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ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจ้ิน 3 วนั 2 คืน 
เกาะลนัเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึน้กระเช้านองปิง 360 องศา 
ชมโชวยิ์งเลเซอรแ์สง สี เสียงสดุตระการตา SYMPHONY OF LIGHT 

นมสัการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลสัเบย ์
สกัการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

สดุฟินส.์..เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง + ไวน์แดง 
โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 

วนัท่ี รายการทวัร ์ อาหาร โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 762 / 02:50-06:40 // HX 768 / 08:50-12:40) –  
ไหวพ้ระใหญ่ + นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา–ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน –อาหารค ่า - 
SYMPHONY OF LIGHT-เขา้ทีพ่กั 

X X  

I CLUB MA TAU WAI 

HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่2  
อาหารเชา้ติม่ซ า – เขาวคิตอเรยีพอ้ยท ์– หาดรพีลสัเบย ์– อาหารกลางวนั - 
รา้นจวิเวอรี ่– วดัแชกงหมวิ – เดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) –  
ชอ้ปป้ิงหลอหวู่ - อาหารค ่า- เขา้ทีพ่กั 

   

GUANGSHEN BUSINESS  

HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 

อาหารเชา้ – วดักวนอ ู– รา้นสมุนไพรจนี – รา้นยางพารา – อาหารกลางวนั –
สวนสาธารณะโลตสัฮลิล ์– อนุสาวรยีเ์ติง้เสีย่วผงิ – พพิธิภณัฑ ์Mineral Museum 
– เดนิทาง (โดยเรอืหรอืรถเหมา) สูส่นามบนิฮ่องกง - กรุงเทพฯ  
(HX 779 / 21:05-23:10 // HX 761 / 23:50-01:50) 

  X - 

หมายเหตุ: ไมม่รีาคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาขา้งตน้ เป็นวซี่าจนีแบบกรุ๊ป 

 ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิหวัหน้าทวัร,์ ไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
ส าหรบัท่านทีร่บัประทานอาหารพเิศษ เช่น อาหารเจ หรอืไมท่านหม ูไมท่านไก่หรอืสตัว์ปีก ไมท่านเน้ือสตัว ์และมคีวามจ าเป็น

ใหท้างบรษิทัฯ จดัเตรยีมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพเิศษนอกเหนือจากกรุป๊เดนิทางรบัประทานทีร่ะบุไวใ้นรายการแลว้ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิตามจรงิหน้างาน 

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

พีเรียดเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ 2-18 ปี พกัเด่ียว กรุป๊ไซด ์

15-17 กมุภาพนัธ ์2563 
23-25 กมุภาพนัธ ์2563 

29 กมุภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 2563 
07-09 มีนาคม 2563 
14-16 มีนาคม 2563 
22-24 มีนาคม 2563 
28-30 มีนาคม 2563 

11,999.- 13,999.- 4,000.- 19 + 1   
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วนัแรก      กรงุเทพฯ - ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา - ช้อปป้ิงถนนนาธาน –  
                SYMPHONY OF LIGHT– เข้าท่ีพกั 

......... น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์K ทางเขา้ประต ู6 สายการบนิ ฮอ่งกงแอรไ์ลน์ 
โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นในการตรวจเชค็เอกสารสมัภาระและทีน่ัง่กอ่นออกเดนิทาง 
......... น.  น าทา่นเดนิทางสูฮ่่องกง โดยเทีย่วบนิที ่HX 762 / 02:50-06:40 // HX 768 / 08:50-12:40  (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 
......... น.  เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเรว็กว่าเมอืงไทย 1 ชม.) 
...หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร แลว้น าท่านเดนิทางสูเ่กาะลนัเตา ไหวพ้ระใหญ่วดัโป่หลนิ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว
อนัมเีอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง ใหท้่านได้ สกัการะพระใหญ่เกาะลนัเตา (นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา) (กรณีกระเช้านองปิง 
360 องศา แจ้งปิดปรบัปรุง ทางเจ้าหน้าทีจ่ะมจีดัรถบสัรบั -ส่ง ไปไหว้พระใหญ่ลนัเตาแทนการนัง่กระเช้า) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทอง
สมัฤทธิ ์กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก องคพ์ระท าขึน้จากการเชือ่มแผ่นทองสมัฤทธิก์ว่า 200 แผ่น เขา้ดว้ยกนั น ้าหนักรวม 250 ตนั และ
สงู 34 เมตร หนัพระพกัต์ไปทางดา้นทะเลจนีไต้ และมองอย่างสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหนิเบื้องล่างซึง่เป็นพระพุทธรปูนัง่ท าจาก
ทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

...อสิระชอ้ปป้ิงที ่ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุมโลกท่านจะไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ประเภท
ต่างๆอย่างเตม็อิม่จุใจไมว่่าคณุจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืประมาณเท่าใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้
ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนด์เนมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ี่
คณุสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอื เลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นิัล 
แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, 

DKNY ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ 1) 
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...หลงัจากนัน้ท่านสามารถเดินไปชมโชว์ ยงิแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจงัหวะเสียงเพลง 
SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรยเ์ริม่ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาซึง่เป็นการ
แสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพื้นที่อาคารตกึระฟ้าส าคญัต่างๆ ที่ตัง้อยู่สองฟากฝัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตึก
เหล่านี้ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของ
ฮ่องกง 
 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่   I CLUB MA TAU WAI HOTEL  หรอืเทยีบเท่า  https://www.iclub-hotels.com/iclub-ma-tau-wai-hotel/en/home/home.html 
 

วนัท่ี 2      วิคตอเรียพ้อยท ์– เจ้าแม่กวนอิมรีพลสัเบย ์– ร้านกงัหนั – วดัแชกงหมิว – เดินทางสู่เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ)      
                ช้อปป้ิงหลอหวู่ - เข้าท่ีพกั 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าต่ิมซ า (มือ้ 2) 
...หลงัอาหาร น าท่านชมทศันียภาพถ่ายรปู ณ จุดชมววิ เขาวิคตอเรียพ้อยท์ (VICTORIA POINT) ทีม่คีวามสงู 397 เมตร เพลนิตากบั
ทวิทศัน์แบบพาโนราม่า 360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลูนนิวเทอรเิทอรร์ีต่ลอดจนเกาะน้อยใหญ่ในทะเลจนีใตจ้ากมุมสงู (แต่ไม่ไดข้ ึ้นสู่
จุดชมววิสงูสดุ Peak นะคะ)...น าทา่นสู่ชายหาดน ้าตืน้ อ่าวรีพลสัเบย ์สถานทีพ่กัผอ่นบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเลและจุดทีส่นใจอกี
ดา้นหนึ่งของอ่าว นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอมิ, เทพเจา้แห่งโชคลาภ, พระพุทธรปูและเทพเจา้ต่างๆ ประดษิฐานไวม้ากมายตามความ
ศรทัธา อาท ิพระสงักจัจายบูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทรเทพเจา้แห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลอืกนิเหลอืใช ้มี
เทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ทีม่วีธิกีารเสีย่งทายด้วยด้ายแดง และอธษิฐานด้วยการลูบคล าหนิกอ้นกลมอย่าง
ตัง้ใจอสิระทา่นสกัการะ สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ตามอธัยาศยั ณ ทีแ่หง่นี้คอือกีดา้นของเสน่หท์ีค่น้พบไดไ้มไ่กลเลยจากใจกลางเมอืง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 3) 
...จากนัน้น าทา่น ร้านกงัหนั มเีครือ่งประดบัสวยงาม หรอืเสรมิดวงบารม ีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชม อาทเิชน่ จีก้งัหนั, แหวน, สรอ้ย, 
ก าไล ฯลฯ  ซึง่จะไดร้บัทราบความส าคญัของสิง่ประดบันัน้ๆจากผูท้ีม่ประสบการณ์ในดา้นนี้โดยตรง...จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแช
กงหมิว หรือ วดักงัหนัลม เป็นวดัหนึ่งทีช่าวจนีใหค้วามเลื่อมใสศรทัธามาเนิน่นาน นมสัการเทพเจา้แชกงซึง่เป็นเทพเจา้ประจ าวดันี้ 
และอธษิฐานหมนุกงัหนัแหง่โชคชะตา หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “กงัหนัน าโชค” เพือ่หมนุแต่สิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ อาท ิเดนิทางปลอดภยั, สภุาพ
แขง็แรง อายยุนื, โชค ลาภ เงนิทองไหลมาเทมา, เมือ่หมนุกงัหนัเสรจ็แลว้ตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
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...จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองเซินเจ้ิน โดยรถไฟ (เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ซึ่งเป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครอง
พเิศษของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยั ...
จากนัน้ท่านสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงที่ LOWU CENTER (หล่อวู่) หรอืค าเรยีกตดิปากกนัคอื มาบุญครองเซนิเจิ้น ซึ่งสถานทีน่ี้จะมขีอง
ก๊อบป้ีแบรนเนมมากมาย อาทเิชน่ กระเป๋า และนอกจากนี้ยงัมเีสือ้ผา้ เครือ่งประดบั, รองเทา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย ฯลฯ  
 

 

 

 

 
 

 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนูเป็ดปักก่ิง+ไวน์แดง) (มือ้ 4) 
พกัท่ี  GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/ 

วนัท่ี 3    วดักวนอ ู- ร้านสมนุไพรจีน – ร้านยางพารา – สวนสาธารณะโลตสัฮิลล ์– อนุสาวรียเ์ต้ิงเส่ียวผิง –  
              พิพิธภณัฑ ์Mineral Museum - เดินทางโดยเรือเฟอรร์ี่สู่สนามบินฮ่องกง - กลบักรงุเทพฯ 
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั (มือ้ 5) 
หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเดนิทางสู่ วดักวนอู (Kuan Au Temple) ไหวเ้พทเจ้ากวนอ ูสญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความ
กตญัญรููคุ้ณ ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ โชคลาภ บารม ีทา่นเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไม่ครัน่ครา้ม
ต่อศตัร ูท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านช่วยอุด
ชอ่งว่างไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เองดงันัน้ประชาชน
คนจนีจงึนิยมบชูา และกราบไหวท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลต่อตนเอง และครอบครวัในทกุๆ ดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรจีน หรือร้านบวัหิมะ เป็นทีรู่จ้กักนัดขีองคนไทย เมื่อคราวเกดิอุบตัเิหตุรถแก๊สคว ่าทีถ่นนเพชรบุร ี
เมื่อ 24 กนัยายน 2533 ครัง้นัน้ รฐับาลจีนได้ส่งยาบวัหมิะอนัมสีรรพคุณรกัษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทัว่ตวั 
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จากนัน้มาคนไทยกร็ูจ้กัสรรพคณุของบวัหมิะเรื่อยมา พรอ้มรบัฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ใหท้า่นไดช้มการสาธติการนวด
เท้า ซึ่งเป็นอกีวธิหีนึ่งในการผ่อนคลายความเครยีด และบ ารุงการไหลเวยีนของโลหติด้วยวธิีธรรมชาติ...จากนัน้น าท่าน แวะ  ร้าน
ยางพารา เป็นรา้นทีผ่ลติสนิคา้ทีท่ าจากยางพารา    
 

 

 

 

 
 

 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 6) 
...จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู่ สวนสาธารณะโลตสัฮิลล ์หรอืทีรู่จ้กักนัอกีชือ่คอื สวนเหลยีนฮวัซาน สร่า้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1992 โดย เติ้ง 
เสีย่ว ผงิ เรยีกไดว้่าเป็นนายกรฐัมลตรทีีม่ชี ื่อเสยีงและมคีวามส าคญัมากคนหนึ่งในหน้าประวตัศิาสตร์จนี เพราะท่านเป็นผูน้ าทีท่ าให้
เศรษฐกจิการคา้ของจนีไดก้า้วเขา้สูต่ลาดเศรษฐกจิการคา้โลก มแีนวคดิอยากจะสรา้งเมอืงเซนิเจิน้ใหม้คีวามล ้ายคุและทนัสมยั...จากนัน้
น าทา่นชม อนุสรณ์สถานเต้ิงเส่ียวผิง ทีส่รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1992 ครัง้เมือ่ทา่นเดนิทางมาทีเ่ซนิเจิน้ เติง้ เสีย่ว ผงิ เป็นนายกรฐัมนตรทีี่
ม ีชื่อเสยีงและมคีวามส าคญัมากคนหนึ่งในประวตัศิาสตรจ์นี เพราะท่านเป็นผูท้ าใหเ้ศรษฐกจิการคา้ของจนีไดก้า้วเขา้สูต่ลาดเศรษฐกจิ
การคา้โลก ท าใหป้ระเทศจนีมกีารพฒันาประเทศไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ Mineral Museum ศูนย์รวมสนิคา้ทีร่ะลกึประเภทหตัถกรรม เครื่องประดบั ฯลฯ อสิระใหทุ้กท่านได้
เลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้สตัว์น าโชคเผ่เยา้ ซึง่เชื่อว่าเรยีกเงนิเรยีกทองเขา้บา้น ครมีไขม่กุ และสนิคา้หตัถกรรมอื่นๆ อกีมากมายใหท้่ าน
ไดเ้ลอืก 

 

 

 

 

 
 

 

...หลงัจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นนัง่เรอืตรงหรอืรถเหมา เขา้สูส่นามบนิฮ่องกงกลบักรงุเทพฯ 

......... น.   เหริฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ HX 779 / 21:05-23:10 // HX 761 / 23:50-01:50 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง)  

......... น.   ถงึทา่อากาศยานกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ… 
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*********************************************************** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ 
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอื่นๆโดยมติ้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
* ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง * 

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

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัรวมกนัไมเ่กนิ 30 กก. 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ 

 โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อุบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ **คุม้ครองตัง้แต่อาย ุ1–75 ปี เท่านัน้** หมายเหตุ : 
กรณทีีล่กูคา้อายตุัง้แต่ 76 -80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของ วงเงนิความคุม้ครองกรณเีสยีชวีติและ ค่ารกัษาพยาบาล (*** 
อาย ุ81 ปีขึ้นไมร่บัคุม้ครอง ***) 

 ค่าวซี่าเขา้เมอืงจนีเป็นวซี่ากรุป๊ (กรณปีระเทศจนียกเลกิวซี่ากรุ๊ป 144 เป็นการชัว่คราว และจะตอ้งใชเ้ฉพาะวซี่าจนีแบบ
เดีย่วเท่านัน้ในการเขา้เมอืงจนี ไมว่่าจะดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม ทางลกูทวัรจ์ะตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าธรรมเนียมวซี่าแบบเดีย่วดว้ย
ตนเอง(ตามทีส่ถานทตูจนีเรยีกเกบ็) กรณีทีม่วีซี่าจนีอยู่แลว้ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายได)้ 

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

 ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ช าระพร้อมค่าทวัร)์  
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าคนต่างประเทศ ทีต่อ้งเดนิทางเขา้ประเทศจนี (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 
▪ ท่านจะตอ้งช าระเงนิค่ามดัจ า จ านวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชัว่โมง หรอืตามวนัทีก่ าหนดให้ หลงัจากทีไ่ดท้ าการจอง 

พรอ้มส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายุจนถงึวนัเดนิทางไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
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▪ ท่านจะตอ้งช าระเงนิเตม็จ านวนอยา่งน้อยก่อนการเดนิทาง 15 วนั หรอืตามวนัทีก่ าหนดให ้มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

▪ ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เช่น สายการมกีารขึน้ภาษนี ้ามนัหรอืภาษ ีสนามบนิ ฯลฯ 

▪ เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม ่สามารถยกเลกิ หรอื
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการคนืเงนิ
ทัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

▪ เพื่อใหก้ารสัง่ซือ้ และตกลงซือ้ขายสนิคา้บรกิาร จากบรษิทัฯ เป็นไปโดยสมบรูณ์ กรณุาด าเนินการดงัต่อไปนี้    
1) ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน    
1.2 ค าน าหน้า ชื่อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณทีีม่ ีชื่อชัน้ยศ/ทางต ารวจ/ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นต้น    
1.3 กรณีมเีดก็รว่มเดนิทาง โปรดตรวจสอบว่าอายเุดก็นัน้ๆอยูใ่นเกณฑท์ีจ่ะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด   
1.4 โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของผูโ้ดยสารและผูร้ว่มเดนิทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมอีายุ
เหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืน ขึน้ไป 

*** ลกูคา้ท่านใดมวีซี่าจนีอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถอืว่าท่านใชว้ซี่าในเล่มผ่านด่านในการเขา้ เมอืงจนี บรษิทัฯ 
ทวัรไ์มส่ามารถยื่นเป็นวซี่ากรุป๊ใหไ้ด ้และถา้ท่านใดไม่แจง้ว่ามวีซี่าจนีอยูใ่นเล่ม พาสปอรต์อยูแ่ลว้ กรณทีีม่คี่าใชจ้า่ย
เกดิขึน้ทางลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองทัง้หมด ***   

2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1–1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้ากยงัไมไ่ดม้กีารออกบตัรโดยสาร ทัง้นี้หากมตีรวจพบ
ความผดิพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายในการแกไ้ข
เปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เอง ส่วนในกรณ ี1.4 ผูซ้ือ้ จะตอ้งเป็นผู้
ตรวจสอบ และเตรยีมความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัฯ ไมส่ามารถด าเนินการใดๆ แทนท่านไดท้ัง้สิน้ 

3.) กรณทีีท่่านไมไ่ดท้ าการทกัทว้งใดๆ แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร บรษิทัฯ ถอืว่าท่านไดต้กลงรบัทราบเงือ่นไขและขอ้ 
ก าหนดทัง้หมดของบรษิทัฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ บรษิทัฯ ไมต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

▪ เมือ่ท าการช าระเงนิค่ามดัจ าหรอืยอดเตม็แลว้ กรณทีีท่่านไมส่ามารถเดนิทางไดไ้มว่่าจะกรณใีดๆ กต็ามไมส่ามารถ 

ขอคนืเงนิมดัจ าไดแ้ละจะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้ อาทเิช่นค่าวซี่า, ค่าการนัตหีอ้งพกั หรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีต่ามจรงิ 
▪ กรณยีกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 10 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็ค่าตัว๋เตม็ราคา 
▪ กรณยีกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 3 วนัท าการ หรอื NO SHOW ในวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมค่นืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี  
▪ เมือ่ท่านไดต้กลงช าระเงนิไมว่่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 

ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

หมายเหต ุ: เง่ือนไขส าคญัท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
1. ส าหรบัท่านทีป่ระสงคจ์ะระบุทีน่ัง่ (เลอืกทีน่ัง่ถูกใจ PICK A SEAT) ตอ้งตดิต่อที ่เคารต์อรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทาง และช าระค่า
ระบุทีน่ัง่ดว้ยตนเอง 
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2. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว คอืรา้น
หยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นยางพารา รา้นจวิเวอรี ่เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าว จะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ และ 
ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้   
3. คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขัน้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง
แผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรณุาอย่าเพิง่คอนเฟิรม์ลางาน   
4. เนื่องจากการท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวน 

สทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  
5. กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น และ จะไม่ 

สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วหากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออกและ
เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้า
หนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิหรอืเจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออกและเขา้เมอืง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรณุา
ตรวจสอบสภาพหนงัสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณชี ารดุ กรณุาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อ
ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิัทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไมอ่อกตัว๋เครือ่งบนิ จะ
สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 15-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้
ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุป๊เป็นส าคญั 

6. ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการ
เลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 
7. เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่
ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อยา่งทีด่สีุด 
8. กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋รฟัีนได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืได้
บางส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอรฟัีนตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
9. ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั
แบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม 
10. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสาย
การบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิ
วาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบริษทั
จะค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

11. กรณทีีท่่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้ริการ
อยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 
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12. หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
คนืค่าใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้บริษทัฯ จะไม่
รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของห้ามน าเขา้ประเทศ เอกสาร
เดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 
- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ี 

พ านักอยู่ในประเทศไทย 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 

การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ
ของบริษทัฯ  

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

- เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน 
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
- กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อน 
การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 
- มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด 
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