
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิน้    
FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

2 เซินเจิน้ - ช้อปปิง้หลอหวู ่- วดักวนอ ู- พิพิธภณัฑ์เซินเจิน้ - โชว์น ำ้พ ุ3 มิต ิ ✓ ✓ ✓ 
FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

3 
ซิตีท้วัร์ - อำ่ววิคตอเรีย - Repulse Bay  - วดัแชกงหมิว - ช้อปปิง้ถนน
นำธำน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

✓ ✓  - 

 ก าหนดเดนิทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม  2562    
 

 

WONDERFUL HONG KONG 
ฮ่องกง – เซินเจิน้ – โชว์น า้พ ุ3 มิต ิ 

3 วนั  2 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

9,900.- 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิน้ 

12.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ***กรุณาใชก้ระเป๋าลอ้ลากเพ่ือความสะดวกในการ
ขา้มด่าน*** 

15.15 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX654 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

18.50 น.  ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย 
น าท่านนัง่รถโคช้ปรับอากาศขา้มสะพานชิงหม่าสู่ฝ่ังเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกห่างไปราว 61 
กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บา้นประมงเลก็ๆ แห่งหน่ึง ในเขตอ าเภอซินอนั เมืองเซินเจ้ิน หลงัจากจีนพ่าย
แพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตามล าดบั ต่อมา
ภายหลงัในปี 1898 องักฤษได้ท าสัญญาเช่าซ้ือพ้ืนท่ีทางตอนใต้ของล าน ้ าเซินเจ้ิน ซ่ึงปัจจุบันเรียกว่า ‘เขต
ดินแดนใหม่’ รวมทั้ งเกาะรอบข้าง ซ่ึงมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กว่าเม่ือคร้ังองักฤษเข้ายึดครองในสมัย
สงครามฝ่ินเกือบสิบเท่าและน าท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจ้ินโดยรถไฟฟ้าหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยแลว้ 
พกัที่ FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง เซินเจิน้ - ช้อปป้ิงหลอหวู่ - วดักวนอู - พพิธิภัณฑ์เซินเจิน้ - โชว์น า้พุ 3 มติ ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านเท่ียวชม เมืองเซินเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ใน
มณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิ
ทศัน์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม น าท่านแวะชมหยก สินคา้โอท๊อปของจีน และชิมชาจีน เช่น อู่
หลง ผเูออชารสชาติดีข้ึนช่ือของจีน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี หลอหวู่ สินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่
ของเซินเจ้ิน ซ่ึงคนไทยรู้จกัในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ 
นาฬิกา เส้ือผา้ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรับคนท่ีท่านรักและตวัท่านเอง น าท่านเดินทางสู่วัดกวนอู 
Kuan Au Temple ไหวเ้ทพจา้กวนอู สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตย ์ความกตญัญูรู้คุณ ความจงรักภกัดี ความกลา้
หาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็งเดด็เด่ียวองอาจไม่คร่ันคร้ามต่อศตัรู ท่านเป็น
คนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่าน
ช่วยอุดช่องวา่งไม่ใหเ้พล่ียงพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กิดความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสัตยห์รือบริวารท่ี

10.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Mสายการบินคาเธย์ แป
ซิฟิคเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

12.35 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX754 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
16.30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย 

 



 

 

ไวใ้จไดน้ั่นเองดงันั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวท่้านเพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และ
ครอบครัวในทุกๆ ดา้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเท่ียวชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิน้ Shenzhen Museum ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการ
เก่ียวกบัเมืองเซินเจ้ิน มีทั้งโบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้
ชมมาตั้งแต่ปี 1988และชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ าร้อนลวก, 
แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯน าท่านแวะชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ไหมจีนท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะผา้
ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบายในหน้าร้อนชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใช้
เคร่ืองจกัรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพ่ือมาท าใส้นวมผา้ห่มไหมซ่ึงเหมาะกบัการ
ซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร - พเิศษเมนูอาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง 
น าท่านสู่ยา่นธุรกิจหลกัของเซินเจ้ินเบย ์พ้ืนท่ีประมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการท่ีแสดงถึงวฒันธรรม
ด้านท่องเท่ียว, บันเทิง, ช้อปป้ิง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมายพร้อมกับชม โชว์น ้าพุ 3 มิติ
ประกอบเพลงแสงสีเสียงท่ีงดงามตระการตา (Shenzhen 3D Water Show OCT) 
พกัที่ FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ซิตีท้ัวร์ – อ่าววคิตอเรีย - Repulse Bay - วดัแชกงหมวิ - ช้อปป้ิงถนนนาธาน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางกลบัฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกงข้ึน
สู่ VICTORIA หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวท่ีคุณจะตอ้งท่ึงกบัความสวยงาม อ่าววคิตอเรีย ท่ีมี
ช่ือเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าท่ีพุ่งทะยานข้ึนสูงตดักับแนวเขาเขียวขจีอนัแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั น าท่านชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี่ยม น าท่านสู่ 
หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแห่งน้ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากใน
การถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด นมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้
แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัว่าขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปีน าท่านชม
สมุนไพรจีน ซ่ึงถือเป็นสินคา้เพ่ือสุขภาพสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากแด่คนทางบา้น 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือวดักงัหันน าโชควดัน้ีตั้งอยู่ท่ีต  าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวดั
เก่าแก่ของฮ่องกงสร้างข้ึนเม่ือ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศ์ชิง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิใน
ดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง โดยมีรูปป้ันเจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ประจ าวดั ต านาน
เล่าวา่ในช่วงปลายของราชวงศชิ์ง แผน่ดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแขง็เมืองข้ึนทัว่ประเทศ และเหตุการณ์น้ี
ไดก่้อเกิดบุรุษชาตินกัรบท่ีช่ือว่าขุนพล แช ้ก๊ง ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนแทบทุกสารทิศ 
และท่านเองกไ็ดช่ื้อวา่เป็นนกัรบท่ีไดช่ื้อวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดรั้บชยั
ชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช่ื้อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกนั ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือวา่มีความเป็น
มงคลในดา้นของศาสตร์วงจุย้ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูงธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถึงกบัจ าลอง
ดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านักงานใหญ่ของธนาคารท่ีมีช่ือว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของ
เกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ี
ไม่ว่าทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพ่ือเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กบั
ชีวิตดว้ยกนัทั้งส้ิน น าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบ
รนด์เนมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆอย่างเต็มอ่ิมจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบ
ไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ี
เป็นแหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดีไซเนอร์นานาชาติช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้งยงัเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรือเลือกช้
อปป้ิงท่ี โอเช่ียนเทอร์มินลั แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีใหเ้ลือกชม และชอ้ปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ 
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s 
Us  

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน 
21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
23.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
19.50 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX703 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
21.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
22.25 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX709 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ไฟล์บิน 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
มเีตยีงและไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 

5-7 ก.ค.62 
CX654 1500-1850 
CX617 2135-2330 

9,900 9,900 2,500 

6-8 ก.ค.62 
CX654 1500-1850 
CX709 2225-0020 

9,900 9,900 2,500 

12-14 ก.ค.62 
CX654 1500-1850 
CX617 2135-2330 

9,900 9,900 2,500 

19-21 ก.ค.62 
CX654 1500-1850 
CX703 1950-2150 

9,900 9,900 2,500 

26-28 ก.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX617 2135-2330 
12,900 12,900 3,500 

27-29 ก.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX617 2135-2330 
13,900 13,900 3,500 

2-4 ส.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
10,900 10,900 2,500 

3-5 ส.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
10,900 10,900 2,500 

9-11 ส.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX703 1950-2150 
12,900 12,900 3,500 

10-12 ส.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
13,900 13,900 3,500 

16-18 ส.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
10,900 10,900 2,500 

17-19 ส.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
10,900 10,900 2,500 



 

 

23-25 ส.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX617 2135-2330 
10,900 10,900 2,500 

24-26 ส.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
10,900 10,900 2,500 

30 ส.ค.-1 ก.ย.62 
CX754 1235-1630 

CX709 2225-0020 
10,900 10,900 2,500 

31 ส.ค.-2 ก.ย.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
10,900 10,900 2,500 

6-8 ก.ย.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
10,900 10,900 2,500 

7-9 ก.ย.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
10,900 10,900 2,500 

13-15 ก.ย.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
10,900 10,900 2,500 

20-22 ก.ย.62 
CX654 1500-1850 

CX703 1950-2150 
10,900 10,900 2,500 

21-23 ก.ย.62 
CX654 1500-1850 

CX617 2135-2330 
10,900 10,900 2,500 

11-13 ต.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
13,900 13,900 3,500 

12-14 ต.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
14,900 14,900 3,500 

18-20 ต.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
13,900 13,900 3,500 

19-21 ต.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
13,900 13,900 3,500 

25-27 ต.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX617 2135-2330 
11,900 11,900 2,500 



 

 

26-28 ต.ค.62 
CX654 1500-1850 

CX709 2225-0020 
11,900 11,900 2,500 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้** 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน ้ามนั กรุงเทพฯ- ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 30 กก. 
 ค่าวซ่ีาเข้าเมอืงจีนเป็นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีที่มวีซ่ีาจนีอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรม)์  
 มคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง 

 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน***  
ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ  
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางที่น า้หนักเกนิ 30 กก.  
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  และกรุณาแจง้ล่วงหนา้ตั้งแต่ท าการจองกรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก  
ค่าวีซ่าจีนแบบเด่ียวกรณีด่านตม. แจง้ปิด 

 
 

 

เงือ่นไขพเิศษส าหรับการจองทัวร์ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร์ 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือตัว๋รถโดยสาร 

และจองหอ้งพกั เพ่ือประโยชนข์องลกูคา้ 
 



 

 

***ลูกค้าท่านในมีวซ่ีาจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วซ่ีาในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน บริษัทฯ ทวัร์
ไม่สามารถยืน่เป็นวซ่ีากรุ๊ปให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวซ่ีาจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต 

กรณีทีม่ีค่าใช้จ่ายเกดิขึน้ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบเองทั้งหมด*** 
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทางอฟัเดตเพิม่เตมิตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2561 
- ส าเนาหนงัสือเดินทาง (สแกนสี หรือถ่ายรูปสี แบบหนา้ตรงเตม็หนา้เท่านั้น ตามตวัอยา่ง) 
- และหนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
- ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
- ท่ีอยูปั่จจุบนั (นามสกุลเดียวกนั ใชท่ี้อยูเ่ดียวกนัได)้  
- เบอร์โทรศพัท ์

 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
➢ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
➢ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง เพราะทางบริษทัยงัไม่ไดร้วมภาษีน ้ามนัใหม่ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

การยกเลกิ 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ➢ คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใชจ่้ายบางส่วน

ท่ีเกิดข้ึนจริง 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วนั ➢ เกบ็ค่าใชจ่้าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณี 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วนั ➢ เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

5. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  

6. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

7. การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว  คือร้าน
หยก ร้านบวัหิมะ ร้านผา้ไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพ่ิม ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 


