
 

ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจิ�น 3 วนั 2 คนื 
เกาะลนัเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ�นกระเช้านองปิง 360 องศา 

ชมโชว์ยงิเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT 

นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ 
สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกงัหันนําโชค วดัแชกงหมิว 

สุดฟินส์...เมนูสุดพเิศษ!! เป็ดปักกิ;ง + ไวน์แดง 
โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 

 

วนัที; รายการทวัร์ อาหาร โรงแรมที;พกั 

วนัแรก 
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 768 / 08:25-12:20) – ไหวพ้ระใหญ่ + นั�งกระเชา้นองปิง 
360 องศา – ชอ้ปปิ" งถนนนาธาน – อาหารกลางวนั - SYMPHONY OF LIGHT- เขา้
ที�พกั 

X X � 

I CLUB MA TAU WAI 

HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

วนัที� 2  
อาหารเชา้ติ�มซาํ – เขาวคิตอเรียพอ้ยท ์– หาดรีพลสัเบย ์– อาหารกลางวนั - 
ร้านจิวเวอรี�  – วดัแชกงหมิว – เดินทางสู่เมืองเซินเจิ"น (โดยรถไฟ) –  
ชอ้ปปิ" งหลอหวู ่- เขา้ที�พกั 

� � � 

GUANGSHEN BUSINESS  

HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

วนัที� 3 

อาหารเชา้ – วดักวนอู – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – อาหารกลางวนั –
สวนสาธารณะโลตสัฮิลล ์– อนุสาวรียเ์ติ"งเสี�ยวผิง – พิพิธภณัฑ ์Mineral Museum – 
เดินทาง (โดยเรือหรือรถเหมา) สู่สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ (HX 761 / 22:45-

00:45+1) 

� � � - 

 

พเีรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-18 ปี พกัเดี;ยว กรุ๊ปไซด์ 
02-04, 09-11 พฤษภาคม 2562  
16-18, 23-25 พฤษภาคม 2562 

30 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562 
06-08, 13-15 มิถุนายน 2562 
20-22, 27-29 มิถุนายน 2562 
04-06, 11-13 กรกฏาคม 2562 
18-20, 25-27 กรกฏาคม 2562 
01-03, 08-10 สิงหาคม 2562 

15-17, 22-24, 29-31 สิงหาคม 2562 

10,999.- 12,999.- 4,000.- 19 + 1 

13-15 เมษายน 2562 (HX 780/HX 765) 
27-29 กรกฏาคม 2562 (HX 768/HX 779) 
10-12 สิงหาคม 2562 (HX 768/HX 779) 

17,999.- 19,999.- 4,000.- 19 + 1 



 

หมายเหตุ: ไม่มีราคาเดก็ เนื�องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคาขา้งตน้ เป็นวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป    
 ราคานี"ไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัร์, ไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ชาํระพร้อมค่าทวัร์) 

สาํหรับท่านที�รับประทานอาหารพิเศษ เช่น อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตวปี์ก ไม่ทานเนื"อสัตว ์และมีความจาํเป็นให้
ทางบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรุ๊ปเดินทางรับประทานที�ระบุไวใ้นรายการแลว้ 

ขอสงวนสิทธิC ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมตามจริงหนา้งาน 

**************************************************************** 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นั;งกระเช้านองปิง 360 องศา - ช้อปปิ� งถนนนาธาน –  
                SYMPHONY OF LIGHT– เข้าที;พกั 

06.00 น.  พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั"น 4 เคาน์เตอร์ K ทางเขา้ประตู 6 สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ 
โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที�นั�งก่อนออกเดินทาง 
08.25 น.  นาํท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบินที� HX 768 / 08:25-12:20 (มีอาหารบริการบนเครื�อง) 
12.20 น.  เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 
 

 

 

 

 

 

 

...หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร แล้วนาํท่านเดินทางสู่เกาะลนัเตา ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน ซึ� งถือได้ว่าเป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวอนัมีเอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง ให้ท่านได้ สักการะพระใหญ่เกาะลนัเตา (นั�งกระเช้านองปิง 360 องศา) (กรณี
กระเช้านองปิง 360 องศา แจ้งปิดปรับปรุง ทางเจ้าหน้าที�จะมีจัดรถบัสรับ-ส่ง ไปไหว้พระใหญ่ลันเตาแทนการนั�งกระเช้า) ซึ� งเป็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิC  กลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดในโลก องค์พระทาํขึ"นจากการเชื�อมแผ่นทองสัมฤทธิC กว่า 200 แผ่น เขา้ด้วยกนั 
นํ"าหนกัรวม 250 ตนั และสูง 34 เมตร หนัพระพกัตไ์ปทางดา้นทะเลจีนไต ้และมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหินเบื"องล่างซึ� ง
เป็นพระพุทธรูปนั�งทาํจากทองสัมฤทธิC กลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

...อิสระช้อปปิ" งที� ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ� งเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมจากทั�วทุกมุมโลกท่านจะไดเ้ลือกซื"อสินคา้
ประเภทต่างๆอยา่งเตม็อิ�มจุใจไม่วา่คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั"นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ�งที�คุณตอ้งการ 
ศูนยก์ารคา้ที�กวา้งขวางเหล่านี" เป็นแหล่งรวมห้องเสื"อที�จาํหน่ายสินคา้แบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื�อดงัจากทั�วทุกมุมโลก 
อีกทั"งยงัเป็นที�ที�คุณสามารถจะอิ�มเอมกบัอาหารชั"นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ เลือกชอ้ปปิ" ง
ที� โอเชี�ยนเทอร์มินลั แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั"นนาํที�มีให้เลือกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO 

ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY ของฝากคุณหนูที� Toy’s Us 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที;ยง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มื�อ 1) 
...หลังจากนั"นท่านสามารถเดินไปชมโชว์ ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจงัหวะเสียงเพลง 
SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรยเ์ริ�มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํ�าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ� งเป็นการแสดง 
แสงและเสียงครอบคลุมพื"นที�อาคารตึกระฟ้าสําคญัต่างๆ ที�ตั"งอยูส่องฟากฝั�งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี"ประดบั
ไปดว้ยแสงไฟ ซึ� งเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 
 

 

 

 

 

 

พกัที� I CLUB MA TAU WAI HOTEL  หรือเทียบเท่า  https://www.iclub-hotels.com/iclub-ma-tau-wai-hotel/en/home/home.html 

วนัที; 2      วคิตอเรียพ้อยท์ – เจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ – ร้านกงัหัน – วดักงหมิว – เดินทางสู่เซินเจิ�น (โดยรถไฟ) –  
               ช้อปปิ� งหลอหวู่ - เข้าที;พกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้าติ;มซํา (มื�อ 2) 
...หลงัอาหาร นาํท่านชมทศันียภาพถ่ายรูป ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรียพอ้ยท ์(VICTORIA  POINT) ที�มีความสูง 397 เมตร เพลินตากบั
ทิวทศัน์แบบพาโนราม่า 360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลูน  นิวเทอริเทอร์รี�ตลอดจนเกาะนอ้ย ใหญ่ในทะเลจีนใตจ้ากมุมสูง (แต่ไม่ได้
ขึ*นสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ) ...นาํท่านสู่ชายหาด นํ" าตื"น อ่าวรีพลัสเบย์ สถานที�พกัผอ่น บรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล  และ

จุดที�สนใจอีกดา้นหนึ�งของอ่าว นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม, เทพเจา้แห่งโชคลาภ, พระพุทธรูปและเทพเจา้ต่างๆ ประดิษฐานไว้

มากมายตามความศรัทธา อาทิ พระสังกจัจายบูชาเพื�อความสุข, เจา้สมุทรเทพเจา้แห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั�งคั�ง
เหลือกินเหลือใช ้มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั"งกามเทพ ที�มีวธีิการเสี�ยงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคลาํ



 

หินกอ้นกลมอย่างตั"งใจอิสระท่านสักการะ สิ�งศกัดิC สิทธิC  ตามอธัยาศยั ณ ที�แห่งนี" คืออีกดา้นของเสน่ห์ที�คน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจ
กลางเมือง 
 
 

 

 

 

 
 

เที;ยง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มื�อ 3) 
...จากนั"นนาํท่าน ร้านกังหัน มีเครื�องประดบัสวยงาม หรือเสริมดวงบารมี มากมายให้ท่านไดเ้ลือกชม อาทิเช่น จี"กงัหัน, แหวน, 
สร้อย, กาํไล ฯลฯ  ซึ� งจะไดรั้บทราบความสําคญัของสิ�งประดบันั"นๆจากผูที้�มประสบการณ์ในดา้นนี" โดยตรง...จากนั"นนาํท่าน
เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวดัหนึ�งที�ชาวจีนให้ความเลื�อมใสศรัทธามาเนิ�นนาน นมสัการเทพเจา้แชกงซึ� งเป็น
เทพเจา้ประจาํวดันี"  และอธิษฐานหมุนกงัหนัแห่งโชคชะตา หรือที�เรียกกนัวา่ “กงัหนันาํโชค” เพื�อหมุนแต่สิ�งดีๆเขา้มาในชีวิต อาทิ 

เดินทางปลอดภยั, สุภาพแขง็แรง อายยุนื, โชค ลาภ เงินทองไหลมาเทมา, เมื�อหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ตอ้งตีกลองให้เสียงดงัสนั�นเพื�อ
ความเป็นสิริมงคล 
 

 

 

 

 

 

...จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเซินเจิ�น โดยรถไฟ (เดินทางประมาณ 45 นาที) ซึ� งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษ
ของมณฑลกวางตุง้ เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ที�สําคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทนัสมยั...
จากนั"นท่านสามารถเดินไปชอ้ปปิ" งที� LOWU CENTER (หล่อวู่) หรือคาํเรียกติดปากกนัคือ มาบุญครอง เซินเจิ"น ซึ� งสถานที�นี" จะมี
ของก๊อบปี" แบรนเนมมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า และนอกจากนี"ยงัมีเสื"อผา้ เครื�องประดบั, รองเทา้ และอื�นๆ อีกมากมาย ฯลฯ  
 

 

 

 

 
 

คํ;า รับประทานอาหารคํ;า ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ดปักกิ;ง+ไวน์แดง) (มื�อ 4) 
พกัที;  GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรือเทยีบเท่า http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/ 

 



 

วนัที; 3    วดักวนอู - ร้านสมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – อนุสาวรีย์เติ�งเสี;ยวผงิ –  
              พพิธิภัณฑ์ Mineral Museum - เดินทางโดยเรือเฟอร์รี;สู่สนามบินฮ่องกง - กลบักรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที;พกั (มื�อ 5) 
หลงัรับประทานอาหารนาํท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) ไหวเ้พทเจา้กวนอู สัญลกัษณ์ของความซื�อสัตย ์ความกตญัUู
รู้คุณ ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดี�ยวองอาจไม่ครั�นคร้ามต่อ
ศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมั�นคงดั�งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุด
ช่องว่างไม่ให้เพลี�ยงพลํ" าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนขา้งเคียงที�ซื�อสัตยห์รือบริวารที�ไวใ้จได้นั�นเองดงันั"น
ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพื�อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั"นนาํท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน หรือร้านบัวหิมะ เป็นที�รู้จกักนัดีของคนไทย เมื�อคราวเกิดอุบติัเหตุรถแก๊สคว ํ�าที�ถนนเพชรบุรี 
เมื�อ 24 กนัยายน 2533 ครั" งนั"น รัฐบาลจีนไดส่้งยาบวัหิมะอนัมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม ้มาช่วยเหลือผูป่้วยที�โดนไฟไหมท้ั�วตวั 
จากนั"นมาคนไทยก็รู้จกัสรรพคุณของบวัหิมะเรื�อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ ให้ท่านไดช้มการสาธิตการ
นวดเทา้ ซึ� งเป็นอีกวิธีหนึ�งในการผอ่นคลายความเครียด และบาํรุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ...จากนั"นนาํท่าน แวะ 
ร้านยางพารา เป็นร้านที�ผลิตสินคา้ที�ทาํจากยางพารา   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

เที;ยง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มื�อ 6) 

จากนั"นนาํท่าน เดินทางสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ หรือที�รู้จกักนัอีกชื�อคือ สวนเหลียนฮวัซาน สร่"างขึ"นเมื�อปี ค.ศ. 1992 โดย เติ"ง 
เสี�ยว ผงิ เรียกไดว้า่เป็นนายกรัฐมลตรีที�มีชื�อเสียงและมีความสาํคญัมากคนหนึ�งในหนา้ประวติัศาสตร์จีน เพราะท่านเป็นผูน้าํที�ทาํให้
เศรษฐกิจการคา้ของจีนไดก้า้วเขา้สู่ตลาดเศรษฐกิจการคา้โลก มีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ"นให้มีความลํ" ายุคและทนัสมยั...
จากนั"นนาํท่านชม อนุสรณ์สถานเติ�งเสี;ยวผิง ที�สร้างขึ"นเมื�อปี ค.ศ.1992 ครั" งเมื�อท่านเดินทางมาที�เซินเจิ"น เติ"ง เสี�ยว ผิง เป็น



 

นายกรัฐมนตรีที�มี ชื�อเสียงและมีความสําคญัมากคนหนึ�งในประวติัศาสตร์จีน เพราะท่านเป็นผูท้าํให้เศรษฐกิจการคา้ของจีนไดก้า้ว
เขา้สู่ตลาดเศรษฐกิจการคา้โลก ทาํใหป้ระเทศจีนมีการพฒันาประเทศไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

 
 

 

 

 

 

 

จากนั"นนาํท่านชม พพิธิภัณฑ์ Mineral Museum ศูนยร์วมสินคา้ที�ระลึกประเภทหตัถกรรม เครื�องประดบั ฯลฯ อิสระให้ทุกท่านได้
เลือกชมเลือกซื"อสินคา้สัตวน์าํโชคเผ่เยา้ ซึ� งเชื�อว่าเรียกเงินเรียกทองเขา้บา้น ครีมไข่มุก และสินคา้หัตถกรรมอื�นๆ อีกมากมายให้
ท่านไดเ้ลือก 

 

 

 

 

 

คํ;า    รับประทานอาหารคํ;า ณ ภัตตาคาร (มื�อ 7) 

...หลงัจากนั"นไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านนั�งเรือตรงหรือรถเหมา เขา้สู่สนามบินฮ่องกงกลบักรุงเทพฯ 

22.45 น.   เหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที�  HX 761 / 22:45-00:45+1 (มีอาหารบริการบนเครื�อง)  
00.45 น.   ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ… 

 

 

 

 
บริษทัขอสงวนสิทธิC  : รายการทวัร์สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
ขั"นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื�นๆโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าโดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็น
ผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั"งนี" ขึ"นอยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนั"นๆเป็นหลกั จึงขอสงวน
สิทธิC ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 

* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ * 

* ทั"งนี" เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง * 

 

 

อตัราค่าบริการนี�รวม 



 

� ค่าตั[วเครื�องบินไป-กลบัตามรายการที�ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ"ามนั 

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศ 

� โรงแรมที�พกัตามที�ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 
� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ 

� ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ 

� ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร์อาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

� ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุ
ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ **คุม้ครองตั"งแต่อาย ุ1–75 ปี เท่านั"น** หมายเหตุ : กรณีที�ลูกค้า
อายตัุ*งแต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของ วงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและ ค่ารักษาพยาบาล (*** อาย ุ81 ปีขึ*นไม่รับ
คุ้มครอง ***) 

� ค่าวซ่ีาเขา้เมืองจีนเป็นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 เป็นการชั�วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี�ยว
เท่านั*นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆกต็าม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้ เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี�ยวด้วยตนเอง
(ตามที�สถานทูตจีนเรียกเกบ็) กรณีที�มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

� ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์¬ในหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ที�มิไดร้ะบุในรายการ 

� ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ"าหนกัเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

� ค่าภาษีนํ"ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั[วเครื�องบินไปแลว้ 

� ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ชําระพร้อมค่าทวัร์)  
� ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 

� ค่าธรรมเนียมวซ่ีาคนต่างประเทศ ที�ตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั"น) 

ข้อกาํหนดและเงื;อนไขการสํารองที;นั;ง 

� ท่านจะตอ้งชาํระเงินค่ามดัจาํ จาํนวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชั�วโมง หรือตามวนัที�กาํหนดให้ หลงัจากที�ไดท้าํการจอง 
พร้อมส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) ที�มีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน 

� ท่านจะตอ้งชาํระเงินเตม็จาํนวนอยา่งนอ้ยก่อนการเดินทาง 15 วนั หรือตามวนัที�กาํหนดให ้มิฉะนั"นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั  

� ราคาทวัร์ขา้งตน้อาจมีการปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม เช่น สายการมีการขึ"นภาษีนํ"ามนัหรือภาษี สนามบิน ฯลฯ 

� เนื�องจากราคานี" เป็นราคาโปรโมชั�น ตั[วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตั[วเท่านั"น จึงไม่ สามารถยกเลิก หรือ
เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆทั"งสิ"น ถา้กรณียกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั"งหมด 
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

� เพื�อใหก้ารสั�งซื"อ และตกลงซื"อขายสินคา้บริการ จากบริษทัฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดงัต่อไปนี"     
1) ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสือเดินทาง (Passport)  

1.1 ชื�อ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน    



 

1.2 คาํนาํหนา้ ชื�อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีที�มี ชื�อชั"นยศ/ทางตาํรวจ/ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้    
1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบวา่อายุเด็กนั"นๆอยูใ่นเกณฑที์�จะตอ้งใชร้าคาทวัร์ประเภทใด   
1.4 โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสารและผูร่้วมเดินทางทุกท่าน วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ 
ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือน ขึ"นไป 

*** ลูกคา้ท่านใดมีวซ่ีาจีนอยูใ่นเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือวา่ท่านใชว้ซ่ีาในเล่มผา่นด่านในการเขา้ เมืองจีน บริษทัฯ ทวัร์
ไม่สามารถยื�นเป็นวซ่ีากรุ๊ปใหไ้ด ้และถา้ท่านใดไม่แจง้วา่มีวซ่ีาจีนอยูใ่นเล่ม พาสปอร์ตอยูแ่ลว้ กรณีที�มีค่าใชจ่้ายเกิดขึ"นทาง
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบเองทั"งหมด ***   

2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1–1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปลี�ยนแปลงไดห้ากยงัไม่ไดมี้การออกบตัรโดยสาร ทั"งนี"หากมีตรวจพบความ
ผดิพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าว โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั"งหมดที�เกิดขึ"นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซื้"อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียม
ความพร้อมของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินการใดๆ แทนท่านไดท้ั"งสิ"น 

3.) กรณีที�ท่านไม่ไดท้าํการทกัทว้งใดๆ แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดต้กลงรับทราบเงื�อนไขและขอ้ 
กาํหนดทั"งหมดของบริษทัฯ เป็นที�เรียบร้อยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ"น บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆ ทั"งสิ"น 

เงื;อนไขการยกเลกิ 

� เมื�อทาํการชาํระเงินค่ามดัจาํหรือยอดเตม็แลว้ กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไดไ้ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตามไม่สามารถ 

ขอคืนเงินมดัจาํไดแ้ละจะตอ้งเรียกเก็บค่าตั[วเครื�องบิน หรือค่าใชจ่้ายต่างๆที�เกิดขึ"น อาทิเช่นค่าวซ่ีา, ค่าการันตีหอ้งพกั หรือค่าใชจ่้าย
อื�นๆที�ตามจริง 

� กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 10 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บค่าตั[วเตม็ราคา 
� กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 3 วนัทาํการ หรือ NO SHOW ในวนัเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิC  
ในการไม่คืนเงินทั"งหมดในทุกกรณี  
� เมื�อท่านไดต้กลงชาํระเงินไม่วา่มดัจาํหรือทั"งหมด ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆ 

ที�ไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

หมายเหตุ : เงื;อนไขสําคญัที;ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
1. สาํหรับท่านที�ประสงคจ์ะระบุที�นั�ง (เลือกที�นั�งถูกใจ PICK A SEAT) ตอ้งติดต่อที� เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วนัเดินทาง และชาํระค่าระบุ
ที�นั�งดว้ยตนเอง 

2. การท่องเที�ยวประเทศจีนนั"นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยวดงักล่าว คือร้านหยก ร้าน
บวัหิมะ ร้านผา้ไหม ร้านยางพารา ร้านจิวเวอรี�  เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าว จะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ�ม และ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขดงักล่าวแลว้   
3. คณะเดินทางจําเป็นต้องมีขั�นนตํ;า 15 ท่าน หากตํ�ากวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิC 
ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื�อวาง
แผนการเดินทางใหม่อีกครั" ง ทั"งนี"  กรุณาอยา่เพิ�งคอนเฟิร์มลางาน   

4. เนื�องจากการท่องเที�ยวในครั" งนี"  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวน 

สิทธิC  ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วนที�ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ  



 

5. กรณีที;ท่านถูกปฎเิสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิRไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที;จะเกดิขึ�น และ จะไม่ 

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที;ท่านชําระเรียบร้อยแล้วหากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที;สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออกและเข้าเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านชํารุด เช่น เปียกนํ"า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มีหนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป มีกระดาษหนา้ใด
หนา้หนึ�งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั"งสิ"น ทางสายการบินหรือเจา้หนา้ที�
ด่านตรวจคนออกและเขา้เมือง มีสิทธิRไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั"นกรุณาตรวจสอบสภาพหนงัสือเดินทางของท่านให้
เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้
ฉบบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที�บริษทัเร็วที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาที�บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที�ยงัไม่ออกตั[วเครื�องบิน จะสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกตั[วเครื�องบิน
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิC ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ"นจริงทั"งหมด ซึ� งโดยส่วนใหญ่ตั[วเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 15-20 วนั ก่อนออกเดินทาง ทั"งนี" ขึ"นอยูก่บักระบวนการและขั"นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสาํคญั 

6. ข้อมูลเพิ;มเติม เรื;องตัSวเครื;องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื�อนวนั
เดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ 

7. เกี;ยวกบัการจัดที;นั;งบนเครื;องบิน จะเป็นไปตามที�สายการบินกาํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่ทั"งนี" และ
ทั"งนั"น ทางบริษทัจะพยายามใหท้่านที�มาดว้ยกนั ไดน้ั�งดว้ยกนั อยา่งที�ดีสุด 
8. กรณยีกเลกิการเดินทาง และทางบริษทัไดด้าํเนินการออกตั[วเครื�องบินไปแลว้ (กรณีตั[วรีฟันได ้หมายถึง เรียกเงินคืนไดบ้างส่วน) 
ผูเ้ดินทางจาํเป็นจะตอ้งรอรีฟันตามระบบของสายการบินเท่านั"น  
9. ข้อมูลเพิ;มเติม เรื;องโรงแรมที;พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้หอ้งพกัแบบ
หอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั หรือ 
อาจอยูค่นละชั"น คนละอาคารกนั ซึ� งขึ"นอยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 
10. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี;ยน หรือ เปลี;ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบิน 
โรงแรม ที�พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั 
หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ� งเป็นเหตุการณ์ที�นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทั) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั 

11. กรณีที�ท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทาง เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั ทั"งๆ ที�สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที�ท่านเดินทางท่องเที�ยว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิC ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั"งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

12. หากในวนัเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิC ในการไม่คืน
ค่าใชจ่้าย เนื�องจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั"งหมดแลว้บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และ 
ขอสงวนสิทธิRในการไม่คืนค่าทวัร์ทั�งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณดีังนี� 
- กรณทีี;กองตรวจคนเข้าเมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผดิกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง 
- กรณทีี;สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเนื;องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
- กรณทีี;กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที; 
พาํนักอยู่ในประเทศไทย 



 

- ขอสงวนสิทธิRการเกบ็ค่านํ�ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ;ม หากสายการบินมีการปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิRในการเปลี;ยนเที;ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื;องจากสาเหตุต่างๆ  
- บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกดิกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ;งของผดิกฎหมาย ซึ;งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ;งของสูญหาย อันเนื;องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที;ยวเอง  

- เมื;อท่านตกลงชาระเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั�งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื;อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั�งหมด  
- รายการนี�เป็นเพยีงข้อเสนอที;ต้องได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอกีครั�งหนึ;ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัใน 

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ� งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

- กรณผู้ีเดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน 

การเดินทาง หรือตั"งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ มิฉะนั"นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั"งสิ"นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั"น 

- กรณต้ีองการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัห้อง

ใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี�ยว อาจไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ�ม หรือ หากมีทางบริษทัขอสงวนสิทธิC ในการเรียก
เก็บตามจริงทั"งหมด 

 
 

 

 

 

 


