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ฮ่องกง เซินเจิน้  3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค CX 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง  
วนัที ่30พ.ย.-02ธ.ค. 2560 9,999.- 
วนัที ่02-04 ธ.ค. 2560 12,999.- 
วนัที ่10-12 ธ.ค. 2560 11,999.- 
วนัที1่5-17 ธ.ค.  2560 9,999.- 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เช้ำ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ –เซินเจ้ิน-ชอ้ปป้ิงหล่อวู ่ ✈ X O FX  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

2 
เซินเจ้ิน – สวนดอกไมฮ้อลแลนด-์ ร้านบวัหิมะ – ร้านผา้ไหม –ร้าน
หยก – ชมโชวน์ ้ าพเุตน้ระบ า Sea World 

O O X FX  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

3 
เซินเจ้ิน-ฮ่องกง-หาดรีพลสัเบย-์วดัแชกง-  Jewelry Factory –ศูนย์
หยกและสมุนไพร- ชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย – สุวรณภูมิ-กรุงเทพฯ 

O O ✈  

ไฮไลท.์....ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่่องกง....และแม่กวนอิม  ณ หาดรีพลสัเบย ์

2. ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ี ่หา้งหล่อวู่และย่านจิมซาจุ่ย 

3. เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ ง + ไวนแ์ดง   

4. ถ่ายรูปคู่กบัวิวทิวทศันข์องตกึสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวทีสู่งทีสุ่ด 
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**หมายเหตุ : 1 .ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ  ท่านละ 1000 บาท /ท่าน/ทริป 

             2. ราคาเด็กต า่กว่า 18 ปี เกบ็เพิ่ มจากค่าทวัรข์า้งตน้ 3,500 บาท/ท่าน 

วนัแรก             กรุงเทพฯ-สนำมบินสุวรรณภูมิ –เซินเจิน้-ช้อปป้ิงหล่อวู่ 

06.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สำยกำรบินคำร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก

จดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คำร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX700 (มีบริการ

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.15 น. เดินทางถึง สนำมบิน Chek Lap Kok ฮ่องกง หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้โปรด

เดินออกทาง Exit B  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้  (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1 ชัว่โมง)  เขตเศรษฐกิจ

พิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซินเจ้ินไดรั้บการวาง

ระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม “เมืองเซินเจ้ิน” ซ่ึงเป็นเมือง 

1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใต้

และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอีกดว้ย  จากนั้นใหท้า่นเพลิดเพลินกบัการต่อราคา

สินคา้มากกวา่ 50% ท่ีคนไทยขนานนามวา่ มำบุญครองเซินเจิน้ หรือหล่อวู่ ท่านจะพบกบัสินคา้ก๊อปป้ีแบ

รนด์เนมช่ือดงัมากมาย  อาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 

Vuitton, Chole ฯลฯ 

เยน็ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร   (เป็ดปักกิง่ + ไวน์แดง) 

ทีพ่กั FX   HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่อง              เซินเจิน้ – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์- ร้ำนบัวหิมะ – ร้ำนผ้ำไหม –ร้ำนหยก – ชมโชว์น ำ้พุเต้นระบ ำ Sea World 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

  มากน าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยา

ครอบจกัวาล บัวหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความ
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ร้อนเช่น น ้าร้อนลวก หรือ น ้ ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพื่อ

ป้องกนัผวิไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้

เนียนใส.น าท่านชม ร้ำนผ้ำไหม ชมขั้นตอนการเล้ียงไหมและการผลิตผา้ห่มไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวน

สัมผสั..จากนั้นน าท่านชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ (The Flower Town in Holland) โดยไดอ้อกแบบและ

ก่อสร้าง เป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ฟ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอร์แลนดข์นานแท ้ท่ีนิยม

ออกแบบหลงัคา หนา้จัว่ใหล้วดลายไม่ซ ้ ากนั ราวกบัจะประกวดประชนกนัก็ไม่ปาน  เป็น สถานท่ี

ท่องเท่ียวแห่งใหม่ ก าลงัเป็น นิยมในขณะน้ีท่ีน่ีเป็นสวนสาธารณะท่ีมีร้านดอกไมแ้ละมุมภาพภาพท่ี

สวยงาม อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟใหน้ัง่ชลิ กนั โดยแต่ละร้านจะไดรั้บการออกแบบใหมี้สไตลแ์ละคงเอกลกัษณ์

ใหมี้บรรยากาศเหมือนอยูฮ่อลแลนดแ์ต่ กลมกลืนเขา้ภูมิทศัน์ลอ้มรอบเมืองเซินเจ่ินอีกทั้งยงัมีพื้นท่ีพกัผอ่น

หยอ่นใจ ไดแ้ก่ สวนหยอ่ม น ้ าพุ ลาน อเนกประสงคส์าหรับจดัการแสดงหรือดนตรี  ห้องแสดงสินคา้หรือ

นิทรรศการ เหมาะกบัการถ่ายรูปเป็นอยา่งยิง่  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย น าท่านชม ร้ำนหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยกใหท้่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่

ตวัท่านเอง ...จากนั้นเดินทางไป Sea World City หน่ึงในแลนดม์าร์คของเมืองเซินเจ้ิน ชมพระอาทิตยต์ก

ดินบนเรือ "หมิง ฮวั" เรือเคยเป็นท่ีรู้จกัในช่ือเดิม คือ "Anceevilla" และต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "หมิง ฮวั" 

โดยคนจีนท่ีซ้ือเรือน้ีมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของเซินเจ้ิน  มีการแสดงโชวน์ ้าพุอนัแสนสวยงาม

เวลาประมาณ 20.00น. และเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมสันทนาการ, ร้านอาหารและร้านคา้ปลีกท่ี

ลอ้มรอบ  ซีเวลิดพ์ลาซ่าเปล่ียนโฉมหนา้เป็นศูนยก์ลางความบนัเทิงใหม่ส าหรับผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติและ

นกัท่องเท่ียว การออกแบบท่ีมีรูปแบบเหมือนคล่ืนและเส้นทางคดเค้ียว, การสร้างความรู้สึกแตกต่างจากผู ้

เขา้ชม 

เยน็ (อสิระอำหำรค ่ำ..... เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงตำมอธัยำศัย) 

ทีพ่กั FX   HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีส่ำม    เซินเจิน้-ฮ่องกง-หำดรีพลสัเบย์-วดัแชกง-  Jewelry Factory –ศูนย์หยกและสมุนไพร- ช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ย – สุว

รณภูมิ-กรุงเทพฯ 
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เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ ใช้เวลำเดินทำงโดยประมำณ 1 ช่ัวโมง)   น าท่านนมสัการขอพรจาก

เจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชำยหำดรีพลัส์เบย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมี

นกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิมเจา้แม่ทบัทิมและเทพเจา้

แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกคร้ัง ...จากนั้นเดินทางไป วดัแช

กง  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายกุวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็น

อนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึงเป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทาง

ภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้  าวรีะประวติัไว ้ท าใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมีความเช่ือถือวา่หากได้

ไปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชค

ท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชค

ลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดี

ออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแขง็แรง, เดินทาง

ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาว

ฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดัน้ีเพื่อถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไข้

เจบ็ออกไปจากตวัและน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน   

 

กลำงวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่ำย น าท่านชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory จากนั้นน าท่านสู่ 

ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บการการันตี

คุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง   จากนั้นใหท้่านมีความสุขกบัการเดินเท่ียวสัมผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น 
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                    ************************************************************************ 
**โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีสลบัรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ฤดูกำล และกำรจรจรเป็นส ำคัญ** 

หำกท่ำนทีต้่องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ังก่อนท ำกำรออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำร

บินอำจมีกำรปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

ยา่นขายสินคา้ ย่ำนจิมซำจุ่ย หรือ ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงยา่น Tsim Sha Tsui ท่ีมีร้านคา้แบรนดด์งักวา่ 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาชอ้ป

พลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงท่ีฮ่องกง กบัสินคา้หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, 

GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE ร้านคา้

ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก  จนถึงเวลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

ฮ่องกง (อสิระอำหำรค ่ำ..... เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงตำมอธัยำศัย) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.45 น. 

 

18.50 น. 

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คำร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX703 

(วนัท่ี 10-12,15-17 ธ.ค.60  CX703:20.00-21.55) 

เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

21.35 น. 

 

23.35 น. 

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คำร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX617 

(วนัท่ี 11-13,18-20 พ.ย.60) 

เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

วนัทีเ่ดินทำง 
รำคำผู้ใหญ่พกั ห้อง

ละ 2 ท่ำน 
(ไม่มรีำคำเด็ก) 

รำคำเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 
18 ปี 

 
พกัเดี่ยว 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค.  60 9,999.- 13,499.- 3,900.- 
 02-04 ธ.ค.  60 12,999.- 16,499.- 4,900.- 
10-12 ธ.ค.  60 11,999.- 15,499.- 4,900.- 
15-17 ธ.ค.  60 9,999.- 13,499.- 3,900.- 
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 “รำคำทวัร์ส ำหรับลูกค้ำทีถื่อพำสปอร์ตไทยเท่ำน้ัน . 
หมายเหต ุ: ราคาขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจนีแบบกรุป๊เกบ็เพิ่มท่านละ 1,000 บาท  

พรอ้มหนา้พาสปอรต์ ราคาเด็กต า่กว่า 18 ปี เกบ็เพิม่จากค่าทวัรข์า้งตน้ 3,500 บาท 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน)ก าหนดให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผไ่หม, 
หยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  และถา้
หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 
หยวน / คน / ร้าน 
ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา

หรือมารดาแนบมาดว้ย 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด
เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณีคณะออกเดินทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
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อตัรำบริกำรนีร้วม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
 เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
9.ค่าวซ่ีากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้ท่ีมีวซ่ีาอยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
  กรณีท่ีทาง ตม. จีน ประกาศปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง เพื่อเขา้เซินเจ้ินและจูไห่ ทางบริษทัขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตาม
จริง 1,500บาท/ท่าน ยืน่วีซ่าแบบปกติ 4 วนัท าการ และทางบริษทัฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ในกรณีลูกคา้แจง้ยกเลิก
การเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน) 
 
อตัรำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
2.กระเป๋าเดินทาง 
3.กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ราคายงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,000บาท/ท่าน/ทริป (200หยวน)*** 
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป  1,000 บาท  
หมายเหตุ : อตัราค่าวซ่ีาดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  
 (ยืน่วซ่ีากรุ๊ป ไม่ตอ้งส่งเอกสารส าหรับท าวซ่ีา ใชแ้ค่ส าเนาหนงัสือเดินทาง)  
หรือ หากตอ้งการยืน่วซ่ีาแบบเด่ียว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเด่ียว ราคา 1,500 บาท  
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และหากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได ้และกรณียกเลิกเดินทาง  
ไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี  หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถ
ยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้  ทางบริษทัขอสวงนสิทธ์ิ เก็บค่าวซ่ีาเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์ (ยืน่ปกติ 4 วนั ท าการ) 
โปรดทรำบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ยืน่ค  าขอวซ่ีาจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ... ดงัต่อไปน้ี 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 08.อิรัก  
09.อิหร่าน 10.อียปิต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 
20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย 
ไม่สามารถยืน่ค  าขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได ้
ตอ้งยืน่ค  าขอววซ่ีาจีนแบบเด่ียว เท่านั้น และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนั ท าการ 
***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา*** 
6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
7. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
8. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
9.  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท ท่าน/ทริป 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ ำแล้ว

เท่ำนั้น)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 7วนัท า

การ)  

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนก าหนด
เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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หมำยเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงิน
ใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็น
จ านวนเงิน 300 หยวน / คน / วนั 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
     คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
**กรณลูีกค้ำมคีวำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดีย่ว** 
มีค่าบริการเพ่ิมเติมดงัน้ี 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจนีส ำหรับหนังสือเดนิทำง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 
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5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  

 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม
ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 
      - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัท์

บา้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออก
เดินทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็น
เอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-
ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี 
หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไป
แสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  100 บาท 
    - เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2  น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  

 ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ  1,050 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 
**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย 
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ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส.................................................................................................................................... 
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ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ............................... 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

...............................................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

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

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 

........................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย ์

........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   

เม่ือวนัท่ี..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน............................ปี
............................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ............................................................................................ 

เม่ือวนัท่ี........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน.............................ปี................................. 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

RELATION........................................................ 

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 

**  ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าใหท่้านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือ   

       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 

 

 


