
 

  1 เซินเจิน้  ชิงหยว่น ทางเดินกระจกหวงเถิงเซีย่ 4 วนั 2 คืน  โดย สายการบินเซินเจิน้แอรไ์ลน ์[GQ1SZX-ZH001] 
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เดนิทาง  กันยายน-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพยีง 9,900.- 

เซนิเจิน้  ชิงหย่วน ทางเดนิกระจกหวงเถงิเซีย่ 4 วัน 2 คนื  



 

  2 เซินเจิน้  ชิงหยว่น ทางเดินกระจกหวงเถิงเซีย่ 4 วนั 2 คืน  โดย สายการบินเซินเจิน้แอรไ์ลน ์[GQ1SZX-ZH001] 

 

 

  

 

 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 

23.30 น. 

คณะพรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์G สายการบิน 
SHENZHEN AIRLINES (ZH) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เซินเจิน้(สนามบินเป่าอัน)(ZH9020: 
02.15-06.20 )-หมู่บ้านฮักกา-ศูนยร์าชการเซินเจิ้น-ร้านยางพารา-
พพิธิภณัฑเ์ซนิเจิน้-SEA WORLD PLAZA-ตลาดหลอหวู่ 

02.15 น. ออกเดินทางสู ่เซินเจิน้ สนามบินเป่าอัน โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES เที่ยวบินที่ ZH9020  
06.20 น. เดินทางถึง เซินเจิ้น สนามบินเป่าอัน หรือที่เรียกสัน้ๆ ว่า สนามบินเซินเจิน้ เป็นสนามบินหลกัที่อยู่ใกลก้ับเขต

ปกครองพิเศษฮ่องกง และมาเก๊าอีก ถือเป็นสนามบินส าคญัแห่งหนึ่งของจีนที่ขนส่งผูโ้ดยสารในประเทศที่ตอ้งการ
เดินทางไปยงัเขตปกครองพิเศษทัง้ 2 แห่ง เมืองเซิ่นเจิน้ (Shenzhen) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องมณฑลกวางตุง้ เป็นเมือง
ชายแดนทะเลทางใตข้องจีน อยูต่รงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มีพืน้ท่ีประมาณ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิน้ถกูคดัเลอืกให้
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี ค.ศ. 1980 ท าใหม้ีความเจริญ และความทนัสมยัภายในเมืองนีม้ากขึน้ มีอาคาร บริษัท
หา้งรา้น ธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ ไม่เพียงแต่มีสิ่งปลกูสรา้งมากขึน้ จ านวนประชากรก็เพิ่มขึน้เป็น 2 เท่าดว้ย ในเขต
เมืองมีประชากรอาศยัอยู่กว่าหกลา้นคน ภาษาที่ใชพ้ดูกนัก็มีทัง้ภาษากวางตุง้และจีนกลาง น าท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเขา้เมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าทกุท่านสู่ หมู่บ้านฮากกากันเคิง ถกูสรา้งขึน้ตามสไตลก์ารสรา้งบา้นของชาวฮากกา  ก่อนหนา้ที่เมืองเซิน

เจิน้จะถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศจีน คนพืน้เพของเมืองเซินเจิน้ลว้นเป็นชาวฮากกาทัง้สิน้ 
เพื่อใหค้นรุน่หลงัไดร้  าลกึ และ ศึกษาถึงความเป็นมาของเซินเจิน้ รฐับาลจีนจึงไดล้งทนุใหม้ีการสรา้งหมู่บา้นฮากกา
กนัเคิงขึน้ ที่น่ีเราจะไดเ้ห็นประเพณี วฒันธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเรือ่งของการตกแตง่อาคารบา้น 
อาหารการกิน ประวตัิความเป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต น าทา่นชม ศูนยร์าชการเซินเจิน้  ตัง้อยูใ่นเขตฝ ู 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) 
วนัท่ี 2.     กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-เซนิเจิน้(สนามบินเป่าอนั)(ZH9020: 02.15-06.20 )-หมูบ่า้นฮกักา-ศนูยร์าชการเซินเจิน้-รา้นยางพารา-

พิพิธภณัฑเ์ซินเจิน้-SEA WORLD PLAZA-ตลาดหลอหวู ่
วนัท่ี 3.   รา้นหยก-รา้นยาจีน-ชิงหยว่น-ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย 
วนัท่ี 4.  ชิงหย่วน-กวางเจา-ชมดา้นนอกตึกกวางเจาทาวเวอร-์วดักวางเซี่ยว-ถนนปักก่ิง-วดัไห่หนาน-กวางเจา-เซินเจิน้(สนามบินเป่าอัน)-

กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) (ZH9019 : 23.05-01.15+1) 



 

  3 เซินเจิน้  ชิงหยว่น ทางเดินกระจกหวงเถิงเซีย่ 4 วนั 2 คืน  โดย สายการบินเซินเจิน้แอรไ์ลน ์[GQ1SZX-ZH001] 

 

 
เถียนใจกลางเมืองเซินเจิน้  มีพืน้ที่กว่า 910,000 ตารางเมตรโดยมี  พืน้ที่ภายในไดร้บัการออกแบบโดย J&A Jiang 
Feng การออกแบบสถาปัตยกรรมไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิก Lee  Timchula ของสหรฐัอเมริกามีพืน้ที่ก่อสรา้ง 
210,000 ตารางเมตรและการลงทนุรวม 2.5 พนัลา้นหยวน จากนัน้แวะชม ร้านยางพารา สนิคา้ที่มีช่ือเสยีงของจีน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม พิพิธภัณฑเ์ซินเจิ้น SHENZHEN MUSEUM ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเซินเจิน้ ภายในมีจัดแสดงนิทรรศการ

เก่ียวกบัเมืองเซินเจิน้ มีทัง้โบราณวตัถ ุประวตัิศาสตร ์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์ศิลปะและวฒันธรรม เปิดใหเ้ขา้ชมมา
ตัง้แตปี่ 1988  น าทา่นสู ่SEA WORLD PLAZA แหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหมข่องเมืองเซินเจิน้ จดุเดน่ของตกึจะเป็นรูปเรอื มี
แห่งชอ้ปป้ิงมอลล ์ผบับาร ์รา้นอาหารต่างๆๆเรียงรายมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของตามอธัยาศยั  จากนัน้ใหท้่าน
เพลิดเพลินกบัการตอ่ราคาสินคา้มากกวา่ 50% ที่คนไทยขนานนามวา่ มาบญุครองเซินเจิน้หรือหลอวู่ ซิตี ้ท่านจะพบ
กับสินค้าก๊อปป้ีแบรนด์เนมช่ือดังมากมาย อาทิ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior 
Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  



 

  4 เซินเจิน้  ชิงหยว่น ทางเดินกระจกหวงเถิงเซีย่ 4 วนั 2 คืน  โดย สายการบินเซินเจิน้แอรไ์ลน ์[GQ1SZX-ZH001] 

 

ที่พกั โรงแรม  EASTERN BANSHAN HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่3 ร้านหยก-ร้านยาจีน-ชงิหย่วน-ทางเดินกระจกหวงเถงิเซี่ย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านแวะชมอัญมณีล า้ค่า หยก เป็นเครื่องประดบัที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แลว้จะช่วยป้องกัน
อนัตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลที่มีช่ือเสียง ที่มีคณุภาพและมีช่ือเสียงของ
ประเทศจีน แวะชมร้านยาจีน ใหท้่านเลือกซือ้ผลิตภณัฑส์มนุไพรจีน เพื่อรกัษาโรคตา่งๆ ที่คนจีนนิยมใชม้าตัง้แตส่มยั
โบราณ   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

 
 จากนัน้น าทา่นสู ่เมืองชิงหยว่น เป็นจงัหวดัหนึง่ที่ใหญ่ที่สดุ ตัง้อยูใ่นภาคเหนือตอนกลางของ มณฑลกวางตุง้ (ใชเ้วลา

ในการเดินทางประมาณ 3 ชม. อยู่ตรงกลางและตน้น า้ล  าธารของแม่น า้เป่ยเจียง   จากนัน้น าท่านสู่ ทางเดินกระจก
หวงถงิเซ่ีย  จดัวา่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวแหง่ใหมข่องมณฑลกวางตุง้  โดยการออกแบบมีลกัษณะคลา้ยกบัไมแ้บดมินตนั
สองอนัวางอยูใ่นแนวตัง้และแนวนอน ทางเดินกระจกแหง่นีไ้ดท้  าลายสถิติความสงูอยูท่ี่ 500 เมตร เมื่อเทียบกบัทางเดนิ
กระจกที่เมืองจางเจียเจีย้ประเทศจีน 300 เมตร มีความยาวในรอบวงกลมกว่า 168 เมตร  ความยาวทางเดินตรงกวา่ 
368 เมตร ความหนาของกระจกใส 6 ซม. สามารถรบัน า้หนกัไดก้วา่ 400 ตนันบัเป็นจ านวนคนรบัไดก้วา่ 4,000 คน ยงั
ตกแต่งดว้ยน า้ตกเอฟเฟคแสงสีที่สวยงามไวท้ี่ทางเดินกระจกอีกดว้ย ใหท้่านไดส้มัผสัความหวาดเสียวตื่นเตน้ระหวา่ง
เดินชมทางเดินกระจกทัง้ยงัติ่นตาตื่นใจกบัวิวความงามอีกดว้ย 
หมายเหตุ :  หากท่านใดไม่ประสงคท์ี่จะเดินทางเดินกระจก สามารถเดินชมวิวบริเวณใกล้เคียงได้  (ทางเดนิ
กระจกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จ าเป็นต้องตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอยา่งสูงจากทางเจ้าหน้าที่ หาก 
ณ วันเดินทาง ทางเดินกระจกมีประกาศปิดไม่ให้เที่ยวชม เน่ืองจากสภาพอากาศหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
ทั้งสิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หาที่เที่ยวทดแทนตามความเหมะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิน้ ทั้งนี้ขึน้อยูก่ับการประกาศจากสถานที่ท่องเที่ยวเป็นส าคัญ) 



 

  5 เซินเจิน้  ชิงหยว่น ทางเดินกระจกหวงเถิงเซีย่ 4 วนั 2 คืน  โดย สายการบินเซินเจิน้แอรไ์ลน ์[GQ1SZX-ZH001] 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม  QINGYUAN LIFANG HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่4 
ชิงหย่วน-กวางเจา-ชมด้านนอกตึกกวางเจาทาวเวอร-์วัดกวางเซี่ยว-ถนนปักกิง่-วัดไห่
หนาน-กวางเจา-เซนิเจิน้(สนามบินเป่าอัน)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (ZH9019 
: 23.05-01.15+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
   น าท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นเมืองเอกตัง้อยูภ่าคใตข้องมณฑลกวางตุง้ 

เป็นเมืองวฒันธรรมเก่าแก่อนัลอืช่ือมาแต่โบราณเลา่ลอืจนถึงปัจจุบนัวา่มีเทวดา 5 องค ์สวมเครือ่งแตง่กาย 5 ส ีขี่แพะ 
5 สี คาบรวงขา้วมาใหช้าวบา้นเพาะปลกูเพื่อขยายพนัธุ์ มอบความอดุมสมบรูณอ์ยูเ่ย็นเป็นสขุตลอดกาล จึงไดร้บัการ

ขนานนามวา่ “เมืองแพะ” “เมืองรวงขา้ว” และ “เมืองดอกไม”้ น าทา่นชมความงามของ ตึกกวางเจาทาวเวอร ์
หรอือีกช่ือหนึง่เรยีกวา่ แคนตนั ทาวเวอร ์ เป็นหอคอยที่มีความสงู 604 เมตร ถือเป็นหอคอยที่มีความสงูเป็นอนัดบัที่ 2 
ของโลกในปัจจุบนั รองจากหอคอยโตเกียว สกายทรี ที่มีความสงู 634 เมตร ท าหนา้ที่เป็นทัง้หอสง่สญัญาณโทรทศัน์ 
จุดชุมวิวมมุสงู และเป็นแลนดม์ารค์ประจ าเมือง ตัง้อยู่ที่เมืองกวางเจา ประเทศจีน    น าท่านชม วัดกวางเซ่ียว ถือ
เป็นวดัพทุธเก่าแก่แหง่ส าคญัแหง่หนึง่ของเมืองกวางเจา มีอายกุวา่ 1,500 ปี วดักวงเซี่ยวถือเป็นจดุแวะพกัของพระและ
นกับวชที่เดินทางจาริกแสวงบญุในภมูิภาคเอเชียมาแต่โบราณ ภายในวดัยงัเป็นท่ีประดิษฐานของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ 
หรอืจะแคเ่ขา้ไปเดินชมความงามของสถาปัตยกรรมและตน้ไมก็้ใหค้วามรูส้กึสงบรม่เย็นเหมือนกนั 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 

จากนัน้น าท่านจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง เป็นย่านการคา้ที่มีช่ือมาแต่โบราณ จุดน่าสนใจคือตรงถนนเก่า
โบราณ ขดุไวใ้หค้นรุน่หลงัไดด้ ูท าเป็นกระจกใส และใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ฝากคนทางบา้น  น าทา่นชม วัดหนานไห ่มี
ประวตัิยาวนานกว่า 1,400 ปีและเป็นสถานที่ที่จกัรพรรดิจีนเสียสละชีวิตของพวกเขา วดัครอบคลมุพืน้ที่กว่า 30,000 
ตารางเมตรแกนกลางมาจากทางใตไ้ปทางทิศเหนือรวมถึงซุม้ประตปูระตใูหญ่ประตเูครื่องใชใ้นหอ้งโถงพิธีกรรมหอ้ง
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โถงใหญ่ มีทางเดินทัง้สองดา้นคือจางฉีฉีกงั ศาลาเป็นสถานที่โบราณเพื่อชมพระอาทิตยข์ึน้บนทะเลในช่วงราชวงศซ์ง่
และหยวนมนัเป็นฉากแรกของแปดมมุมองของหยางเฉิง 

23.05 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมิู โดย สายการบินเซินเจิน้แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ ZH9019 
01.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

  

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลง
รายการท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและ

ในกรณีทีม่ีจ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ทา่นไม่มีหัวหน้าทัวรไ์ทย 

อัตราค่าบริการ : เซินเจิน้  ชิงหย่วน ทางเดนิกระจกหวงเถงิเซี่ย 4 วัน 2 คืน  โดย สายการบินเซินเจิน้แอรไ์ลน ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 18 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 18 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

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

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
3.1 ช าระเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ า

แล้วเท่าน้ัน 
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
    3.3 การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 

เน่ืองจากทวัรเ์ป็นราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัท่ีท่ี
ระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้  หากท่านตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ หาก
ท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และหากออกตั๋วไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่า
ดว้ยเหตผุลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินไดห้รือไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือผูเ้ดนิทาง 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
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3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม

กบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 

กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่ งเพิ่มเอง , ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 
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8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท า
วีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ่ม 5,550 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่ และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
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3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. (ส าคญั
มาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 
เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
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) 


