
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกาะลนัเตา ไหวพ้ระใหญเ่ทียนถาน ข้ึนกระเชา้นองปิง 360 องศา 

ชมโชวย์ิงเลเซอรแ์สง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT  

นมสัการขอพรเจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์

สกัการะเทพเจา้แห่งโชลาภ แกช้ง หมุนกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

สุดฟินส.์..เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง + ไวนแ์ดง 
 

โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่ รายการทวัร์ อาหาร โรงแรมทีพ่กั 

วนัแรก 
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 780 / 04:00-08:05) – ไหวพ้ระใหญ่ + นัง่กระเชา้นองปิง 
360 องศา – อาหารกลางวนั - ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน –  
SYMPHONY OF LIGHT- เขา้ท่ีพกั 

X  X 

I CLUB MA TAU WAI 

HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 2  
อาหารเชา้ต่ิมซ า – เขาวคิตอเรียพอ้ยท ์– หาดรีพลสัเบย ์– อาหารกลางวนั - 
ร้านจิวเวอร่ี – วดัแชกงหมิว – เดินทางสู่เมืองเซินเจ้ิน (โดยรถไฟ) –  
ชอ้ปป้ิงหลอหวู ่- เขา้ท่ีพกั 

   

GUANGSHEN BUSINESS  

HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 3 

อาหารเชา้ – วดักวนอู – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – อาหารกลางวนั –
สวนสาธารณะโลตสัฮิลล ์– อนุสาวรียเ์ติ้งเส่ียวผิง – พิพิธภณัฑ ์Mineral Museum – 
เดินทาง (โดยเรือหรือรถเหมา) สู่สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ (HX 761 / 23:50-
02:20) 

   - 

 

หมายเหตุ: ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ // ราคาขา้งตน้ เป็นวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป    
 ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัร์, ไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ช าระพร้อมค่าทวัร์) 

ส าหรับท่านท่ีรับประทานอาหารพิเศษ เช่น อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตวปี์ก ไม่ทานเน้ือสัตว ์และมีความจ าเป็นให้
ทางบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรุ๊ปเดินทางรับประทานท่ีระบุไวใ้นรายการแลว้ 

พเีรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-18 ปี พกัเดี่ยว (ทีน่ั่งรับได้) 

05-07 ธันวาคม 2561 9,999.- 11,999.- 4,000.- 4 
19-21 ธันวาคม 2561 9,999.- 11,999.- 4,000.- 2 
02-04 มกราคม 2562 10,499.- 12,499.- 4,000.- 19  
09-11 มกราคม 2562 10,499.- 12,499.- 4,000.- 19  
16-18 มกราคม 2562 10,499.- 12,499.- 4,000.- 19  
23-25 มกราคม 2562 10,499.- 12,499.- 4,000.- 19  

30 มกราคม-01 กุมภาพนัธ์ 2562 10,499.- 12,499.- 4,000.- 19  
13-15 กุมภาพนัธ์ 2562 10,499.- 12,499.- 4,000.- 19  
20-22 กุมภาพนัธ์ 2562 10,499.- 12,499.- 4,000.- 19  
06-08 มีนาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,000.- 19  
13-15 มีนาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,000.- 19  
20-22 มีนาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,000.- 19  
27-29 มีนาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,000.- 19  



 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมตามจริงหนา้งาน 

วนัแรก      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + น่ังกระเช้านองปิง 360 องศา - ช้อปป้ิงถนนนาธาน –  
                SYMPHONY OF LIGHT– เข้าทีพ่กั 

02.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ทางเขา้ประตู 6 สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 
04.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี HX 780 / 04:00-08:05 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
08.05 น.  เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 
 

 

 

 

 

 

 

...หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร แล้วน าท่านเดินทางสู่เกาะลนัเตา ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลิน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวอนัมีเอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง ให้ท่านได้ สักการะพระใหญ่เกาะลนัเตา (นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา) (กรณี
กระเช้านองปิง 360 องศา แจ้งปิดปรับปรุง ทางเจ้าหน้าท่ีจะมีจัดรถบัสรับ-ส่ง ไปไหว้พระใหญ่ลันเตาแทนการนั่งกระเช้า) ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิ กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก องค์พระท าข้ึนจากการเช่ือมแผ่นทองสัมฤทธ์ิกว่า 200 แผ่น เขา้ดว้ยกนั 
น ้าหนกัรวม 250 ตนั และสูง 34 เมตร หนัพระพกัตไ์ปทางดา้นทะเลจีนไต ้และมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหินเบ้ืองล่าง
ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปนัง่ท าจากทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือ 1) 
...อิสระช้อปป้ิงท่ี ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซ้ือสินคา้
ประเภทต่างๆอยา่งเตม็อ่ิมจุใจไม่วา่คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ 
ศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมห้องเส้ือท่ีจ  าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลก 
อีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ เลือกชอ้ปป้ิง



 

 

ท่ี โอเช่ียนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นน าท่ีมีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO 

ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

...หลังจากนั้ นท่านสามารถเดินไปชมโชว์ ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง 
SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาซ่ึงเป็นการแสดง 
แสงและเสียงครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆ ท่ีตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบั
ไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 
 

 

 

 

 

 

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

วนัที ่2      เขาวคิตอเรียพ้อยท์ – เจ้าแม่กวนอมิหาดรีพลสัเบย์ – ร้านจิวเวอร่ี – วดักงหมิว –  
               เดินทางสู่เมืองเซินเจิน้ (โดยรถไฟ) – ช้อปป้ิงหลอหวู่ - เข้าทีพ่กั 
เช้า รับประทานอาหารเช้าติ่มซ า (มื้อ 2) 
...หลงัอาหาร น าท่านชมทศันียภาพถ่ายรูป ณ จุดชมววิ เขาวิคตอเรียพอ้ยท ์(VICTORIA  POINT) ท่ีมีความสูง 397 เมตร เพลินตากบั
ทิวทศัน์แบบพาโนราม่า 360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลูน  นิวเทอริเทอร์ร่ีตลอดจนเกาะนอ้ย ใหญ่ในทะเลจีนใตจ้ากมุมสูง (แต่ไม่ได้
ขึน้สู่จุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ) ...น าท่านสู่ชายหาด น ้ าต้ืน อ่าวรีพลัสเบย์ สถานท่ีพกัผอ่น บรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล  และ
จุดท่ีสนใจอีกดา้นหน่ึงของอ่าว นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม, เทพเจา้แห่งโชคลาภ, พระพุทธรูปและเทพเจา้ต่างๆ ประดิษฐานไว้
มากมายตามความศรัทธา อาทิ พระสังกจัจายบูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทรเทพเจา้แห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่
เหลือกินเหลือใช ้มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคล า
หินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจอิสระท่านสักการะ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ท่ีคน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจ
กลางเมือง 

 



 

 

 
 

 

 

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือ 3) 
...จากนั้นน าท่าน แวะชมโรงงาน จิวเวอร่ี มีเคร่ืองประดบัสวยงาม หรือเสริมดวงบารมี มากมายใหท้่านไดเ้ลือกชม อาทิเช่น จ้ีกงัหนั, 
แหวน, สร้อย, ก าไล ฯลฯ  ซ่ึงจะไดรั้บทราบความส าคญัของส่ิงประดบันั้นๆจากผูท่ี้มประสบการณ์ในดา้นน้ีโดยตรง...จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวดัหน่ึงท่ีชาวจีนให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน นมสัการเทพเจา้แชกงซ่ึง
เป็นเทพเจา้ประจ าวดัน้ี และอธิษฐานหมุนกงัหนัแห่งโชคชะตา หรือท่ีเรียกกนัวา่ “กงัหันน าโชค” เพื่อหมุนแต่ส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต 
อาทิ เดินทางปลอดภยั, สุภาพแข็งแรง อายุยืน, โชค ลาภ เงินทองไหลมาเทมา, เม่ือหมุนกงัหันเสร็จแลว้ตอ้งตีกลองให้เสียงดงั
สนัน่เพื่อความเป็นสิริมงคล 
 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ (เดินทางประมาณ 45) ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของ
มณฑลกวางตุง้ เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทนัสมยั...จากนั้น
ท่านสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงท่ี LOWU CENTER (หล่อวู่) หรือค าเรียกติดปากกนัคือ มาบุญครอง เซินเจ้ิน ซ่ึงสถานท่ีน้ีจะมีของก๊อบป้ี
แบรนเนมมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า และนอกจากน้ียงัมีเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั, รองเทา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ฯลฯ  
 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ดปักกิง่+ไวน์แดง) (มื้อ 4) 
พกัที่  GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรือเทยีบเท่า http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/ 

วนัที ่3    วดักวนอู - ร้านสมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – อนุสาวรีย์เติง้เส่ียวผงิ –  

http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/


 

 

              พพิธิภัณฑ์ Mineral Museum - เดินทาง (โดยเรือ/โดยเหมารถ) สู่สนามบินฮ่องกง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (ม้ือ 5) 
หลงัรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) ไหวเ้พทเจา้กวนอู สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตย์ ความ
กตญัญูรู้คุณ ความจงรักภกัดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเด่ียวองอาจไม่คร่ัน
คร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่าน
ช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพล่ียงพล ้ าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสัตยห์รือบริวารท่ีไวใ้จไดน้ั่นเอง
ดงันั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน หรือร้านบัวหิมะ เป็นท่ีรู้จกักนัดีของคนไทย เม่ือคราวเกิดอุบติัเหตุรถแก๊สคว  ่าท่ีถนนเพชรบุรี 
เม่ือ 24 กนัยายน 2533 คร้ังนั้น รัฐบาลจีนไดส่้งยาบวัหิมะอนัมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม ้มาช่วยเหลือผูป่้วยท่ีโดนไฟไหมท้ัว่ตวั 
จากนั้นมาคนไทยก็รู้จกัสรรพคุณของบวัหิมะเร่ือยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ใหท้่านไดช้มการสาธิตการ
นวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ...จากนั้นน าท่าน แวะ 
ร้านยางพารา เป็นร้านท่ีผลิตสินคา้ท่ีท าจากยางพารา   
 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือ 6) 

จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ หรือท่ีรู้จกักนัอีกช่ือคือ สวนเหลียนฮวัซาน สร้่างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1992 โดย เต้ิง 
เส่ียว ผงิ เรียกไดว้า่เป็นนายกรัฐมลตรีท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัมากคนหน่ึงในหนา้ประวติัศาสตร์จีน เพราะท่านเป็นผูน้ าท่ีท าให้
เศรษฐกิจการคา้ของจีนไดก้า้วเขา้สู่ตลาดเศรษฐกิจการคา้โลก มีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจ้ินให้มีความล ้ ายุคและทนัสมยั...



 

 

จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเติ้งเส่ียวผิง ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1992 คร้ังเม่ือท่านเดินทางมาท่ีเซินเจ้ิน เต้ิง เส่ียว ผิง เป็น
นายกรัฐมนตรีท่ีมี ช่ือเสียงและมีความส าคญัมากคนหน่ึงในประวติัศาสตร์จีน เพราะท่านเป็นผูท้  าให้เศรษฐกิจการคา้ของจีนไดก้า้ว
เขา้สู่ตลาดเศรษฐกิจการคา้โลก ท าใหป้ระเทศจีนมีการพฒันาประเทศไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม พพิิธภัณฑ์ Mineral Museum ศูนยร์วมสินคา้ท่ีระลึกประเภทหตัถกรรม เคร่ืองประดบั ฯลฯ อิสระใหทุ้กท่านได้
เลือกชมเลือกซ้ือสินคา้สัตวน์ าโชคเผ่เยา้ ซ่ึงเช่ือว่าเรียกเงินเรียกทองเขา้บา้น ครีมไข่มุก และสินคา้หัตถกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายให้
ท่านไดเ้ลือก 

 

 

 

 

 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือ 7) 

...หลงัจากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านนัง่เรือตรงหรือรถเหมา เขา้สู่สนามบินฮ่องกงกลบักรุงเทพฯ 

23.50 น.   เหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  HX 761 / 23:50-02:20 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง)  
02.20 น.   ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ… 

 

 

 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน 
ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าโดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็น
ผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ * 
* ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง * 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ 

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุ

ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ **คุม้ครองตั้งแต่อาย ุ1–75 ปี เท่านั้น** หมายเหตุ : กรณีท่ีลูกค้า
อายตุั้งแต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของ วงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและ ค่ารักษาพยาบาล (*** อาย ุ81 ปีขึน้ไม่รับ
คุ้มครอง ***) 

 ค่าวซ่ีาเขา้เมืองจีนเป็นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีประเทศจีนยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป 144 เป็นการช่ัวคราว และจะต้องใช้เฉพาะวซ่ีาจีนแบบเดี่ยว
เท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆกต็าม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้ เสียค่าธรรมเนียมวซ่ีาแบบเดี่ยวด้วยตนเอง
(ตามท่ีสถานทูตจีนเรียกเกบ็) กรณีท่ีมวีซ่ีาจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์¬ในหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ช าระพร้อมค่าทวัร์)  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาคนต่างประเทศ ท่ีตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น) 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 
 ท่านจะตอ้งช าระเงินค่ามดัจ า จ  านวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชัว่โมง หรือตามวนัท่ีก าหนดให้ หลงัจากท่ีไดท้  าการจอง 

พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

 ท่านจะตอ้งช าระเงินเตม็จ านวนอยา่งนอ้ยก่อนการเดินทาง 15 วนั หรือตามวนัท่ีก าหนดให ้มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั  

 ราคาทวัร์ขา้งตน้อาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม เช่น สายการมีการข้ึนภาษีน ้ามนัหรือภาษี สนามบิน ฯลฯ 



 

 

 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่ สามารถยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

 เพื่อใหก้ารสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขายสินคา้บริการ จากบริษทัฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาด าเนินการดงัต่อไปน้ี    
1) ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสือเดินทาง (Passport)  

1.1 ช่ือ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน    
1.2 ค าน าหนา้ ช่ือ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีท่ีมี ช่ือชั้นยศ/ทางต ารวจ/ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้    
1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบวา่อายุเด็กนั้นๆอยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งใชร้าคาทวัร์ประเภทใด   
1.4 โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสารและผูร่้วมเดินทางทุกท่าน วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ 
ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือน ข้ึนไป 

*** ลูกคา้ท่านใดมีวซ่ีาจีนอยูใ่นเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือวา่ท่านใชว้ซ่ีาในเล่มผา่นด่านในการเขา้ เมืองจีน บริษทัฯ ทวัร์
ไม่สามารถยืน่เป็นวซ่ีากรุ๊ปใหไ้ด ้และถา้ท่านใดไม่แจง้วา่มีวซ่ีาจีนอยูใ่นเล่ม พาสปอร์ตอยูแ่ลว้ กรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนทาง
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบเองทั้งหมด ***   

2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1–1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดห้ากยงัไม่ไดมี้การออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความ
ผดิพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียม
ความพร้อมของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการใดๆ แทนท่านไดท้ั้งส้ิน 

3.) กรณีท่ีท่านไม่ไดท้  าการทกัทว้งใดๆ แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดต้กลงรับทราบเง่ือนไขและขอ้ 
ก าหนดทั้งหมดของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 เม่ือท าการช าระเงินค่ามดัจ าหรือยอดเตม็แลว้ กรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางไดไ้ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตามไม่สามารถ 

ขอคืนเงินมดัจ าไดแ้ละจะตอ้งเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึน อาทิเช่นค่าวซ่ีา, ค่าการันตีหอ้งพกั หรือค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆท่ีตามจริง 
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 10 วนัท าการ ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งเก็บค่าตัว๋เตม็ราคา 
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 3 วนัท าการ หรือ NO SHOW ในวนัเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการไม่คืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดต้กลงช าระเงินไม่วา่มดัจ าหรือทั้งหมด ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

หมายเหตุ : เง่ือนไขส าคญัที่ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
1. ส าหรับท่านท่ีประสงคจ์ะระบุท่ีนัง่ (เลือกท่ีนัง่ถูกใจ PICK A SEAT) ตอ้งติดต่อท่ี เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วนัเดินทาง และช าระค่าระบุ
ท่ีนัง่ดว้ยตนเอง 



 

 

2. การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือร้านหยก ร้าน
บวัหิมะ ร้านผา้ไหม ร้านยางพารา ร้านจิวเวอร่ี เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าว จะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม และ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้   
3. คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขั้นนต ่า 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวาง
แผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี กรุณาอยา่เพิ่งคอนเฟิร์มลางาน   

4. เน่ืองจากการท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวน 
สิทธ์ิ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วนท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ  
5. กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้ และ จะไม่ 
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ทีท่่านช าระเรียบร้อยแล้วหากวนัเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออกและเข้าเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านช ารุด เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใด
หนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบินหรือเจา้หนา้ท่ี
ด่านตรวจคนออกและเขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนงัสือเดินทางของท่านให้
เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้
ฉบบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่ออกตัว๋เคร่ืองบิน จะสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกตัว๋เคร่ืองบิน
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 15-20 วนั ก่อนออกเดินทาง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นส าคญั 

6. ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ 
7. เกีย่วกบัการจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่ทั้งน้ีและ
ทั้งนั้น ทางบริษทัจะพยายามใหท้่านท่ีมาดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อยา่งท่ีดีสุด 
8. กรณยีกเลกิการเดินทาง และทางบริษทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋รีฟันได ้หมายถึง เรียกเงินคืนไดบ้างส่วน) 
ผูเ้ดินทางจ าเป็นจะตอ้งรอรีฟันตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
9. ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบ
หอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั หรือ 
อาจอยูค่นละชั้น คนละอาคารกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 
10. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 
โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั 
หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทั) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 



 

 

11. กรณีท่ีท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
12. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใชจ่้าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณดีังนี้ 
- กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง 
- กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
- กรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่ 
พ านักอยู่ในประเทศไทย 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

- บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
- เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอทีต้่องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอกีคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน 
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
- กรณผู้ีเดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน 
การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
- กรณต้ีองการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัห้อง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว อาจไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามจริงทั้งหมด 


