เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึน้ กระเช้านองปิง 360 องศา
สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนาโชค วัดแชกงหมิว
นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
ชมโชว์สดุ ตะการตาม่านน้า 3 มิติ
สุดฟินส์...เมนูสดุ พิเศษ!! เป็ ดปักกิ่ง + ไวน์ แดง

โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX)

วันที่
วันแรก

วันที่ 2

วันที่ 3

รายการทัวร์

อาหาร

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 768/08:50-12:40) – ไหว้พระใหญ่ + นังกระเช้
่
า
นองปิ ง 360 - อาหารกลางวัน - เดินทางสูเ่ มืองเซินเจิน้ (โดยรถไฟ) –
ช้อปปิ้ งหล่อหวู่ - อาหารค่า - เดินทางเข้าทีพ่ กั
อาหารเช้าโรงแรม - วัดกวนอู – พิพธิ ภัณฑ์ Mineral Museum – ร้านสมุนไพร
จีน – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – อนุสาวรียเ์ ติง้ เสีย่ วผิง – อาหารกลางวัน - ร้าน
ยางพารา - ชมโชว์ม่านน้า 3 มิติ - อาหารค่า - เดินทางเข้าทีพ่ กั
อาหารเช้าโรงแรม – เดินทางกลับฮ่องกง (โดยรถไฟ) - วัดแชกงหมิว –
วัดหวังต้าเซียน- ชมจิวเวอรี่ – อาหารกลางวัน - อิสระช้อปปิ้ งย่านนาธาน –
เดินทางสูส่ นามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ (HX 761/23:50-02:20)

โรงแรมที่พกั

GUANGSHEN BUSINESS
HOTEL
X X 
หรือเทียบเท่า
GUANGSHEN BUSINESS
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พีเรียดเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก 2-18 ปี

พักเดี่ยว

27-29 ต.ค. 2561
3-5 พ.ย. 2561
10-12 พ.ย. 2561
17-19 พ.ย. 2561
24-26 พ.ย. 2561
1-3 ธ.ค. 2561
15-17 ธ.ค. 2561
22-24 ธ.ค. 2561
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หมายเหตุ: ไม่มรี าคาเด็ก เนือ่ งจากเป็ นราคาพิเศษ // ราคาข้างต้น เป็ นวีซ่าจีนแบบกรุป๊
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
(ชาระพร้อมค่าทัวร์)
สาหรับท่านทีร่ บั ประทานอาหารพิเศษ เช่น อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจาเป็ น
ให้ทางบริษทั ฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็ นพิเศษนอกเหนือจากกรุป๊ เดินทางรับประทานทีร่ ะบุไว้ในรายการแล้ว
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมตามจริงหน้างาน
โปรแกรมทัวร์น้ไี ม่เหมาะสาหรับลูกค้าทีใ่ ช้วลิ แชร์!!!

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นัง่ กระเช้านองปิ ง 360 องศา - เดิ นทางสู่เมืองเซิ นเจิ้ น (โดยรถไฟ) ช้อปปิ้ งหล่อหวู่ - เข้าที่พกั
06.00 น. พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ K ทางเข้าประตู 6 สายการบิน ฮ่องกงแอร์
ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและทีน่ งก่
ั ่ อนออกเดินทาง
08.50 น. นาท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ HX 768 / 08:50-12:40 (มีอาหารบริการบนเครือ่ ง)
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
วันแรก

...หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง และศุลกากร แล้วนาท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่วดั โป่ หลิ น ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง ให้ท่านได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา (นัง่ กระเช้านองปิ ง 360 องศา) (กรณี
กระเช้านองปิ ง 360 องศา แจ้งปิ ดปรับปรุง ทางเจ้าหน้าทีจ่ ะมีจดั รถบัสรับ -ส่ง ไปไหว้พระใหญ่ลนั เตาแทนการนัง่ กระเช้า) ซึ่ง
เป็ นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ ์ กลางแจ้งที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลก องค์พระทาขึน้ จากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ ์กว่า 200 แผ่น เข้า
ด้วยกัน น้ าหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขด
หินเบือ้ งล่างซึง่ เป็ นพระพุทธรูปนังท
่ าจากทองสัมฤทธิ ์กลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุด

หลังจากนัน้ นาท่ านเดิ นทางสู่ตวั เมืองเซิ นเจิ้ น โดยรถไฟ (เดินทางประมาณ 45 นาที) ซึง่ เป็ นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจ
ปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้าทีส่ าคัญของจีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและ
ความทันสมัยอีกด้วย...จากนั น้ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้ งที่ LOWU CENTER (หล่ อวู่) หรือคาเรียกติดปากกันคือ มาบุญ
ครอง เซินเจิน้ ซึ่งสถานที่น้ีจะมีของก๊อบปี้ แบรนเนมมากมาย อาทิเช่น กระเป๋ า, เสือ้ ผ้า,เครื่องประดับ, รองเท้า และอื่นๆ อีก
มากมาย

คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้อ 1)
พักที่ GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/
วันที่ 2 วัดกวนอู – พิ พิธภัณฑ์ Mineral Museum– ร้านสมุนไพรจีน - ร้านยางพารา – สวนสาธารณะโลตัสฮิ ลล์ –
อนุสาวรียเ์ ติ้ งเสี่ยวผิง – ชมโชว์ม่านน้า 3 มิ ติ - เข้าสู่ที่พกั
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มือ้ 2)
หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ
กตัญญูรคู้ ุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดีย่ วองอาจไม่
ครันคร้
่ ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมันคงดั
่
งขุ
่ นเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึง
ขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลีย่ งพล้าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงทีซ่ ่อื สัตย์หรือบริวารทีไ่ ว้ใจ
ได้นนเองดั
ั่
งนัน้ ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน

จากนัน้ นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์ Mineral Museum ศูนย์รวมสินค้าทีร่ ะลึกประเภทหัตถกรรม เครือ่ งประดับ ฯลฯ อิสระให้ทุกท่าน
ได้เลือ กชมเลือกซื้อ สินค้าสัตว์นาโชคเผ่เย้า ซึ่งเชื่อ ว่าเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน ครีมไข่มุก และสินค้าหัต ถกรรมอื่นๆ อีก
มากมายให้ท่านได้เลือก

จากนัน้ นาท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน หรือร้านบัวหิ มะ เป็ นที่รจู้ กั กันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบตั เิ หตุรถแก๊สคว่ าที่ถนน
เพชรบุร ี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครัง้ นัน้ รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผูป้ ่ วยทีโ่ ดน
ไฟไหม้ทวตั
ั ่ ว จากนัน้ มาคนไทยก็รจู้ กั สรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับ ฟั งการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ให้ท่าน
ได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึง่ เป็ นอีกวิธหี นึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธธี รรมชาติ
... จากนัน้ นาท่านแวะ ร้านยางพารา เป็ นร้านทีผ่ ลิตสินค้าทีท่ าจากยางพารา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ 3)
...จากนัน้ นาท่าน เดินทางสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิ ลล์ หรือทีร่ จู้ กั กันอีกชื่อคือ สวนเหลียนฮัวซาน สร่้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1992
โดย เติ้ง เสี่ยว ผิง เรียกได้ว่าเป็ นนายกรัฐมลตรีท่มี ชี ่อื เสียงและมีความสาคัญมากคนหนึ่งในหน้าประวัตศิ าสตร์จนี เพราะท่าน
เป็ นผูน้ าทีท่ าให้เศรษฐกิจการค้าของจีนได้ก้าวเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจการค้าโลก มีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิน้ ให้มคี วามล้า
ยุคและทันสมัย...จากนัน้ นาท่านชมอนุสรณ์ สถานเติ้ งเสี่ยวผิ ง ที่สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1992 ครัง้ เมื่อท่านเดินทางมาทีเ่ ซินเจิน้
เติ้ง เสี่ย ว ผิง เป็ น นายกรัฐมนตรีท่ีม ี ชื่อ เสีย งและมีค วามสาคัญ มากคนหนึ่ งในประวัติศ าสตร์จนี เพราะท่ านเป็ น ผู้ท าให้
เศรษฐกิจการค้าของจีนได้กา้ วเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจการค้าโลก ทาให้ประเทศจีนมีการพัฒนาประเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว

จากนัน้ นาท่านชม โชว์ MANGROVE GROOVE เป็ นโชว์น้ าแบบ 3 มิ ติ ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT
BAY Water Show Theatre Shenzhen ซึง่ เป็ นโรงละครทางน้าขนาดใหญ่ทส่ี ามารถจุได้ 2,595 คน เป็ นโชว์ทเ่ี กี่ยวกับเด็กหญิง
ผูก้ ล้ากับลิงวิเศษทีอ่ อกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงทีม่ ชี ่อื ว่าปี กแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกทีถ่ ูกทาลายจากมนต์ (มลพิษ)ใน
ป่ าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครือ่ งเปล่งแสง ม่านน้ า ระเบิดน้ า ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็ นโชว์น้าทีใ่ หญ่
และทันสมัยทีส่ ุดในโลก

คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ ดปักกิ่ ง + ไวน์แดง) (มื้อ 4)
พักที่ GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/
วันที่ 3 เดิ นทางกลับฮ่องกง (โดยรถไฟ) - วัดแชกงหมิ ว - ชมจิ วเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – อิ สระช้อปปิ้ งย่าน
นาธาน – เดิ นทางสู่สนามบิ นฮ่องกง - กลับกรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มือ้ 5)
หลังอาหารนาท่ านเดิ นทางกลับสู่เกาะฮ่ องกง (โดยรถไฟ) ...จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว หรือ วัดกังหันลม
เป็ นวัดหนึ่งที่ชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน นมัสการเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็ นเทพเจ้าประจาวัดนี้ และอธิษฐานหมุน
กังหันแห่งโชคชะตา หรือทีเ่ รียกกันว่า “กังหันนาโชค” เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดีๆเข้ามาในชีวติ อาทิ เดินทางปลอดภัย , สุภาพแข็งแรง
อายุยนื , โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา, เมือ่ หมุนกังหันเสร็จแล้วต้องตีกลองให้เสียงดังสนันเพื
่ ่อความเป็ นสิรมิ งคล

...จากนัน้ นาท่าน แวะชม โรงงานจิ วเวอรี่ มีเครือ่ งประดับสวยงาม หรือเสริมดวงบารมี มากมายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น
จีก้ งั หัน, แหวน, สร้อย, กาไล ฯลฯ ซึง่ จะได้รบั ทราบความสาคัญของสิง่ ประดับ นัน้ ๆจากผูท้ ่มี ปี ระสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง...
จากนัน้ นาท่าน ไหว้เจ้าพ่อหวังต้ าเซี ยน คนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีช่อื เสียงใน
เรือ่ งของสุขภาพ แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึง่ คนจีนถือเป็ นเครือ่ งรางและเครือ่ งประดับ ติดตัว...

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ 6)

...จากนัน้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลก ท่าน
จะได้เลือกซือ้ สินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิม่ จุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยม แบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชัน้ เลิศของ
ฮ่องกงมีทุกสิง่ ทีค่ ุณต้องการ ศูนย์การค้าที่ กว้างขวางเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จาหน่ ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์
นานาชาติช่อื ดัง จากทัวทุ
่ กมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็ นที่ท่คี ุณ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชัน้ เลิศ บรรยากาศ หรูเลือกอร่อย กับ
ร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ เลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชีย่ นเทอร์มนิ ลั แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชัน้ นาทีม่ ใี ห้เลือกชม และ
ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนู ท่ี
Toy’s Us

** อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **
...หลังจากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกงกลับกรุงเทพฯ
23.50 น. เหิรฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ HX 761 / 23:50-02:20 (มีอาหารบริการบนเครือ่ ง)
02.20 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่นื ๆโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ น
ผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ *
* ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง *

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามรายการทีร่ ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **คุม้ ครองตัง้ แต่อายุ 1–75 ปี เท่านัน้ ** หมายเหตุ :
กรณีทลี ่ กู ค้าอายุตงั ้ แต่ 76 -80 ปี คุม้ ครองเพียง 50% ของ วงเงินความคุม้ ครองกรณีเสียชีวติ และ ค่ารักษาพยาบาล (***
อายุ 81 ปีข้นึ ไม่รบั คุม้ ครอง ***)
 ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุป๊ (กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 เป็ นการชัวคราว
่
และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบ
เดีย่ วเท่านัน้ ในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดีย่ วด้วย
ตนเอง(ตามทีส่ ถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีทมี ่ วี ซี ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์¬ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
 ค่าทิ ปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริ ป, (ชาระพร้อมค่าทัวร์)
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ทีต่ อ้ งเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้ )

ข้อกาหนดและเงื่อนไขการสารองที่นัง่
 ท่านจะต้องชาระเงินค่ามัดจา จานวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชัวโมง
่ หรือตามวันทีก่ าหนดให้ หลังจากทีไ่ ด้ทาการจอง
พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ทีม่ อี ายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ ากว่า 6 เดือน
 ท่านจะต้องชาระเงินเต็มจานวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันทีก่ าหนดให้ มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ
 ราคาทัวร์ขา้ งต้นอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม เช่น สายการมีการขึน้ ภาษีน้ ามันหรือภาษี สนามบิน ฯลฯ
 เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตั ๋วเครือ่ งบินต้องเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหน้าตั ๋วเท่านัน้ จึงไม่ สามารถยกเลิก หรือ
เปลีย่ นแปลงการเดินทางใดๆทัง้ สิน้ ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
 เพื่อให้การสังซื
่ อ้ และตกลงซือ้ ขายสินค้าบริการ จากบริษทั ฯ เป็ นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาเนินการดังต่อไปนี้

1) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็ นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง (Passport)
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผูโ้ ดยสารทุกคน
1.2 คานาหน้า ชื่อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีทม่ี ี ชื่อชัน้ ยศ/ทางตารวจ/ทหาร (และต้องการระบุ) เป็ นต้น
1.3 กรณีมเี ด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนัน้ ๆอยูใ่ นเกณฑ์ทจ่ี ะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด
1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ ดยสารและผูร้ ว่ มเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ
เหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือน ขึน้ ไป
*** ลูกค้าท่านใดมีวซี ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วซี ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้า เมืองจีน บริษทั ฯ
ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็ นวีซ่ากรุป๊ ให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวซี ่าจีนอยูใ่ นเล่ม พาสปอร์ตอยูแ่ ล้ว กรณีทม่ี คี ่าใช้จา่ ย
เกิดขึน้ ทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง้ หมด ***
2.) ความผิดพลาดในข้อ 1.1–1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้หากยังไม่ได้มกี ารออกบัตรโดยสาร ทัง้ นี้หากมีตรวจพบ
ความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลีย่ นแปลงใดๆ ผูโ้ ดยสารจะต้องชาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยผูโ้ ดยสารต้องเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ เอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ อ้ื จะต้องเป็ นผู้
ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการใดๆ แทนท่านได้ทงั ้ สิน้
3.) กรณีทท่ี ่านไม่ได้ทาการทักท้วงใดๆ แบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร บริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงือ่ นไขและข้อ
กาหนดทัง้ หมดของบริษทั ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้ บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการยกเลิก
 เมือ่ ทาการชาระเงินค่ามัดจาหรือยอดเต็มแล้ว กรณีทท่ี ่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามไม่สามารถ
ขอคืนเงินมัดจาได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั ๋วเครือ่ งบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่ กิดขึน้ อาทิเช่นค่าวีซ่า , ค่าการันตีหอ้ งพัก หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีต่ ามจริง
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องเก็บค่าตั ๋วเต็มราคา
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3 วันทาการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่คนื เงินทัง้ หมดในทุกกรณี
 เมือ่ ท่านได้ตกลงชาระเงินไม่ว่ามัดจาหรือทัง้ หมด ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
ทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว

หมายเหตุ : เงื่อนไขสาคัญที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
1. สาหรับท่านทีป่ ระสงค์จะระบุทน่ี งั ่ (เลือกทีน่ งถู
ั ่ กใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชาระค่า
ระบุทน่ี งด้
ั ่ วยตนเอง

2. การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว คือร้าน
หยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านยางพารา ร้านจิวเวอรี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ และ
ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
3. คณะเดิ นทางจาเป็ นต้องมีขนั ้ นตา่ 15 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง
แผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ กรุณาอย่าเพิง่ คอนเฟิ รม์ ลางาน
4. เนื่องจากการท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึงขอสงวน
สิทธิ ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ
5. กรณี ที่ท่านถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายที่จะเกิ ดขึ้น และ จะไม่
สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้วหากวันเดิ นทาง เจ้าหน้ าที่สายการบิ น หรือ ด่านตรวจคนออกและ
เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านชารุด เช่น เปี ยกน้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้า
หนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางสายการบินหรือเจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออกและเข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ท่านเดิ นทางต่ อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อ
ยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่ออกตั ๋วเครือ่ งบิน จะ
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกตั ๋วเครือ่ งบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละกรุป๊ เป็ นสาคัญ
6. ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ
7. เกี่ยวกับการจัดที่ นัง่ บนเครื่องบิ น จะเป็ นไปตามทีส่ ายการบินกาหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่
ทัง้ นี้และทัง้ นัน้ ทางบริษทั จะพยายามให้ท่านทีม่ าด้วยกัน ได้นงด้
ั ่ วยกัน อย่างทีด่ สี ุด
8. กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และทางบริษทั ได้ดาเนินการออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋วรีฟันได้ หมายถึง เรียกเงินคืนได้
บางส่วน) ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องรอรีฟันตามระบบของสายการบินเท่านัน้
9. ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพัก
แบบห้องเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน หรือ อาจอยูค่ นละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ระบบการจัดการของโรงแรม
10. โปรแกรมการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรม ทีพ่ กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
วาตภัย อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ทน่ี อกเหนือการควบคุมจากทางบริษทั ) โดยทางบริษทั
จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ

11. กรณีทท่ี ่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั ทัง้ ๆ ทีส่ ายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่ ่านเดินทางท่องเทีย่ ว ยังคงให้บริการ
อยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
12. หากในวันเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
คืนค่าใช้จา่ ย เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้วบริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้
- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่ างกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
- กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พานักอยู่ในประเทศไทย
- ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ามันและภาษี สนามบิ นทุกแห่งเพิ่ ม หากสายการบิ นมีการปรับขึ้นก่อนวันเดิ นทาง
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
- บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิ น, การยกเลิ กบิ น, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบ
ของบริ ษทั ฯ
- บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่ าน, เกิ ดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิ เหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
- เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
- รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
- กรณี ผเ้ ู ดิ นทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิ เศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- กรณี ต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว อาจไม่มคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ หรือ หากมีทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเรียกเก็บตามจริงทัง้ หมด

