ซ่ง
และหยวนมนัเป็นฉากแรกของแปดมมุมองของหยางเฉิง 

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

ในกรณีที่มีจ านวนผู้ โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวัหน้าทัวร์ไทย 

อัตราค่าบริการ : เซินเจิน้  ชิงหย่วน ทางเดนิกระจกหวงเถิงเซี่ย 4 วัน 2 คืน  โดย สายการบินเซินเจิน้แอร์ไลน์   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

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

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.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
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2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
3.1 ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่ น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ า

แล้วเท่านัน้ 
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
    3.3 การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

เน่ืองจากทวัร์เป็นราคาโปรโมชัน่ และตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีท่ี
ระบุบนหน้าตัว๋เทา่นัน้  หากทา่นตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว หาก
ทา่นต้องการยกเลกิการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และหากออกตั๋วไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดก็ตามตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได้หรือไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือผู้ เดินทาง 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - 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.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
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3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท  
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2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  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] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
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ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 

  

 

 

  

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ..................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. (ส าคญั
มาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION................................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION................................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก

ภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


