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เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

Huawei Experience Trip

เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่

1

2

3

4

รายการ อาหาร

เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

เดินทางสูเมืองเซินเจิ้น – บริษัท Huawei (สำนักงานใหญ) – 
Xiaomi Flagship Store – ถนนคนเดินตงเหมิน 

บริษัท BYD –  ถนนแหงเทคโนโลยี หัวเฉียนเปย (Hua Qian Bei)  

บริษัท Royole – สวน Keyuan 

5 สะพานแกว 3 มิติ – เดินทางกลับสูประเทศไทย

23:30 คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 สวนผูโดยสารขาออก สายการบิน Shenzhen Airlines   
 โดยจะมีเจาหนาที่จาก TeC คอยอำนวยความสะดวกพรอมมอบเอกสารตนทาง, ใบ Immigration, ปาย tag   
 กระเปา, ปากกา, ทิชชูเปยก และ Program Booklet สำหรับทุกทาน 

 (        /        /        ) 

02:25  ออกเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน Shenzhen Airlines 
  เที่ยวบินที่ ZH9020

06:30 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเซินเจิ้น เมืองเซินเจิ้น ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร   
 เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) ซึ่งตั้งอยูทางตอนใตของมณฑลกวางตุง เปนเมืองชายแดนทะเลทางใตของจีน  
 และตั้งอยูตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ประมาณ 2,020 ตารางกิโลเมตร พื้นที่แบงออกเปน 3 สวน คือ  
 เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น  ปจจุบันเซินเจิ้นเปนเมืองทองเที่ยว   
 ที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก เมืองเซินเจิ้น มีสถานะเปนเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
 ที่ใหญที่สุด และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

08:00  เดินทางออกจากทาอากาศยานนานาชาติเซินเจิ้น เมืองเซินเจิ้น 
08:30   รับประทานอาหารเชา

วันที่ 1: วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

วันที่ 2: วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
เดินทางสูเมืองเซินเจิ้น – บริษัท Huawei (สำนักงานใหญ) – Xiaomi Flagship Store – ถนนคนเดินตงเหมิน 

= Breakfast  = Lunch        = Dinner
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10:00  เยี่ยมชม บริษัท Huawei (สำนักงานใหญ) ผูใหบริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
 ชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญอยูที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปจจุบันเปน  
 ผูผลิตอุปกรณเครือขายและโทรคมนาคมรายใหญท่ีสุดของจีน และเปนผูผลิตอุปกรณ รวมถึงติดต้ังงาน  
 โครงสรางพื้นฐานของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญอันดับหนึ่งของโลกในป ค.ศ. 2012

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน

14:30 เที่ยวและชอปปงที่ Xiaomi Flagship Store รานคาสาขาใหญที่สุดของ Xiaomi ซึ่งตั้งอยูใน Mixc Shopping  
 Mall เมืองเซินเจิ้น โดยสาขาแหงนี้มีทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นลางจะเปนผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือ, ทีวี, ฮารดแวร  
 อัจฉริยะและผลิตภัณฑของ Xiaomi สวนชั้นที่สองจะเปนผลิตภัณฑสมารทโฮมและไลฟสไตล

17:30  รับประทานอาหารเย็น
19:00 เดินเที่ยวชมยานถนนชอปปงชั้นนำของเซินเจิ้น ถนนคนเดินตงเหมิน (Dongmen Shopping Street) ตั้งอยูที่   
 เขตหลัวหู (Luo Hu) เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเปนศูนยรวมแหงการชอปปงสินคามากมายภายในประเทศถือวาเปน  
 สถานที่สุดฮิตที่นักทองเที่ยวนิยมมาชอปปงอยางจุใจ

20:30 เขาพักผอน ณ โรงแรม
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วันที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
บริษัท BYD –  ถนนแหงเทคโนโลยี หัวเฉียนเปย (        /        /         )

09:00   เยี่ยมชมบริษัทยานยนตไฟฟาระดับโลก BYD ซึ่งเปนบริษัทผลิตเทคโนโลยีชั้นสูง กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1995  
 เริ่มตนจากพนักงานเพียง 20 คน จนปจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 240,000 คน ตลอดจนระยะเวลา 24 ป BYD  
 ไดขยายฐานอุตสาหกรรมมากถึง 30 แหงใน 6 ทวีป มีการการเติบโตอยางกาวกระโดด และมีบทบาทสำคัญใน  
 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรถยนตพลังงานใหมและการขนสงทางรถไฟ เริ่มตั้งแต  
 การผลิต การเก็บพลังงานไปจนถึงการใชงานได BYD มีความมุงมั่นในการนำเสนอโซลูชั่นพลังงาน   
 ที่ไมมีการปลอยมลพิษ ซึ่ง BYD ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกงและเซินเจิ้นโดยมีรายรับและมูลคา  
 หลักทรัพยตามราคาตลาดมากกวาแสนลานหยวน

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน

14:00 เที่ยวและชอปปง ถนนแหงเทคโนโลยี หัวเฉียนเปย (Hua Qian Bei) ศูนยกลางการขายสงสินคาอิเล็กทรอนิกส  
 ตั้งอยูบนถนน Huaqiang North ในเขตฝูเถียน (Futian) เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเปนแหลงจำหนายสินคา   
 อิเล็กทรอนิกสขนาดใหญที่รวบรวมหางสรรพสินคาไวมากกวา 20 แหง

18:00 รับประทานอาหารเย็น

20:00 เขาพักผอน ณ โรงแรม
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วันที่ 4: วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2563
บริษัท Royole – สวนเคอหยวน (        /        /        )

11:30 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 คณะพรอมกันที่รถบัส เพื่อเดินทางสู เมืองตงกวน

15:30 เที่ยวชมธรรมชาติที่ สวนเคอหยวน (Keyuan) เปนสวนขนาดใหญที่ไดรับการคุมครองจากรัฐในฐานะสมบัติ  
 ทางวัฒนธรรมของชาติ และยังเปน 1 ใน 4 ของสวนที่มีชื่อเสียงในราชวงศชิง โดยสวนแหงนี้ตั้งอยูทาง  
 ทิศตะวันตกของเมืองตงกวน มีพื้นที่ประมาน 2,200 ตารางเมตร 

18:30 รับประทานอาหารเย็น

20:30 เขาพักผอน ณ โรงแรม

09:00 เยี่ยมชมบริษัทยักษใหญอยาง Royole บริษัท startup ระดับ Unicorn ของจีน  ( startup ที่มีมูลคาเกิน 
 1 พันลานเหรียญฯสหรัฐ ) ผูผลิตมือถือจอพับงอไดรายแรกของโลก บริษัทแหงนี้มีชื่อเสียงในเรื่อง   
 การผลิตพื้นผิวและจอภาพแบบงอได Royole ไดรับรางวัลระดับโลกมากมายสำหรับนวัตกรรม   
 ดานเทคโนโลยีและการเติบโตที่รวดเร็ว ดวยบริการการผลิตขนาดใหญและโซลูชั่นสำหรับแอปพลิเคชัน   
 อิเล็กทรอนิกส ที่มีความยืดหยุนดวยแพลตฟอรม Flexible ที่แปลกใหม นอกจากนี้ Royole ยังไดรับ   
 การสนับสนุนจากผูนำดานการเงินทั่วโลก และเริ่มผลิตจอภาพที่ยืดหยุนไดอยางเต็มที่จากศูนยการผลิต  
 ขนาดใหญ 1.1 ลานตารางฟุตในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยมีเงินลงทุนรวม 1.7 พันลานเหรียญ    
 และมีสำนักงานตั้งอยูที่ Fremont, CA, ฮองกงและเซินเจิ้น ประเทศจีน
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วันที่ 5: วันเสารที่ 8 สิงหาคม 2563
สะพานแกว 3 มิติ – เดินทางกลับสูประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ (         /         )

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
14:00 คณะพรอมกันที่รถบัส เพื่อเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น
17:00 รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
19:10 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเซินเจิ้น 
22:45 เดินทางออกจากเมืองเซินเจิ้น โดยสายการบิน Shenzhen Airlines  เที่ยวบินที่ ZH9019
01:25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

09:00  ผจญภัยกับสะพานแกวสามมิติ (3D Glass bridge) แหลงทองเที่ยวแหงใหมเหมาะสำหรับนักทองเที่ยวที่ชอบ  
 ความทาทาย เม่ือคุณเดินลงบนพ้ืนผิวกระจกแหงน้ี จะพบกับนวัตกรรมจอดิจิทัลแสดงภาพสามมิติใหความรูสึก  
 หวาดเสียว และตื่นเตนสุด ๆ เพราะคุณจะสามารถชมวิวทิวทัศนไดอยางรอบดานเหมือนดั่งยืนอยูในอากาศ

คาบริการ 

ลูกคาทานละ        59,000 บาท (รวม VAT7%)
กรณีมีความประสงคนั่งชั้นธุรกิจ       มีคาใชจายเพิ่มเติม
กรณีมีความประสงคตองการพักหองเดี่ยว    เพิ่ม ทานละ 4,000    บาท
กรณีมี VISA         ลด   ทานละ 2,000   บาท

คาบริการนี้รวม

1.  คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ–เซิ้นเจิ้น–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน, วันและเวลาที่กำหนด    
     โดยสัมภาระมีน้ำหนักไมเกินทานละ 23 กิโลกรัม
2. คาบริการนำทองเที่ยวโดยไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ, ผูประสานงานจาก TeC คอยใหความรู             
    ประสานงานและดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง          
    (ไมมีการเรียกเก็บทิปขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทานเทานั้น)
3. บริการรถรับ-สง ตามตารางการเดินทางตลอดทริป, คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ และ อาหารกลางวัน 4 มื้อ 
     / อาหารเย็น 3 มื้อ
4. คาที่พัก ระดับ 3–4 ดาว หอง Twin Room (หองละ 2 ทาน) พรอมอาหารเชา
5. คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาจีน แบบปกติ เขา-ออก 1 ครั้ง 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองสูงสุด ทานละ 2,000,000 บาท เปนไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
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คาบริการนี้ไมรวม

1. คาน้ำหนักของกระเปาเดินทางที่เกินกวาสายการบินกำหนด  
2. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิ คาอาหารนอกเหนือจากตารางโปรแกรม 

หมายเหตุ

1.  การเดินทางในครั้งนี้ตองมีผูเขารวมขั้นต่ำ 22 ทานขึ้นไป หากไมถึง 22 ทาน ทางบริษัทฯ    
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง โดยแจงใหทราบลวงหนา
2.  ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม จากการผกผันของคาน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบิน   
 ที่อาจเกิดขึ้นไดในภายหลัง 
3. หลังจากไดทำการชำระเงินเขามาแลว ทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เอกสารการยื่นขอVISA ประเทศจีน

1. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือสำหรับการเดินทางอยางนอย 6 เดือน 
2. รูปถายสีพื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถายปจจุบันไมเกิน 6 เดือน หนาตรง เสื้อสีเขม    
 ไมใสแวนดำหรือแวนสายตาและเครื่องประดับ ควรเปนรูปจากการปริ้นทดวยกระดาษโฟโต)
3. แบบฟอรมยื่นขอ VISA ประเทศจีน โดยมีขอมูลภายในเปนภาษาอังกฤษ (พิมพใหญ) ครบถวนสมบูรณ
4. ในกรณีที่มีความประสงคขอ VISA แบบเขา–ออก 2 ครั้ง  มีคาบริการเพิ่ม     600  บาท
 หากมีความประสงคตองการทำ VISA ดวน   มีคาบริการเพิ่ม   1,300  บาท

1. หามยิ้ม หามเห็นฟน
2. ตองเห็นหูเต็มใบ
3. พื้นหลังขาวเทานั้น
4. หามเสื้อสีขาวหรือสีออน
5. ขนาด 48 x 33 มิลลิเมตร
    (สูง x กวาง) จำนวน 2 รูป
6. หามใสแวนสีดำ
7. คนมุสลิมเปดเห็นใบหนา
8. หามใสหมวก
9. หามใสเครื่องประดับ
     ยางรัดผม ที่ติดผม
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