
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิน้ - หลอหวู ่    HIGGERT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

2 เซินเจิน้ - ร้านบวัหิมะ - หยก - ยางพารา - จไูห ่- สวนหยวนหมงิ - ช้อปปิง้
ตลาดใต้ดิน 

   JINJIANG HOTEL หรือเทยีบเท่า 

3 
จไูห ่- นัง่รถข้ามสะพาน - ฮ่องกง - วดัแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์ร่ี - วดั
หวงัต้าเซียน - ช้อปปิง้ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ 

   - 

 ก าหนดเดนิทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม  2562    
 

 

WONDERFUL HONG KONG 
ฮ่องกง – เซินเจิน้ – จูไห่  

3 วนั  2 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

11,900.- 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิน้ - หลอหวู่ 

05.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

08.15 น.  ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX700 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
12.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยน าท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิน้โดย

รถไฟฟ้า หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้น าท่านเท่ียวชมเมืองเซินเจ้ิน เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมือง
เซินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศัน์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม น าท่าน
เดินทางสู่ท่ีชอ้ปป้ิงท่ี Lowu สินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ินซ่ึงคนไทยรู้จกัในนามมาบุญครองเมืองไทยมี
สินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรับคนท่ี
ท่านรักและตวัท่านเอง  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร - พเิศษเมนูเป็ดย่าง 
พกัที่ HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สอง เซินเจิน้ - ร้านบัวหิมะ - หยก - ยางพารา - จูไห่ - สวนหยวนหมงิ - ช้อปป้ิงตลาดใต้ดนิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
น าท่านสู่ ร้านบัวหิมะ ชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน “ยาบวัหิม” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้าร้อนลวก, แผล
ไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะชมหยก สินคา้โอท๊อปของจีน และน าท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ท่ี ร้าน
ยางพารา และผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพท่ีผลิตจากยางพาราต่างๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าเดินทางสู่ เมอืงจูไห่ โดยรถโคช้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั น าท่าน
เขา้ชมสวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักก่ิงหลงัถูกท าลายโดยพนัธมิตรใน
ปีค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะพระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสร้างถึง600 ลา้น
หยวน สร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของภูเขาชิลินในเมืองจูไห่ท าให้สวนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียว
ชอุ่มและมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตรซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิง
ท่ีท าใหส้วนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่มีความแตกต่างกบัสวนเก่าท่ีปักก่ิงคือการเพ่ิมเติมและตกแตกสวนท่ีเป็น
ศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่จึงถือไดว้่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ าลองมา
จากสถานท่ีในประวติัศาสตร์มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธุรกิจการท่องเท่ียวสวนน้ีไดเ้ปิดให้
บุคคลเขา้ชมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มามีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพ้ืนท่ีราบ 
ส่ิงก่อสร้างต่างๆสร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน มีมากกว่า 100 ช้ิน อาทิ เสาหินคู่สะพานข้ามธารทอง 
ประตูตา้กง ต าหนกัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว น าท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของ
เมืองจูไห่มีสินคา้มากมายให้ท่านเลือกซ้ือ อาทิเช่น โทรศพัท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, 
เส้ือผา้ตามแฟชัน่ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม,้ อาหาร และขนม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

พกัที่ JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม จูไห่ - น่ังรถข้ามสะพาน - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์ร่ี - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปป้ิงถนนนาธาน - 
กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าทุกท่านน่ังรถโค้ชช้ามสะพานเช่ือม “ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า”  HZMB สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก ซ่ึงเปิด
อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 23 ต.ค. 2561 โดยสะพานขา้มทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลกแห่งน้ีเช่ือมฮ่องกงกบัเมืองต่างๆ 
ในพ้ืนท่ีเกรทเตอร์ เบย ์(Greater Bay Area) หรือพ้ืนท่ีอ่าวกวางตุง้ ฮ่องกง และมาเก๊า ของจีนตอนใต ้สะพาน
ดงักล่าวมีความยาว 55 กิโลเมตร รูปทรงตวัวาย (Y-shape) ใชง้บประมาณกวา่ 2 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐ (ราว 6.5 
แสนลา้นบาท) ซ่ึงยาวกว่าสะพานโกลเดน้ เกท ของเมืองซานฟรานซิสโกถึง 20 เท่า โดยขั้นตอนส าคญัอยู่ท่ีตวั
สะพานหลกัยาว 22.9 กิโลเมตร อุโมงค์ยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตวัสะพาน นับเป็นสะพานขา้ม
ทะเลแห่งแรกในพ้ืนท่ีเกรทเตอร์เบย ์ทอดยาวพาดผ่านมหาสมุทรจากเกาะเทียมท่ีสร้างข้ึนบริเวณใกลส้นามบิน
นานาชาติฮ่องกงไปสู่เขตปกครองพิเศษมาเก๊า และเมืองจูไห่ของจีนแผ่นดินใหญ่ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองเรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวดักงัหันน าโชค ตั้งอยู่ท่ีต  าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมือง
ของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างข้ึนเม่ือ 400 กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศชิ์ง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ือง
ความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง โดยมีรูปป้ันเจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์
ประจ าวดัต านานเล่าวา่ในช่วงปลายของราชวงศชิ์ง แผน่ดินจีนเกิดกลียคุมีการก่อจลาจลแข็งเมืองข้ึนทัว่ประเทศ 
และเหตุการณ์น้ีไดก่้อเกิดบุรุษชาตินกัรบท่ีช่ือว่าขุนพล แช ้ก๊ง ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึน
แทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ไดช่ื้อว่าเป็นนกัรบท่ีไดช่ื้อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏท่ี
ไหนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช่ื้อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกนัดาบไร้พ่ายของท่าน คนจีน
ถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์ฮวงจุย้ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของ
ฮ่องกง ถึงกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีช่ือว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือ
เป็นสัญลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวและวดัแช ้ก๊ง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการ
ท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพ่ือเสริมสร้างบารมี 
และศิริมงคลใหก้บัชีวิตดว้ยกนัทั้งส้ิน น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี  ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ี
ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี่ยม  



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่ีไม่มีวนั
เส่ือมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากท่ีมาสักการะ หรือ
แมก้ระทัง่ควนัธูปคละคลุง้ไปทัว่บริเวณท่านเทพเจา้หวงัตา้เซียนเดิมท่านช่ือ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดินดิน
ธรรมดาคนหน่ึง ท่ีมีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตญัญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เลก็ ท างาน
ดูแลเล้ียงแพะ อยูม่าวนัหน่ึงท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศึกษาร ่ าเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านห
ว่องช้อเผ่งกอ้ตดัสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร ่ าเรียนวิชา ท่านขยนัหมัน่เพียรเรียนจนบรรลุ จนท่าน
สามารถเสกกอ้นหินให้กลายเป็นแพะได้ เม่ือท่านได้ร ่ าเรียนวิชาจนถ่องแท้แลว้ ก้อได้ลาอาจารยข์องท่าน
กลบัมา ใช้วิชาความรู้ดา้นสมุนไพร เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนท่ีเจ็บไข้ ตลอดจนผูท่ี้
เดือดร้อนไปทัว่ทุกสารทิศ เม่ือเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวงัตา้เซียนไดใ้ชวิ้ชาการแพทย ์จดัยา
สมุนไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพ่ือต่อสูก้บัโรคร้าย ตลอดอายขุยัทองท่าน ไดมี้ลกูศิษยม์ากมายท่ีเคารพท่านและร ่าเรียน
วิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และไดต้ั้งศาลเอาไวเ้พ่ือกราบสักการะ
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจาก
ทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ
งบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ี เป็นแหล่ง
รวมห้องเส้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลกอีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณ
สามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู เลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิง
ท่ีโอเช่ียนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นน าท่ีมีให้เลือกชมและช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ 
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s 
Us  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.35 น.   ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
23.30 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 
CX700 0815-1210 

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

12-14 ก.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
11,900 11,900 2,500 

19-21 ก.ค.62 
CX700 0815-1210 

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

26-28 ก.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
11,900 11,900 2,500 

2-4 ส.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
11,900 11,900 2,500 

9-11 ส.ค.62 
CX700 0815-1210 

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

10-12 ส.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
14,900 14,900 3,500 

16-18 ส.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
11,900 11,900 2,500 

30 ส.ค.-1 ก.ย.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
11,900 11,900 2,500 

6-8 ก.ย.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
11,900 11,900 2,500 

13-15 ก.ย.62 
CX700 0815-1210 

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

20-22 ก.ย.62 CX700 0815-1210 11,900 11,900 2,500 



 

 

CX709 2225-0015 

27-29 ก.ย.62 
CX700 0815-1210 

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

4-6 ต.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
11,900 11,900 3,500 

11-13 ต.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
14,900 14,900 3,500 

12-14 ต.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
16,900 16,900 3,500 

18-20 ต.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX617 2135-2330 
14,900 14,900 3,500 

25-27 ต.ค.62 
CX700 0815-1210 

CX709 2225-0015 
12,900 12,900 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 (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านท่ี 3 เป็นเตียงเสริม) 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 30 กก. 
 ค่าวซ่ีาเข้าเมอืงจีนเป็นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีที่มวีซ่ีาจนีอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรม)์  
 มคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง 

 
 

อตัรานีไ้ม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทิป 200 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 ์

 

 
 

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 % 



 

 

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 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 
หมายเหตุ 

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

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

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 


