
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WONDERFUL HONG KONG  

ฮ่องกง-เซินเจิน้-โชว์น ำ้พ ุ3 มิต ิSAVER  

3 วนั 2 คนื 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : มกรำคม – มนีำคม 2561 

ไฮไลท์  

- สำยกำรบิน CATHAY PACIFIC   พร้อมบริกำรด้วยคุณภำพ ครบครัน  

- ช้อปป้ิง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่ำนจิมซำจุ่ย และสินค้ำรำคำพเิศษทีห่ลอหวู่เซินเจิน้ 

- พลำดไมได้! 3D WATER SHOW เทคนิคสุดอลงักำรกว่ำ 600 ชนิด ทีใ่หญ่และทนัสมยัทีสุ่ดในโลก 

- นมสักำรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทีเ่ก่ำแก่ประจ ำฮ่องกงเพือ่เสริมสิริมงคลแก่ชีวติ วดัแชกงหมวิ ขอพรเร่ืองโชคชะตำ แก้ปีชง,    

  ขอพรเจ้ำแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ และเทพเจ้ำแห่งโชคลำภเพือ่เป็นสิริมงคล 

- พเิศษ...อำหำรซีฟู้ด+ไวน์แดง+เป็ดย่ำงต้นต ำรับฮ่องกง 

- พกัเซินเจิน้  2 คนื  พกัสบำยๆไม่ต้องเปลีย่นทีพ่กั  



 

   

วนัแรก         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิน้ 

12.30 น.  พร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ  อำคำรผู้ โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคำน์ เตอร์ M สำยกำรบิน 
คำเธย์ แปซิฟิค  เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก (กรุณำใช้กระเป๋ำล้อลำก 
ท่ำนละ 1 ใบเพือ่ควำมสะดวกในกำรข้ำมด่ำน) 
*****นัดเจอท่ีสนามบิน เวลา 10.30 น. ส าหรบัไฟลบิ์นCX614 1305-1645***** 

วนัท่ี 12, 18 ม.ค. / 1, 2 ก.พ. / 15, 22 มี.ค. 61 

14.55 น.  ออกเดินทางโดยสำยกำรบินคำเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบิน CX654 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
18.45 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อย น าท่านนัง่รถโคช้ปรับอากาศขา้มสะพานชิงหม่าสู่ฝ่ังเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออก
เฉียงใตข้องประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บา้นประมงเล็กๆ แห่งหน่ึง ในเขตอ าเภอซินอนั 
เมืองเซินเจ้ิน หลงัจากจีนพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 
1842 และ 1860 ตามล าดบั ต่อมาภายหลงัในปี 1898 องักฤษไดท้ าสัญญาเช่าซ้ือพ้ืนท่ีทางตอนใตข้องล าน ้ า 
เซินเจ้ิน ซ่ึงปัจจุบนัเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบขา้ง ซ่ึงมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กว่าเม่ือคร้ัง
องักฤษเขา้ยึดครองในสมยัสงครามฝ่ินเกือบสิบเท่าและน าท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิน้โดยรถไฟฟ้ำ หลงัผ่าน
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สอง       เซินเจิน้ – ช้อปป้ิงหลอหวู่ - วดักวนอู-พพิธิภัณฑ์เซินเจิน้-โชว์น ำ้พ ุ3 มติ ิ

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองเซินเจิน้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิม

เป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 
2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมือง
อย่างดีมีสภาพภูมิทศัน์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม 
น าท่านแวะชมหยก  สินค้าโอท๊อปของจีน และ ชิมชำจีน เช่น  
อู่หลง ผูเออชารสชาติดีข้ึนช่ือของจีน สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางช้อปป้ิงที่หลอหวู่  Lowu สินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน ซ่ึงคนไทยรู้จกัในนามมาบุญครอง
เมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วัดกวนอู KUAN AU TEMPLE ไหว้เทพจ้ำกวนอู สัญลักษณ์ของควำมซ่ือสัตย์ 
ควำมกตญัญูรู้คุณ ควำมจงรักภักด ีควำมกล้ำหำญ โชคลำภ บำรม ีท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็ง
เด็ดเด่ียวองอาจไม่คร่ันคร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคย
ประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ใหเ้พล่ียงพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กิด
ความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสัตยห์รือบริวารท่ีไวใ้จไดน้ัน่เอง ดงันั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และ
กราบไหวท่้านเพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว 



 

   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเท่ียว ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิน้ Shenzhen Museum ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการ

เก่ียวกบัเมืองเซินเจ้ิน มีทั้งโบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดให้
เขา้ชมมาตั้งแต่ปี 1988 น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน แหล่งคน้ควา้ยาแผนโบราณ ท่ีเราเรียกว่า บัวหิมะ ยา
ประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ผ่อนคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้พร้อมฟังการบรยายสรรพคุณ
ของสมุนไพร แวะชมโรงงานผลิต ผ้ำไหม ของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้ งใช้
เคร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝดซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นของฝาก 

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร เมนูพเิศษ.. ซีฟู้ด +ไวน์แดง  
น าท่านสู่ย่านธุรกิจหลักของเซินเจ้ินเบย์ พ้ืนท่ีประมาณ 125 ล้านตารางเมตรเป็นโครงการท่ีแสดงถึง
วฒันธรรมดา้นท่องเท่ียว, บนัเทิง, ชอ้ปป้ิง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พร้อมกบัชมโชว์น ำ้พุ 
3 มติปิระกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงำมตระกำรตำ (Water Show OCT) 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม ซิตีท้วัร์-Repulse Bay-อ่ำววคิตอเรีย-วดัแชกงหมวิ-ช้อปป้ิงถนนนำธำน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางกลบั ฮ่องกง โดยรถไฟฟ้ำ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกง

ข้ึนสู่ VICTORIA หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวท่ีคุณจะต้องท่ึงกับความสวยงาม อ่าว
วิคตอเรียท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าท่ีพุ่งทะยานข้ึนสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม  
เชิญถ่ายรูปตามอธัยาศยั น าท่านชมโรงงานจวิเวอร์ร่ีท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบั
เยี่ยมยอด น าท่านสู่หาดทรายรีพลสัเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแห่งน้ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง 
และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท า
หนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด นมสัการขอพรจาก 
เจ้ำแม่กวนอมิ และเทพเจ้ำแห่งโชคลำภเพือ่เป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายุ
เพ่ิมข้ึน 3 ปี น าท่านชมสมุนไพรจนี ซ่ึงถือเป็นสินคา้เพ่ือสุขภาพสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากแด่คนทางบา้น 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
  น าท่านสู่วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันน ำโชค วดัน้ีตั้งอยู่ท่ีต  าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวดั

เก่าแก่ของฮ่องกงสร้างข้ึนเม่ือ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศชิ์ง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิใน
ดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง โดยมีรูปป้ันเจา้พ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจ าวดั 
ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองข้ึนทัว่ประเทศ และ
เหตุการณ์น้ีไดก่้อเกิดบุรุษชาตินกัรบท่ีช่ือวา่ขนุพล แช ้ก๊ง ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุน่วายท่ีเกิดข้ึนแทบ
ทุกสารทิศ และท่านเองก็ไดช่ื้อวา่เป็นนกัรบท่ีไดช่ื้อวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหน
กจ็ะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช่ื้อวา่เป็นดาบไร้พ่ายเช่นกนั ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือ
ว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์วงจุย้ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของ
ฮ่องกงถึงกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีช่ือว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือ
เป็นสัญลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหันน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการ



 

   

การท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพ่ือเสริมสร้าง
บารมีและศิริมงคลให้กบัชีวิตด้วยกันทั้ งส้ิน น าท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ี ย่ำนจิมซำจุ่ย ถนนนำธำน  
ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆอย่างเต็มอ่ิม
จุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ 
ศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดีไซเนอร์นานาชาติช่ือ
ดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับ
ร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเช่ียนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมี
ให้เลือกชม และชอ้ปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, 
MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

  *** (อำหำรเยน็อสิระตำมอธัยำศัย  เพือ่ให้ท่ำนเตม็อิม่กบักำรช้อปป้ิง) *** 
  สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนำมบินเช็ค เลป ก๊อก เช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
21.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินคำเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX 761 
23.55 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  ***ไฟล์บินบำงวนั CX709 22.25-00.15*** 

************************ 
ข้อควรทรำบ :  
 การลงร้านสินคา้พ้ืนเมือง หรือร้านชอ้ปต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์มีผลต่อราคาทวัร์ท่ีเสนอ จึงขอเรียนใหทุ้กท่านทราบวา่ 

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  
 ท่ีฮ่องกงจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายใหก้บัลูกทวัร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบั 
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

อตัรำค่ำบริกำร/ท่ำน (10 ท่ำนขึน้ไป มหีัวหน้ำทวัร์ ) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ  
12 ปี มีเตียง 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ  
12 ปี ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 

18 – 20 มกรำคม 2561 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 

1 – 3 กุมภำพนัธ์ 2561 9,999.- 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

2 – 4 กุมภำพนัธ์ 2561 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 

15 – 17 มีนำคม 2561 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 

22 – 24 มีนำคม 2561 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 

 



 

   

ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)      8,999.- บาท 
ราคาเดก็ อายตุ า่กว่า 12 ปี มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  8,999.- บาท 
ราคาเดก็ อายตุ า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 8,999.- บาท 
พกัเด่ียวเพ่ิม            2,500.- บาท 

 
***รำคำนีเ้ป็นเพยีงกำรน ำเสนอรำคำเบือ้งต้นเท่ำน้ัน ทำงบริษัทยงัไม่ได้ท ำกำรจองใดๆทั้งส้ิน อตัรำค่ำตัว๋เคร่ืองบินและภำษี

น ำ้มันอำจจะมกีำรปรับเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำะสม*** 
อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าวีซ่าเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีท่ีมีวีซ่าจีนอยูแ่ลว้ไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายได)้ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 มคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่ำวซ่ีำจนีแบบเดีย่วกรณีด่ำนตม. แจ้งปิด 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน 90 หยวน 
 
 
 
 
 
 



 

   

***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, 
ซ้ือตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 
 
***ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมือง
จีน บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 

กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลกูค้าจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด*** 
 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

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

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง 
- หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
- ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 



 

   

เงือ่นไขกำรยกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั  / คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด หรือเกบ็ค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ่้าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณี 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วนั / เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 
โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท่้านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ 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 ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 
 

 


