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   ประกาศ !!!   
  เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ทาํให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษ ี
 นํา้มนัขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษนํีา้มนัเพิม่ตามความเป็นจริง  

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด,์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ จ านวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง *** 

ก ำหนดกำรเดินทำง  
25 กมุภำพนัธ ์– 1 มีนำคม 2559 

9-14 / 18-23 มีนำคม 2559 
วนัแรก    กรุงเทพฯ – เซินเจิน้  – ช้อปป้ิงหลอหวู่เซ็นเตอร์ - เมอืงจาํลอง – หมู่บ้านวฒันธรรม 

03.30 น.  พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G  
สายการบิน  SHENZHEN AIRLINE (ZH) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

06.25 น. ออกเดินทางสู่  เซินเจิน้ โดยสายการบิน  SHENZHEN AIRLINE  เท่ียวบินท่ี ZH 9008  
10.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน นานาชาตเิป่าอนั   เมอืงเซินเจิน้  เป็นเมืองท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซ่ึง

เป็นเมืองใหม่ท่ีมีความสวยงามและมีการวางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งน้ีอยา่ง
มาก   หลงัจากนาํท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองแลว้     นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี หล่อหวูเซ็นเตอร์ (มาบุญครองเซินเจิน้)  
ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิด เช่น เส้ือผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , นาฬิกา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืนๆ 
อีกมากมายในราคาท่ีถกูอยา่งไม่น่าเช่ือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีผลิตเพ่ือส่งขายยงัฮ่องกงและต่างประเทศ 
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เที่ยง  รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเท่ียวชม เมอืงจาํลอง  (จิง่ซ่ิวกงหยวน)  ซ่ึงท่านจะไดช้มสถานท่ีสาํคญัในประเทศจีนจาํลองมาจากของจริง อาทิ 

กาํแพงเมืองจีน , พระราชวงัตอ้งหา้ม , วงัลามะท่ีธิเบต  และอีกมากมาย เม่ือมาท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือนไดเ้ท่ียวเมืองจีนทัว่
ประเทศในคร้ังเดียว  จากนั้นนาํท่านเท่ียวชม หมู่บ้านวฒันธรรม  พร้อมชมการแสดงโชวแ์สงสีเสียงอนัตระการตาของ
หมู่บา้นวฒันธรรมพ้ืนเมืองชาวจีน สมัผสักบัการดาํเนินชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยเช้ือสายจีน อีกทั้งชมการแสดงของชาวเผา่
ต่างๆของจีนท่ีรวบรวมไวท่ี้น้ีแห่งเดียว และชมการแสดง SHOW OF DRAGON & PHONIX ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ดว้ย
ระบบเวทีไฮโดริกท่ีทนัสมยัท่ีสุด โดยร่วมทุนสร้างอยา่งมหาศาลดว้ยระบบแสงสีเสียงอนัตระการตาท่ี CULTURE 
VILLAGE  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัที่ CAA HOLY SUN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง     เซินเจิน้ –จูไห่ – ถนนคู่รัก – วดัผู่ถ่อ - ช้อปป้ิงตลาดใต้ดนิ 

เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางโดย รถโคช้  สู่ เมอืงจูไห่  เมืองจูไห่ซ่ึงอยูท่างใตข้องมณฑลกวางตุง้ มีพ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัออกติดกบัเซิน

เจ้ิน ดา้นทิศใตติ้ดกบัมาเก๊า ในปี  ค.ศ. 1980 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองเศษฐกิจ ( SPECIAL AREA) เมืองจูไห่เป็น
เมืองท่ีมีประชากรนอ้ย ทาํใหเ้ป็นเมืองท่ีไม่ค่อยมีมลพิษ สภาพแวดลอ้มจึงสวยงาม สะอาดและอากาศบริสุทธ์ิมาก  
จากนั้นนาํท่านชม หยกจนี ของลํ้าค่าท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกคือ สญัลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และ
ความยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสญัลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกลา้หาญ ซ่ึงหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความรํ่ารวย ความมี
โชค รวมถึงทาํใหอ้ายยุืนอีกดว้ยใหท่้านไดเ้ลือกชมหยกท่ีไดผ้า่นการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบันาํโชค อาทิเช่น 
กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝาก  จากนั้นนาํท่านแวะชม  โรงงานผลติผ้าไหม  
ของจีน ชมวิธีการนาํเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่
จริง) เพ่ือมาทาํไสน้วมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง  

เที่ยง  รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย   นาํท่าน น่ังรถผ่านชม  ถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาดท่ีสวยงามและแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ได้

ตกแต่งภูมิทศัน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก กเ็พราะวา่ภายในบริเวณริม
ชายหาดแห่งน้ีไดมี้การนาํเกา้อ้ีหรือมา้นัง่ซ่ึงทาํมาสาํหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของ
บรรดาคู่รัก จากนั้นนาํท่านเดินทางนมสัการเจา้แม่กวนอิม ส่ิงศกัด์ิท่ีชาวจูไห่ใหค้วามเคารพนบัถือ ณ วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีน
ซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิม ซ่ึงเช่ื อวา่วดัแห่งน้ีได ้สร้างข้ึนเพ่ือเปรียบเสมือนวดัท่ีอยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน เพ่ือให้
ประชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้กัการ ะบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม  จากนั้นนาํท่านแวะซ้ือยาแกน้ํ้าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง 
“ยาบัวหิมะ” ยาประจาํบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวท่ีถกูไฟไหม้ , นํ้าร้อนลวก , แมลงสตัวก์ดัต่อย , แพ,้ คนั, แผล
สด, ผื่น, เป็นหนอง , สิวอกัเสบ , บวมแดง, การอกัเสบของผิว , กลากเกล้ือน , โรคผิวหนงัต่างๆ  ท่านจะไดช้มการสาธิต
การนวดเท้า ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด  และบาํรุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ  จากนั้น
นาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดใต้ดนิก๊กเป่ย  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า มีสินคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย อาทิ 
เส้ือผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า และสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ มากมาย ฯลฯ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจาก
สินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถกู ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัที่ JIN GUAN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม    จูไห่ – กวางเจา – จตุัรัสฮัวเฉิง - CANTON TOWER – ตลาดค้าส่งกระเป๋า 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ กวางเจา  เมืองหลวงของ มณฑลกวางตุง้  ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วจากธุรกิจการคา้ 
นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ของมณฑลน้ี นาํท่านสู่ จตุัรัสฮัวเฉิง  (เมืองแห่งดอกไม)้ ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพ้ินท่ี 560,000  ตารางเมตร จตุัรัสน้ีรวบรวมส่ิงก่อสร้างหลายแห่งอยูใ่นท่ีเดียวกนั 
มีมากกวา่ 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภณัฑก์วางตุง้ หอดนตรี หอทีวีท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอหนงัสือกวางเจา วงัเยาวชน 
ซ่ึงตอนน้ีจดัเป็นสวนจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองกวางเจา ให้ท่านไดอิ้สระเกบ็ภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั นาํท่าน 
ถ่ายรูปด้านนอก  CANTON TOWER จดัวา่เป็นหอส่งสญัณาณทีวีท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงท่ี 600 เมตร ซ่ึงเป็นหอ
โทรทศันท่ี์มีประโยชนท์ั้งการส่งสญัญาณภาพโทรทศัน ์และเป็นหอชมวิวทิวทศันร์อบเมืองกวางเจา  จากนั้นนาํท่าน 
ถ่ายรูปด้านนอก  GUANGZHOU POERA HOUSE ซ่ึงเป็นโรงละครท่ีใหม่ท่ีสุดในเมืองประเทศจีนใหท่้านถ่ายรูป
ภายนอกของโรงละคร  

เที่ยง  รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดค้าส่งกระเป๋า กุ้ยฮวงกัง่ ( Gui Hua Gang) เป็นตลาดเคร่ืองหนงัท่ีใหญ่มาก ขายหนงัเป็นมว้น 

อุปกรณ์ทาํกระเป๋ารองเทา้ ซิบ ตะขอ และยงัเป็นแหล่งขายส่งทั้งกระเป๋าหนงั กระเป๋าแฟชัน่   กระเป๋าเดินทาง   กระเป๋า
แบรนดเ์นม  สินคา้แบรนดเ์นมทุกชนิด  รับสัง่ทาํสินคา้กระเป๋า นาฬิกา เขม็ขดั แวน่ตาทุกชนิด หรือสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้พร้อมส่ง ตลาดน้ีขายทั้งปลีกและส่ง  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
  พกัที่ ROYAL TULIP  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี     วดัไทร 6 ต้น - ตลาดไป๋หม่า – อเีต๋อลู่ – เซ้ินเจิน้ 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเท่ียวชม วดัไทร 6 ต้น เป็นวดัเก่าแก่สร้างในปี ค.ศ. 537 สมยัราชวงศถ์งั มีประวติัความเป็นมา 1 ,400 กวา่ปี เจดีย์
สร้างในเวลาเดียวกนัเพ่ือบรรลุพระสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากกมัพชูา 1 ,400 ปีท่ีผา่นมาเคยเปล่ียนช่ือหลายคร้ัง 
หลงัจากถกูไฟไหมส้มยัตน้ราชวงศซ่์ง ในศตวรรษท่ี 10 ไดท้าํการบูรณะอีกคร้ังเม่ือ ค.ศ. 1900 และไดพ้บวา่ เจดียน์ั้น
สร้างบนขอบ 9 ขอบ ซ่ึงคลา้ยกบัเทคโนโลยีตอกเสาเขม็ในปัจจุบนั เน่ืองดว้ยเจดียน้ี์มีสีสวยสดงดงามแตกต่างจากเจดีย์
อ่ืนๆ ชาวเมืองกวางเจาเรียกเจดียน้ี์วา่ “ เจดียด์อกไม ้ ” หลงัเจดียเ์ป็นวิหารใหญ่ มีพระพุทธรูป 3 องค ์สร้างในสมยั
ราชวงศชิ์ง ในรัชกาลคงัซี สูง 6 เมตร คือ องคอ์ดีต ปัจจุบนัและอนาคต ดา้นขวามือประตูกาํแพงเขา้ไปเป็นวิหารไทย มี
พระพุทธรูปไทยซ่ึงทางกระทรวงศึกษาธิการของไทยมอบให ้เพ่ือชาวจีนไดบู้ชาเม่ือปีค.ศ. 1985 แสดงถึงมิตรภาพ พุทธ
สมาคมและพุทธศาสนิกชนระหวา่งไทย-จีน  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ตลาดคา้ส่งเส้ือผา้  ไป๋หม่า ตลาดคา้ส่งเส้ือผา้ไป๋
หม่าเนน้การจดัจาํหน่ายเส้ือผา้ผูใ้หญ่และเส้ือผา้สตรีท่ีมีคุณภาพและราคาสูงกวา่ตลาดคา้ส่งเส้ือผา้แห่งอ่ืนๆในลกัษณะ
เส้ือผา้เดียวกนั โดยแบบของเส้ือผา้ท่ีพบมากไดแ้ก่ เส้ือผา้ผูใ้หญ่ เส้ือผา้ แบบทนัสมยั และเส้ือผา้แบบไฮเอนดซ่ึ์ง
เนน้หนกัไปทางเส้ือผา้สตรี ทั้งน้ีมีผูค้า้ส่งส่วนมากในประเทศจีนมารับเส้ือผา้สตรีแบรนดเ์นมจากตลาดดงักล่าวไป
จาํหน่ายต่ออีกทอดหน่ึง โดยในบริเวณชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 นั้นโดยส่วนมากจดัจาํหน่ายเส้ือผา้สตรีท่ีมีคุณภาพ
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และราคาค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเส้ือผา้ท่ีนาํมาจดัจาํหน่ายในส่วนน้ีมากมาจากโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงนาํมาจดั
จาํหน่ายเองโดยตรง ซ่ึงจะเนน้หนกัไปท่ีคุณภาพของสินคา้เป็นสาํคญั และมีสินคา้บางส่วนท่ีมีความทนัสมยัมาก โดย
สินคา้ทั้งหมดโรงงานจะนาํมาจดัจาํหน่ายเองโดยตรงและเนน้ปริมาณในการสัง่ท่ีค่อนขา้งสูง สาํหรับบริเวณชั้นท่ี 2,3 
ของอาคารจดัจาํหน่ายเส้ือผา้กอ็ปป้ีของแบรนดเ์นม ในส่วนชั้นใตดิ้นของตลาดคา้ส่งจดัจาํหน่ายกางเกงและเส้ือเช้ิต
สาํหรับสตรี โดยจดัจาํหน่ายสินคา้ราคาถกู และแบบทัว่ๆไป ชั้นท่ี 6 จดัจาํหน่ายสินคา้บุรุษทั้งคุณภาพกลางและ
คุณภาพสูง  

เที่ยง  รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่  อีเต๋อลู่  เปรียบเหมือนสาํเพง็ของไทย เพราะมีขายทุกอยา่ง ตึกวนั ลิงค ์อินเตอร์เนชัน่แนล เซ็น

เตอร์  ในยา่นน้ีจะเป็นตึกท่ีรวมร้านขายสินคา้ต่างๆ มากมาย ท่ีน่ีมีขายทุกอยา่ง ไม่วา่จะพวงกญุแจสารพดัแบบ ต่างหู ก๊ิบ 
หนีบผม ร่ม กระเป๋าสารพดัลาย กระติกนํ้า ปากกา ตุ๊กตา ของเล่น โมเดลหุ่นจาํลองตวัการ์ตูนดงัๆ เป็นตน้  นาํท่าน
เดินทาง โดยรถโค้ช สู่ เมืองเซินเจ้ิน เมืองท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซ่ึงเป็นเมืองใหม่ท่ีมีความ
สวยงามและมีการวางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งน้ีอยา่งมาก  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัที่ CAA HOLY SUN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า      เซ้ินเจิน้ - ฮ่องกง – วคิทอเรีย พอยท์ – ชายหาดนํา้ตืน้ – ช้อปป้ิงจมิซาจุ่ย – เซินเจิน้ 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านเดินทาง โดยรถไฟ  สู่ ฮ่องกง ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่  เป็นเสน่ห์แห่งตะวนัออก  แต่มีความหลากหลาย มี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนานท่ีน่าสนใจ  จากนั้นนาํท่านข้ึนสู่  วคิทอเรีย  พอยท์ เพ่ือนาํท่านชมภาพทิวทศันอ์นัแสนงดงาม
น่าประทบัใจของ  หมู่เกาะฮ่องกง  และ อ่าววคิทอเรีย  ซ่ึงถือวา่เป็นอ่าวท่ีสวยติดอนัดบัโลก  ต่อจากนั้น นาํท่านชม  
ชายหาดนํา้ตืน้  (Repulse Bay) พร้อมนมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม , เทพเจา้โชคลาภ  และเทวรูป , เทพเจา้ต่างๆ  ท่ีตั้ง
ประดิษฐานอยูอ่ยา่งเด่นสง่า  เพ่ือเป็นสิริมงคล  สมควรแก่เวลา นาํท่านเยี่ยมชม โรงงานจวิเวอร์ร่ี ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบนเกาะ
ฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จิวเวอร่ี กรุ๊ป จาํกดั ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ นาํกงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จ้ี ลอ้มเพชร โดยเชิญ
ซินแสช่ือดงั มาจดัวางตาํแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็น เคร่ืองราง ตามหลกัฮวงจุย้ ซ่ึงจาํลองเลียนแบบมาจาก "แซ้
ก๋งเม๋ียว" กงัหนั ใหญ่ 4 ใบพดั ท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัธทา ท่ี "วดัไช่กง" ซ่ึงเป็นวดัท่ีดงัมาก และมีตาํนานความเช่ือมา
ยาวนานวา่ คนท่ีมีเคราะห์ เม่ือ จบัใบพดัของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้ จะทาํใหชี้วิต หมุนเวียนไปในทางท่ีดี และ 
สามารถพดัเอา ส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ  ออกไปได้ แลว้นาํท่านสู่ ร้านช็อคโกแลต  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือช็อคโกแลตประเภทต่างๆ 
ฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั  

เที่ยง  รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิง ย่านจมิซาจุ่ย ตามอธัยาศยั หรือชอ้ปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ Harbor City กบัสินคา้แบรนดเ์นม

ช่ือดงัต่างๆ ระดบัโลกกวา่ 700 ร้านคา้ อาทิ เช่น Amani, Prada, Gucci หรือของเดก็เล่นท่ีหา้ง Toyr'us และแหล่งชอ้ปป้ิง
สินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS Galleria เช่น Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้น นาํท่านเดินทาง โดยรถไฟ สู่ เมอืงเซินเจิน้  เมืองท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซ่ึงเป็นเมือง

ใหม่ท่ีมีความสวยงามและมีการวางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งน้ีอยา่งมาก 
 พกัที่ CAA HOLY SUN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หก      เซ้ินเจิน้ - "Lotus Mountain Park" – ตลาดตงเหมนิ - กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่  "Lotus Mountain Park"  เป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงามท่ีอยูบ่นเขาท่ีสูงจากระดบันํ้าทะเล 106เมตร 
เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีสามารถเท่ียวไดโ้ดยไม่เหน่ือยหากจะตอ้งปีนเขา  ข้ึนไปยงัจุดชมวิวเพ่ือชมวิวในมุมกวา้ง
ของเหล่าอาคารต่างๆท่ีสร้างข้ึนมาใหม่มากมาย    ในช่วงฤดูใบไมร่้วงท่ีน่ีเดก็ๆจะมาเล่นวา่วสีสวยกนัอยา่งสนุกสนาน  
พวกผูใ้หญ่กจ็ะมาพกัผอ่นสูดอากาศบริสุทธ์ิสบายใจ  นาํคณะแวะถ่ายรูปกบั   "อนุสาวรียเ์ต้ิงเส่ียวผิง " ผูป้ฏิรูปเศรษฐกิจ
การเมืองของจีนใหพ้ฒันากา้วหนา้โดยการสร้างเขตเศรษฐกิจ พิเศษข้ึนมาถึง 5 แห่ง ท่ีเซินเจ้ินนบัเป็นแห่งแรก  และอีก 4 
แห่งไดแ้ก่ จูไห่ ซวัเถา เซียะเหมิน ซนัยา่ อนุสาวรียน้ี์สร้างเป็นเกียรติเม่ือคร้ังเต้ิงเส่ียวผิงเดินทางมาดูความกา้วหนา้  ในปี
ค.ศ. 1992 จากนั้นนาํท่านแวะ ร้านสินค้าที่ทํามากจากใยไผ่  เป็นการนาํใยไมไ้ผม่าแปรรูปเป็นสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น 
เส้ือผา้ ผา้ขนหนู ฯลฯ 

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมนิ  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ยา่นถนนคนเดิน ซ่ึงมีสินคา้ใหท่้านไดเ้ลือกมากมาย  อาทิ 

เส้ือผา้ รองเทา้ ฯลฯ  
  หมายเหตุ : อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการท ากจิกรรมหรือการช้อปป้ิงของท่าน 
  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน  SHENZHEN AIRLINE  เท่ียวบินท่ี ZH 9007  
23.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน  

************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************    
         ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา            

 ( *** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป *** ) 
หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง กาํหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้ นักท่องเที่ยวทั่วไป

ได้รู้จกัคือ  จวิเวอร์ร่ี, ร้านช็อคโกแลต, หยก, บัวหิมะรวมนวดเท้า, ผ้าไหม  ,ร้านเยือ่ไผ่   ซ่ึงจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์  จงึเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะ
ใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั !!! ท่านใดที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ)  กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 
**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 
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ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก 

พักห้องละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ 

พักเดี่ยวจ่าย

เพิ่ม 

ท่านละ 

25 กมุภาพนัธ์ – 1 มนีาคม 2559 19,999 บาท 4,500 บาท 

9-14 / 18-23 มนีาคม 2559 19,999 บาท 4,500 บาท 
 

 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี ้ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเดก็ ซ่ึงราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้เนื่องจากสภาวะนํา้มนัโลกที่

มกีารปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนํีา้มนัขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่า
ภาษนํีา้มนัเพิม่ตามความเป็นจริง 

                            บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
(ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ี
สายการบินมีการเรียกเกบ็ค่านํ้ามนัเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว )้ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร   ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นรายการ 
 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 นํ้าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรม
ธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์  ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั , การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร , การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึด
พาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
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 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

 กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 180 หยวนต่อคน (เดก็

ชําระทิปเท่าผู้ใหญ่) 

 ค่า VAT 7 %   หักภาษ ีณ ที่จ่าย 3 %  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงนิที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษมูีลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย  
จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กบับริษทัทัวร์เท่าน้ัน  

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรกมดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์ แต่มไีกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ เซินเจิน้) ครบ 15 ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทาง
ไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน   สละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน   และทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 
200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 6.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 
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5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น  
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋
เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดนิทาง  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางต้องไม่มกีาร ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการ
ชํารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ มีพ้ืนหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟจิูเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์  
หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเส้ือแขนกดุโชวไ์หล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **     
ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่วซ่ีา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนังสือเดนิทาง 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี  
- เดก็อายุตํา่กว่า18ปี เดนิทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูตบัิตร(ใบเกดิ) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน)  
- เดก็อายุตํา่กว่า18ปี เดนิทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูตบัิตร(ใบเกดิ) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สําเนาบัตร
ประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่า เกีย่วข้องกบัผู้เดนิทางอย่างไร  
และต้องมลีายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อาํเภอหรือเขตเท่าน้ัน และ  
 - เดก็อายุตํา่กว่า 18ปี เดนิทางพร้อมญาติ  ขอสําเนาสูตบัิตร(ใบเกดิ),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน ) ,สําเนาบัตรประชาชน , 
สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่า เกีย่วข้องกบัผู้เดนิทางอย่างไร  ต้องมี
ลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อาํเภอหรือเขตเท่าน้ัน  
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- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลีย่นช่ือ หรือ เปลีย่นนามสกลุ (ถ้าม)ี 
- ในกรณีเดก็อายุตํา่กว่า 5 ปี ขอสูตบัิตร(ใบเกดิ)ตวัจริง 

6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. ขอ้มลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทาํงาน ตาํแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ทาํงาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศพัทบ์า้น ท่ีทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซ่ีา    เล่ม
ที่มปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

8. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ 
(ก่อนออกเดินทาง) 

9.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่นระเบียบการยืน่
เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการ
อนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแล
บตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

11. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิกบัทางบริษทัฯ)  
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับทําวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นทาํวีซ่า 
4. นาํรูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เมือ่ท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ  1,050 บาท 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การยืน่วซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
  

 

 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มฉิะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏเิสธการเดินทางของท่าน 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME......................................................................SURNAME................................................................................ 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.........................................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มอืถือ.............................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน................................... ........... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................................................................... 
ตาํแหน่งงาน..................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ....................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร ................................... 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เมือ่วนัที.่................................. เดอืน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่............................. เดอืน............................ปี................................  

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ....................................................................................................  

เมือ่วนัที.่................................. เดอืน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่............................. เดอืน.............................ปี...............................  

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION..................................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
**   กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่าํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพือ่ใช้ในการขอยืน่วซ่ีา 

**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พือ่   
       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033   


