
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง      01-04 , 03-07 , 05-08 กรกฎำคม 2561  ( 4 วัน 3 คืน ) 
 

วันแรก    สนำมบินสุวรรณภูมิ – กวำงเจำ - จงซำน   
14.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ U  



 สำยกำรบินไชน่ำอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุก
ท่าน กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หน้าท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยั
ของสายการบิน  

 
17.10 น. เดินทำงสู่เมืองกวำงเจำ โดยเท่ียวบินท่ี MU 2078 *บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
21.10 น. เดินทางถึง สนำมบินไป่หวิน เมืองกวำงเจำ เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว

จากธุรกิจการคา้ นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และด่านศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางเขา้โรงแรมท่ีพกั พักท่ีจงซำน  ASIA GROUP HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ีสอง   บ้ำนดร.ซุนยัดเซ็น - บัวหิมะ - วัดผู่ถ่อ - ร้ำนหยก - ร้ำนผ้ำไหม - ช้อปป้ิงก๊กเป๋ย  
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พาท่านสู่  บ้ำนเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น ตั้งอยูท่ี่ถนนตงฟง ในหมู่บา้นซุ่ย

เฮิงซุน สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1892 เป็นเรือน 2 ชั้น ขนาด 32 ตร.ม. บนเน้ือท่ี 400 ตร.ม.  ด้านนอกเป็นแบบยุโรป 
ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน  ซ่ึง ดร.ซุนยดัเซ็น ท่านเป็นคนออกแบบโดยตวัท่านเอง บริเวณโดยรอบๆปลูก
ตน้ไมร่้มร่ืน ตกแต่งดว้ยหินและบ่อน ้าพุ นอกจากน้ียงัมี หอท่ีระลึก ดร.ซุนยดัเซ็น สร้างโดยผูท่ี้เคารพนบัถือท่าน 
สร้างข้ึนเพื่อให้คนรุ่นหลงัไดรู้้จกัและระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยุคใหม่ เป็นผูท่ี้
มีพระคุณกบัชาวจีน สัญลกัษณ์ของหอท่ีระลึกแห่งน้ีคือรูปป้ันเหมือนของตัวท่าน ท่ีตั้งอยู่ทางด้านหน้าของ
พิพิธภณัฑ์ จากนั้นแวะผ่อนคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยา
ครอบจกัวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการ
โดนความร้อนเช่น น ้าร้อนลวก หรือ น ้ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ หรือจะทา
เพื่อป้องกนัผวิไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให้เนียนใส 

เท่ียง     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซ่ึงเช่ือว่าวดัแห่งน้ีได้ สร้างข้ึนเพื่อ

เปรียบเสมือนวดัท่ีอยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน เผือ่ให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้กัการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม 
พาท่านชม ร้ำนหยก  อิสระให้ท่านชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหยกจีน เลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม ร้ำนผ้ำไหม  

 พาท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเกา๊ เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านคา้ มีสินคา้
ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชั้นน าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา 
ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีน่ีมีให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมี
คุณภาพและราคาถูก ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
       พักท่ีจงซำน  ASIA GROUP HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีสำม   จูไห่ - ฮ่องกง - วิคทอเรีย - วัดแชกง หรือวัดกังหันน ำโชค - อ่ำวน ำ้ต้ืน - ช้อปป้ิงนำนธำน - จงซำน  
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เดินทางสู่ท่ำเรือ โดยสำรเรือสู่เกำะฮ่องกง...น าท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววคิทอเรีย 
ที่มีช่ือเสียงระดบัโลก และชมสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างอนัทนัสมยัยุคปัจจุบนั อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE 
อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบนั ฯลฯ  



น าท่านไปไหวห้ลวงพอ่แชกง ที่ วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันน ำโชค ขึ้นช่ือลือชาในเร่ืองความศกัดิ์ สิทธ์ิในดา้นของโชค
ลาภทรัพยสิ์นเงนิทอง และวดัแชกง ยงัเป็นที่มาของจ้ีกงัหันน าโชคที่มีช่ือเสียงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ที่ไม่วา่
ทวัร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กบัชีวติดว้ยกนั
ทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอร์ร่ี ที่ขึ้นช่ือของเกาะฮ่องกง 
 

เท่ียง     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
น าท่านเดินทางสู่ “อ่ำวน ้ำต้ืน  Repulse Bay” หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแห่งน้ี สวยที่สุดแห่งหน่ึงและยงัใชเ้ป็นฉากถ่าย
ท าภาพยนตร์หลายเร่ือง น าท่านกราบนมสัการขอพรจากองครู์ปป้ันเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริ
มงคลที่บริเวณ ชำยหำด REPULSE  BAY น าท่านขา้มสะพานต่ออายุ ซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี....
อิสระให้ท่านสนุกกบัการ ช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ย หรือย่านถนนนาธานที่คนไทยเรียกกนั เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นม
ชั้นน าช่ือดงันานาชนิด อาทิเช่น เส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เขม็ขดั, น ้ าหอมหรือของเดก็เลน่ ณ จุดชอ้ปป้ิงช่ือดงั อาทิเช่น 
DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยงัสามารถ เลือกซ้ือของ
ฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ อิสระอำหำรค ่ำเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือโดยสารเรือสู่ เมืองจงซำน   

       พักท่ีจงซำน  ASIA GROUP HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีส่ี  จงซำน - พำนหยู - เขำเหลยีนฮัวซำน หรือ ภูเขำดอกบัว  - กวำงเจำ -  สนำมบินสุวรรณภูมิ    
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 พาท่านเดินทางสู่เมืองพานหย ูเขำเหลียนฮัวซำน  หรือ ภูเขำดอกบัว เป็นหน่ึงในสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของเมืองกวาง

เจา บนยอดเขาดอกบวัมีเจดียด์อกบวั สูง 50 เมตร ทรงแปดเหล่ียมเกา้ชั้น สร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง ฝ่ังยอด
เขาท่ีหนัหนา้ออกทะเลประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมสูง 41 เมตร (สูงท่ีสุดในมณฑลกวางตุง้) หล่อดว้ย
ทองเหลือง หนกั 120 ตนั และหุ้มทองค าหนกั 180 ต าลึง โดยชาวจีนโพน้ทะเล...   

 ...สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน  
14.20 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี MU 2077  
16.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

*** ออกเดินทำงขั้นต ่ำ  15 ท่ำน หำกเดินทำงต ่ำกว่ำก ำหนด มคีวำมจ ำเป็นทีต้่องเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม *** 
ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมกีำรปรับขึน้ของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน  

 

อัตรำค่ำบริกำร ***บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์)*** 
 

วันเดินทำง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีรำคำเด็ก *** พักเดี่ยว 

01-04 , 03-06 ก.ค.2561  10,999.- 
2,900.- 

05-08 ก.ค.2561   11,999.- 
 



** รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเทีย่วจีน ร้ำนบัวหิมะ-หยก-ผ้ำไหม  
เพ่ือโปรโมทกำรท่องเทีย่ว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 60 – 90 นำท ี** 

 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีก่่อนทุก
คร้ัง หำกไม่มกีำรสอบถำมเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น  

ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระ
เงินเพิ่ม 1,500 บำท ต่อวันต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพิเศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวและร้ำนค้ำต่ำงๆ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศชั้นประหยดั  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ   
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบเด่ียว 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

***น ้ำหนักกระเป๋ำ 23 กิโลกรัม/ท่ำน โหลดได้ท่ำนละ 1 ใบ  
กรณทีี่น ้ำหนักเกิน กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ้ำหนักที่เกินเอง*** 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 
-ค่ำทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้ำทัวร์ไทย รวม 1500/ท่ำน ตลอดกำรเดินทำง 
 

เง่ือนไขกำรสำรองท่ีน่ัง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท พร้อมส่งรำยช่ือสมำชิกผู้เดินทำงให้กับทำงบริษัทฯ  
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนท่ีเหลือ ภำยใน 24 ช่ัวโมงหลังจำกกำรช ำระมัดจ ำ  
- ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง (เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100%)  
 
 
 



 
 

 
 

@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวีซ่ำจีน @ @ 

เอกสำรส ำหรับผู้เดินทำงท่ีมีอำยุเกิน 18 ปีขึ้นไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. ส าเนาบตัรประชาชน + เบอร์โทรศพัท ์

ส ำหรับผู้เดินทำงท่ีอำยุน้อยกว่ำ 18 ปีมีบิดำ-มำรดำเดินทำงด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร  

***กรณี บิดำ-มำรดำหรือบุตร มีกำรเปลี่ยนช่ือให้แนบใบเปลี่ยนช่ือ*** 
 



ส ำหรับผู้เดินทำงท่ีเป็นเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ไม่มีบิดำ-มำรดำ เดินทำงด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยนิยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศพร้อมระบุช่ือผูท่ี้เดินทางดว้ย ออกโดย เขต/อ าเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือการหยา่ หรือ หนงัสือขอดูแลบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
ส ำหรับผู้เดินทำงท่ีเป็นเพศท่ี 3*** ต้องโชว์ตัวต่อสถำทูต*** 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
5. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ                                                                                                                  

 

อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ท่ีต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

ยืน่วีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท 

สถำนทูตจีนอำจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่ำนวีซ่ำในกรณีดังนีคื้อ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วีซ่า 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

หมำยเหตุ 
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำและสำยกำรบินก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ท  าให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ  
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