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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี จ านวน 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์61 9,999 4,500 บวกเพิม่ 5,000 20 

16 – 19 มนีาคม 61 9,999 4,500 บวกเพิม่ 5,000 20 

23 – 26 มนีาคม 61 9,999 4,500 บวกเพิม่ 5,000 20 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย.61 9,999 4,500 บวกเพิม่ 5,000 20 

20 – 23 เม.ย. 61 9,999 4,500 บวกเพิม่ 5,000 20 
 

 

กวางเจา  ชอ้ปป้ิง  4 วนั 3 คนื 
ชมพพิธิภณัฑก์วางเจา/หอทีร่ะลกึ ดร.ซุนยดัเซน/อนสุาวรยีแ์พะ 5 ตวั 

ชอ้ปป้ิงจใุจถนนคนเดนิปกักิง่ 
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 เดนิทางโดยสายการบนิเคนยา่แอรเ์วย ์ (KQ) 

 
 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ และ
คา่วซีา่กรุป๊ 1,500 บาท/ทา่น 
 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กวางเจา  

12.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู10 บรเิวณ ISLAND-W สาย

การบนิ KENYA AIRWAYS (KQ) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ จะคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

15.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกวางเจา โดยสายการบนิเคนยา่แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่KQ 886 

19.15 น. ถงึสนามบนิไป่หวนิ เมอืงกวางเจา เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซึง่เป็นเมอืงใหญ่ทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเร็วจาก

ธุรกจิการคา้ นอกจากนี้ยังมอีาหารและภาษาทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และดา่นศลุกากรแลว้ 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LONGZHOU HOTEL CANTON หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง กวางเจา – พพิธิภณัฑก์วางเจา – หอทีร่ะลกึ ดร.ซุนยดัเซน – อนุสาวรยีแ์พะ 5 ตวั – รา้นผา้ไหม – 

รา้นบวัหมิะ – *OPTION TOUR CANTON TOWER* 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น า ค ณ ะ เข ้า ช ม  พิ พิ ธ ภ ัณ ฑ์ ก ว า ง เจ า 

Guangdong Folk Arts Museum เป็นสถานที่

คนทัง้จนี หรอืต่างชาตติอ้งมาเพราะดา้นในเหนือ

ค าบ รรยาย มีการตกแต่ งที่ ส วยงามยอ้นยุค

เหมอืนกับเอาประวัตศิาสตรโ์บราณในสมัยกอ่นมา

ไวท้ีน่ี ่ทา่นหา้มพลาดตอ้งเตรยีมกลอ้งถา่ยเพือ่เขา้

บรรยากาศ แลว้ใครจะมาถา่ยภาพแตง่งาน หรอืท า

โปสเ์ตอรท์ี่นี่หา้มพลาดเด็ดขาด อสิระชมภายใน

พพิธิภณัฑต์ามอธัยาศัย 

 น าท่านชม หอทีร่ะลกึ ดร.ซุนยดัเซน ทีต่ัง้อยูบ่นถนนตงฟงลู่ ซ ึง่อดตี

เคยใชเ้ป็นทีว่่าการของประธานาธบิดซีุนยัดเซน ท่านจะไดช้มเรือ่งราว

การปฏวิัตริาชวงศช์งิของ ดร.ซนุยัดเซน ตลอดจนเรือ่งราวที ่ดร.ซนุยัด

เซน ไดเ้สยีสละชวีติเพือ่ประชาชนชาวจนี และไดเ้ป็นวรีบรุษุทีป่ระชาชน

ชาวจนีเคารพยิง่ หอนี้สรา้งขึน้โดยเงนิสนับสนุนของกองทุนชาวจีนใน

กวางเจาและต่างประเทศ ใชเ้วลาถงึ 2 ปี (คศ.1929-1931) โครงสรา้ง

ของหอเป็นรูปทรง 8 เหลีย่ม สูง 149 เมตร เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 71 เมตร

และครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 12000 ตารางเมตร มทีีน่น่ัง 4000 ทีน่ั่ง ภายใน

บรรจไุดถ้งึ 4700 คน ภายในไมม่เีสาแมแ้ต่ตน้เดยีว เป็นศลิปะการกอ่สรา้งอันเลือ่งลอื ดา้นหนา้ของหอมรีปูปั้น

ของท่าน ดร.ซนุยัดเซนเป็นสัญลักษณ์ หอนี้สรา้งส าหรับจัดงานทีร่ะลกึและเป็นสถานทีส่ าหรับจัดประชมุหรอื

งานแสดงขนาดใหญข่องเมอืงกวางเจา. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชม อนุสาวรยีแ์พะ 5 ตวั สัญลักษณ์ของเมอืงกวางเจา 

อยู่ภายในสวนสาธารณะเยี่ยซิว่ ภายในมีทะลสาบ 3 แห่ง มี

อนุสาวรยีจ์งซานสงู 38 เมตร มหีนิแกะสลักเป็นรปูแพะ 5 ตัว สงู 

11 เมตร คนกวางเจาเชือ่ว่ามเีทวดา 5 องค์ขี่แพะ 5 ตัว แพะ

คาบรวงขา้วมาใหช้าวบา้นเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์มอบความ

อดุมสมบรูณ์อยูเ่ย็นเป็นสขุตลอดกาลและอวยพรใหช้าวกวางเจา

หลุดพน้จากความอดอยาก จงึไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “เมอืง

แพะ” “เมอืงรวงขา้ว” และ “เมอืงดอกไม”้ จากนัน้น าท่านสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติ

ผา้ห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส จากนัน้น าท่านไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการ

แช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซือ้ยาครอบจักวาล“บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นที่มชี ือ่เสยีงและมี
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สรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิ

หนองพองแผลที่โดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วย

แกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส 

 

 

*OPTION TOUR  น าท่านขึ้นตึก CANTON TOWER หอส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ของเมอืงกวางเจา มคีวามสงู 600 เมตร"กวางโจว ทวี ี

ทาวเวอร์" ตัง้อยู่ในเมืองกวางโจว ที่นี่ท่านสามารถชมววิรอบ

เมอืงกวางเจาในแบบพาโนรามาไดแ้ละบนตกึแห่งนี้เพิม่ความ

ทา้ทายใหท้่านไดน่ั้งกระเชา้ BUBBLE TRAM ที่มองเห็น

ทวิทัศนข์องเมอืงไดร้อบ 360 องศาและสามารถรองรับนักชมววิ

ที่ไม่กลัวความสูงไดท้ัง้หมด 96 คน เป็นกระเชา้ลอยฟ้าที่สูง

ที่สุดในโลก เป็นเพราะว่ากระเชา้นี้อยู่สูงจากพื้นล่างถึง 450 

เมตร สูงกระฉูดแซงหนา้ "ลอนดอนอาย" (London Eye) ของ

องักฤษทีส่งู 135 เมตร หรอื "สงิคโปร ์ฟลายเออร"์ (Singapore 

Flyer) ของสงิคโปรท์ีส่งู 165 เมตรไปแบบขาดกระจยุนอกจากนี ้

กระเชา้นี้ยังมคีวามพเิศษแตกต่างจากกระเชา้ทีอ่ ืน่ ๆ คอืมคีวาม

ลาดเอยีง 15 องศา สามารถรองรับแผ่นดนิไหวทีร่นุแรงในระดับ 

8 และไตฝุ้่ นระดับ 12 ไดแ้บบสบาย ๆ และจะใชเ้วลาหมุนรอบ

ราง รอบละประมาณ 20 - 40 นาท ี(ค่าใชจ้่ายในการขึน้ตกึและ

น่ังกระเชา้กรุณาสอบถามที่หัวหนา้ทัวรแ์ละช าระเงนิที่หัวหนา้

ทัวรไ์ดเ้ลยคะ) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LONGZHOU HOTEL CANTON หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม สกัการะศาลเจา้พอ่หลกัเมอืงรา้นหยก – รา้นหยก – วดักวงเสีย้ว – วดัลิว่หรงซือ่ – *OPTION TOUR 

Chime Long International Circus 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเขา้สกัการะ ศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของทาง

กวางเจา สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ เมือ่ปี 1370 มวีหิารหลัก ลกูคดิ 

ขนาดใหญ่ตดิอยู่ใตค้าน ในลัทธเิต๋า ใหค้วามหมายว่า ทุกคนตอ้งมี

ความซื่
ิ
อสัตย ์ถูกตอ้ง และไม่คดโกงในจติใจ เทพเจา้ทีเ่ป็นประธาน

ของสถานที่แห่งนี้ มีชื่อว่า Liu Yan เล่าเอี๋ยน เจา้ผูค้รองดินแดน

กวางตุง้ ทางตอนใตข้องจนี 

 น าท่านเขา้ชม รา้นหยก ใหท้่านไดฟั้งการบรรยายวธิกีารดูหยกและ

เลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าดว้ยหยก คนจนีเชือ่วา่หยกคอืเครือ่งประดับน าโชคและสามารถสบืทอดสกลุไดอ้กี

ดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ วดักวงเสีย้ว Guangxiao Temple 光孝寺 เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสมัย

ราชวงศ ์ฮั่น เคยเป็นที่ประทับของ ฮ่องเต ้หนานเยว่ แห่งยุคฮั่นตะวันตก จนมา ถงึยุคฮั่นตะวันออกมปีระวัต ิ

1,700 ปี ใหท้า่นสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัดตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 น าท่านเขา้ชม วดัลิว่หรงซือ่ Liu Rong temple 六榕寺 หรอื วัด

ไทรหกตน้ อยูท่ีเ่มอืงกวางโจว สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1080 (ค.ศ. 537) 

เป็นวัดเกา่แกส่รา้งตัง้แตส่มยัถงั เดมิไมไ่ดใ้ชช้ือ่นี ้จนมาถงึราชวงศซ์ง่ 

(ราชวงศซ์อ้ง) จงึไดม้กีารเปลีย่นชือ่มาเป็น วัดลิว่หรงซือ่ โดยกวทีีม่ ี

ช ือ่เสยีงโด่งดังในสมัยซอ้ง ท่านไดม้าเทีย่วทีว่ัดแห่งนี้ เห็นภายในวัด

มตีน้ หรง อยู่หกตน้ จงึหยบิพู่กันขึน้มาเขียนตัวอักษร 2 ตัว ว่า ลิว่ 

หรง (ลิ่ว แปลว่า หก หรง แปลว่า ตน้ไทร) จนถึงราชวงศ์หมิง 

ชาวบา้นจงึเรยีกวัดนี้กนัวา่ วัดลิว่หรงซือ่วัดนี้มเีจดยี ์9 ชัน้ สรา้งขึน้มา

พรอ้ม ๆ กับวัดเพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุ ที่ เก่าและสูง เลยเป็น

สิง่กอ่สรา้งโบราณทีม่คีวามสงูทีส่ดุในกวางเจา เจดยีน์ีเ้รยีกวา่ เจดยีด์อกไม ้วา่กนัวา่มองเหมอืนดอกไม ้หลังคา
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สแีดงของเจดยีเ์ป็นลอนโคง้เป็นกลบีดอก ยอดของเจดยีเ์ป็นเกสร อสิระใหท้า่นไดข้อพรสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามธัยธา

ศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

★ OPTION TOUR ชมโชว์ สุดอลังการ Chime Long International Circus (ฉางหลงไนทซ์าฟาร)ี ซึง่เป็นไนท์

ซาฟารแีหง่แรกของจนีและใหญท่ีส่ดุในโลก ชมการแสดงกายกรรมและละครสตัวจ์ากครฝึูกชาวรัสเซยี เก็บภาพ

ประทับใจกับการแสดงของสัตวต์่างๆ อาทเิชน่ เสอื , มา้ , สงิโต , ฮปิโป และอืน่ๆ อกีมากมาย (ค่าใชจ้่ายใน

การดโูชวก์รณุาสอบถามทีห่ัวหนา้ทัวรแ์ละช าระเงนิทีห่ัวหนา้ทัวรไ์ดเ้ลยคะ) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LONGZHOU HOTEL CANTON หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิปกักิง่ (เต็มวนั) – สนามบนิกวางเจา – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 น าท่าน ช้อปป้ิงถนนคนเดนิปักกิง่ ถนนคนเดนิที่มีชือ่เสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในกวางเจา มีสนิคา้

มากมายอาทเิชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าและของทีร่ะลกึอกีมากมาย ทีน่ี่มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ 

บรเิวณถนนจะมตีรอก ซอก ซอย ใหท้่านไดเ้ลอืกเดนิซือ้หาสนิคา้ราคาถกูหรอืจะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นม และยงัมี

หา้งต่างๆใหท้่านไดเ้ขา้ไปเดนิเล่น ท่านสามารถหาของอร่อย ของขึน้ชือ่ของเมอืงกวางเจาทานไดอ้กีดว้ย  

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น  อสิระชอ้ปป้ิงจนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ

กวางเจา 

21.45 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดย สายการบนิเคนยา่แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่KQ 887 

23.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ.............. 

 

 * ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง * 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

หมายเหตุ   : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป
ไ ด ้ รู ้จั ก ใ น น า ม ข อ ง ร ้า น รั ฐ บ า ล  คื อ  ร ้า น ห ย ก ,  ร ้า น ย า จี น ,  ร ้า น ไ ข่ มุ ก ,  ร ้า น ช า ,  ร ้า น น ว ด เท ้ า  เ ป็ น ต ้น  

ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นคา้ทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง
รบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 
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× ไม่รวมค่าท าวซี่าชาวต่างชาตทิี่ไม่ไดร้บัการยกเวน้ยืน่วซี่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลูกค้า 

              เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  
 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว
เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

*** อัตราค่าบรกิารทัวรน์ี้  เป็นทัวร์ทีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งประเทศจนี เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้
พื้นเมืองใหก้ับนักท่องเที่ยวทั่วไปไดรู้จ้ัก คอื  บัวหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไข่มุก , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึง่สนับสนุนค่าใชจ้่าย

บางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยัด  จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า  รา้นทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม.....ซึง่
จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้  หากไม่

เขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทัวรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 หยวน 


