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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจ้ิน-สวนฮอลแลนด-์ชมโชวน์ ้ำพเุต้นระบ ำ 
10.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
13.05 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ีCX614 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
16.45 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
09.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
11.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX750 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
15.30 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น ำท่ำนนัง่รถโคช้ปรบัอำกำศขำ้มสะพำนชงิหมำ่สู่ฝ ัง่เกำลนู ฮ่องกงตัง้อยูท่ำงทศิตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนีโดยอยูต่ดิกบัมณฑลกว่ำงตง (กวำงตุง้) โดยมำเก๊ำอยูท่ำงฝ ัง่ตะวนัตกห่ำง
ไปรำว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีงหมู่บำ้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอ ำเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ 
หลงัจำกจนีพ่ำยแพใ้นสงครำมฝ่ิน เกำะฮ่องกง และเกำลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 
1860 ตำมล ำดบั ต่อมำภำยหลงัในปี 1898 องักฤษไดท้ ำสญัญำเช่ำซือ้พืน้ทีท่ำงตอนใตข้องล ำน ้ำเซนิเจิน้ 
ซึง่ปจัจุบนัเรยีกว่ำ ‘เขตดนิแดนใหม่’ รวมทัง้เกำะรอบขำ้ง ซึง่มอีำณำบรเิวณกวำ้งใหญ่กว่ำเมือ่ครัง้องักฤษ
เขำ้ยดึครองในสมยัสงครำมฝ่ินเกอืบสบิเท่ำและน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเซินเจ้ินโดยรถไฟฟ้ำหลงัผ่ำนพธิี
กำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเทีย่วชมสวนดอกไม้ฮอลแลนด ์ THE FLOWER TOWN IN HOLLANDซึง่เป็น
สถำนทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ของเซนิเจิน้ทีก่ ำลงัเป็นทีย่มในขณะนี้ โดยไดอ้อกแบบและก่อสรำ้งเป็นกลุ่ม
อำคำรดว้ยสถำปตัยกรรมแบบเนเธอรแ์ลนดข์นำนแท ้ทัง้ยงัมรีำ้นคำ้ต่ำงๆ สวนดอกไมส้วยงำม อสิระใหทุ้ก
ท่ำนไดเ้ทีย่ชมบรรยำกำศ และถ่ำยรปูแบบทีร่ะลกึ เสมอืนทุกท่ำนได้อยู่ทีป่ระเทศฮอลแลนด ์ 
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น าท่านชมโชวน์ ้าพเุต้นระบ าShekou Sea World Music Fountainเป็นโชวน์ ้าพุเตน้ระบ าประกอบดนตร ี
พรอ้มฉากหลงัทเีป็นเรอื MINGHUA เรอืยอรช์สุดหร ู แต่เดมิเป็นของประธานาธบิดฝีรัง่เศส ชารล์สเดอโกล 
ต่อมาทางจนีไดซ้ือ้ต่อ และไดน้ ามาทอดสมอทีท่่าเรอื SHE KOU เพื่อจดัเป็นสถานทีท่่องเทยีวทีต่ระการตา 
(โชวห์ยดุทุกวนัจนัทร)์ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรพิเศษ...เป็ดปักก่ิง+ไวน์แดง 
พกัท่ี GUANGSHEN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง เซินเจ้ิน-วดักวนอ-ูพิพิธภณัฑ-์ร้ำนช้อป-ช้อปป้ิงหลอหวู่-ฮ่องกง-Symphony of Lights 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม 
น ำท่ำนเทีย่วชมเมอืงเซินเจ้ินเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่ำ้นชำวประมงธรรมดำอยูใ่น
มณฑลกวำงตุง้ มเีนื้อที ่ 2,020 ตำรำงกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดร้บักำรวำงระบบผงัเมอืงอยำ่งดมีสีภำพ
ภมูทิศัน์ และสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงำม แวะชมสนิคำ้โอท๊อปของจนีร้ำนหยก ซึง่ชำวจนีถอืเป็น
เครือ่งรำง และเครือ่งประดบัตดิตวัน าท่านเดนิทางสู่วดักวนอ ู Kuan Au Temple ไหว้เทพจ้ากวนอ ู
สญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย ์ ความกตญัญรูู้คณุ ความจงรกัภกัดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี 
ท่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไมค่รัน่ครา้มต่อศตัร ู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่
ขนุเขา มสีตปิญัญาเลอเลศิมาก และไมเ่คยประมาทการบชูาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท่้านช่วยอุดช่องว่าง
ไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแก่ฝา่ยตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จได้
นัน่เองดงันัน้ประชาชนคนจนีจงึนิยมบชูา และกราบไหวท้่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเอง และครอบครวั
ในทุกๆ ดา้นน ำท่ำนเทีย่วชมพิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ินShenzhen Museumตัง้อยูใ่จกลำงเมอืง ภำยในมกีำรจดั
แสดงนิทรรศกำรเกีย่วกบัเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้โบรำณวตัถุ ประวตัศิำสตร ์วทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรม
และศลิปะ เปิดใหเ้ขำ้ชมมำตัง้แต่ปี 1988 

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนชมสนิคำ้ยำประจ ำบำ้นของชำวจนี “ยำบวัหิมะ”สรรพคุณหลำกหลำยแกน้ ้ำรอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ 
แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯน ำท่ำนแวะร้ำนหมอนยำงพำรำ และผลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพทีผ่ลติจำก
ยำงพำรำต่ำงๆ ใหท้่ำนไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้ น ำท่ำนเดนิทำงช้อปป้ิงท่ีหลอหวู่Lowuสนิคำ้รำคำถูก
แหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจ้กัในนำมมำบุญครองเมอืงไทยมสีนิคำ้มำกมำยหลำยหมวดหมู ่ เช่น 
กระเป๋ำ รองเทำ้ นำฬกิำ เสือ้ผำ้ ใหท่้ำนไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝำกส ำหรบัคนทีท่่ำนรกั และตวัท่ำนเอง สมควร
แก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงกลบัฮ่องกงโดยรถไฟฟ้ำ ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าทุกท่านไป
ชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสยีงเพลงSymphony of 
Lightsความมหศัจรรยเ์ริม่ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาซึง่เป็นการ
แสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยูส่องฟากฝ ัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยบน
ดาดฟ้าของตกึเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดง
ใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั 
พกัท่ี SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTELหรือเทียบเท่ำ 3* 

วนัท่ีสาม ซิต้ีทวัร-์วดัหวงัต้าเซียน-วดัแชกงหมิว-ช้อปป้ิงถนนนำธำน-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 
เช้า       รบัประทำนอำหำรต่ิมซ ำ ณ ภตัตำคำร 

น ำท่ำนสู่วดัหวงัต้ำเซียน (คนจนีกวำงตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่ำ หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่ำแก่อำยกุว่ำรอ้ยปี ทีไ่ม่มี
วนัเสื่อมคลำยไปจำกควำมศรทัธำของประชำชนชำวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ำกมวลชนจ ำนวนมำกทีม่ำสกักำระ 
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หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณท่ำนเทพเจำ้หวงัตำ้เซยีนเดมิท่ำนชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษย์
เดนิดนิธรรมดำคนหน่ึง ทีม่จีติเมตตำต่อชำวโลก ท่ำนมคีวำมกตญัญตู่อพ่อแมส่งูมำก และช่วยพ่อแมต่ัง้แต่
เลก็ ท ำงำนดแูลเลีย้งแพะ อยูม่ำวนัหนึ่งท่ำนไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษำร ่ำเรยีนวชิำบน
ภเูขำไกล ท่ำนหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตำมนกัพรตท่ำนนัน้ไปศกึษำร ่ำเรยีนวชิำ ท่ำนขยนัหมัน่เพยีรเรยีน
จนบรรลุ จนท่ำนสำมำรถเสกกอ้นหนิใหก้ลำยเป็นแพะได ้ เมือ่ท่ำนไดร้ ่ำเรยีนวชิำจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้ำ
อำจำรยข์องท่ำนกลบัมำ ใชว้ชิำควำมรูด้ำ้นสมนุไพร เพื่อบ ำเพญ็ประโยชน์ เดนิทำงรกัษำประชำชนจนีทีเ่จบ็
ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสำรทศิ เมือ่เกดิโรคระบำดใหญ่ในประเทศจนี ท่ำนหวงัตำ้เซยีนไดใ้ช้
วชิำกำรแพทย ์ จดัยำสมุนไพรใหแ้ก่ชำวบำ้นเพื่อต่อสูก้บัโรครำ้ย ตลอดอำยขุยัทองท่ำน ไดม้ลีกูศษิย์
มำกมำยทีเ่คำรพท่ำนและร ่ำเรยีนวชิำจำกท่ำน จวบจนประชำชนต่ำงยกยอ่งใหท้่ำนเป็นเทพหว่องไท่ซนิ 
และไดต้ัง้ศำลเอำไวเ้พื่อกรำบสกักำระน ำท่ำนชมโรงงำนจิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังำนดไีชน์ที่
ไดร้บัรำงวลัอนัดบัเยีย่ม แวะชมสนิคำ้สมนุไพรจีนซึง่เป็นสนิคำ้โอท๊อปของจนี 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่วดัแชกงหมิง หรือวดักงัหนัน ำโชค ตัง้อยูท่ีต่ ำบลซ่ำถิน่ ซึง่ถอืเป็นชำนเมอืงของฮ่องกง 
เป็นวดัเก่ำแก่ของฮ่องกง สรำ้งขึน้เมือ่ 400 กว่ำปีผ่ำนมำแลว้ในสมยัรำชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชำในเรือ่งควำม
ศกัดิส์ทิธิใ์นดำ้นของโชคลำภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป ัน้เจำ้พ่อแช ้ ก๊ง และดำบไรพ้่ำยเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์
ประจ ำวดัต ำนำนเล่ำว่ำในช่วงปลำยของรำชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีำรก่อจลำจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่
ประเทศ และเหตุกำรณ์นี้ไดก่้อเกดิบุรษุชำตนิกัรบทีช่ื่อว่ำขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปรำบปรำมควำม
วุ่นวำยทีเ่กดิขึน้แทบทุกสำรทศิ และท่ำนเองกไ็ดช้ื่อว่ำเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่ำไมเ่คยแพใ้คร เพรำะไมว่่ำจะยก
ทพัไปปรำบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดำบคู่กำยของท่ำนกไ็ดช้ื่อว่ำเป็นดำบไรพ้่ำยเช่นกนัดำบ
ไรพ้่ำยของท่ำน คนจนีถอืว่ำมคีวำมเป็นมงคลในดำ้นของศำสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของกำรต่อสูเ้ป็นอย่ำงสูง 
ธนำคำรแบงคอ์อฟไชน่ำของฮ่องกง ถงึกบัจ ำลองดำบของท่ำนไปก่อสรำ้งตกึส ำนักงำนใหญ่ของธนำคำรทีม่ ี
ชื่อว่ำตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกำะฮ่องกงเลยทเีดยีวและวดัแช ้ ก๊ง ยงัเป็นทีม่ำของจี้
กงัหนัน ำโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงกำรกำรท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่ำทวัรไ์หนทีม่ำฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่ำเลอืก
ซือ้สนิคำ้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรำ้งบำรม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิ้น 

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 
น าท่านเดนิทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่
ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆอย่างเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอื
งบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็น
แหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็น
ทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอื
เลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 
700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของ
ฝากคุณหนูที ่Toy’s Us สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่สนามบนิ 

21.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.40 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร
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อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง ไฟลบิ์น รำคำผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

รำคำเดก็เสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
รำคำเดก็ไม่เสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
พกัเด่ียว 
จ่ำยเพ่ิม 

8-10 พ.ย. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

10,999 10,999 10,999 3,000 

15-17 พ.ย. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

10,999 10,999 10,999 3,000 

22-24 พ.ย. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

10,999 10,999 10,999 3,000 

29 พ.ย.-1 ธ.ค. CX7501140-1530 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,000 

6-8 ธ.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

14,999 14,999 14,999 3,000 

13-15 ธ.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,000 

20-22 ธ.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

12,999 12,999 12,999 3,000 

30 ธ.ค.-1 ม.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

18,999 18,999 18,999 4,500 

3-5 ม.ค. 62 CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

12,999 12,999 12,999 3,000 

10-12 ม.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,000 

17-19 ม.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,000 

14-16 ก.พ. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,000 

21-23 ก.พ. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,000 

28 ก.พ.-2 มี.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,000 

7-9 มี.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,000 

14-16 มี.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,000 

21-23 มี.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,000 

28-30 มี.ค. CX614 1305-1645 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,000 
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อตัรำน้ีรวม 
ค่ำตัว๋เครือ่งบนิ และภำษนี ้ำมนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง / 
ค่ำอำหำร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำทีพ่กัตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ ตำม
รำยกำรทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละไมเ่กนิ 30 กก. / ค่ำวซี่ำเขำ้เมอืงจนีเป็นวซี่ำกรุ๊ป (กรณทีีม่วีซี่ำ
จนีอยูแ่ลว้ไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้ำ่ยได)้ / ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรม
ธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 
อตัรำน้ีไม่รวม 
ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดกำรเดนิทำงจำ่ยทปิ 90 หยวน/ท่ำน***/ ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย และ
ค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำต ิ / ค่ำอำหำร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำ
เดนิทำงทีน่ ้ำหนกัเกนิ 30 กก. / ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ำมนิิบำร ์ ฯลฯ / 
ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% และกรณุำแจง้ล่วงหน้ำตัง้แต่ท ำกำรจองกรณตีอ้งกำรใบก ำกบัภำษ ี / ค่ำ
ภำษเีชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่ำวซี่ำจนีแบบเดีย่วกรณดี่ำนตม. แจง้ปิด 
 
เง่ือนไขกำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 24 ชัว่โมง พร้อมส ำเนำหน้ำพำสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ำยก่อน

เดินทำง 30 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
***เง่ือนไขพิเศษส ำหรบักำรจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ออกเดินทำงมีหวัหน้ำทวัร ์
2. กรณุำสอบถำมยอดจอง และเชค็รำยละเอียดต่ำงๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสำร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้ำ 
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***ลกูค้ำท่ำนในมีวีซ่ำจีนอยู่ในเล่มพำสปอรต์ ทำงตม. จะถือว่ำท่ำนใช้วีซ่ำในเล่มผ่ำนด่ำนในกำรเข้ำเมืองจีน 

บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สำมำรถย่ืนเป็นวีซ่ำกรุป๊ให้ได้และถ้ำท่ำนใดไม่แจ้งว่ำมีวีซ่ำจีนอยู่ในเล่มพำสปอรต์ 
กรณีท่ีมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นทำงลกูค้ำจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด*** 

 
เอกสำรท่ีใช้ในกำรเดินทำง อฟัเดตเพ่ิมเติมตัง้แต่วนัท่ี 23 พ.ค. 2561 
- ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (สแกนส ีหรอืถ่ำยรปูส ีแบบหน้ำตรงเตม็หน้ำเท่ำนัน้ ***ตำมตวัอยำ่ง***) 
และหนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุใชง้ำนเหลอืไมน้่อยกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 
- ตอ้งมหีน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
- ทีอ่ยูป่จัจบุนั (นำมสกุลเดยีวกนั ใชท้ีอ่ยูเ่ดยีวกนัได)้ 
- เบอรโ์ทรศพัท ์
 
เง่ือนไขกำรยกเลิก  
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 25-30 วนั  / คนืค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด หรอืเกบ็ค่ำใชจ้่ำยบำงส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 11-24 วนั / เกบ็ค่ำใชจ้่ำย 5,000-10,000 บำท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 1-10 วนั  / เกบ็ค่ำบรกิำรทัง้หมด 100 % 
 
หมำยเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไมอ่ำจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจบ็ทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำ
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ 
2. เนื่องจำกสภำวะน ้ำมนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ้ำมนัขึน้ในอนำคต 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่ำภำษนี ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ เพรำะทำงบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภำษนี ้ำมนัใหมท่ีอ่ำจจะ
เกดิขึน้ 
3. เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไมว่่ำในกรณใีดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนกำร 
เดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน 
5. กำรไมร่บัประทำนอำหำรบำงมือ้ไมเ่ทีย่วตำมรำยกำร ไมส่ำมำรถขอหกัค่ำบรกิำรคนืได ้ เพรำะกำรช ำระค่ำทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย  
6. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ 
7. กำรท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรฐับำล เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วดงักล่ำว  
คอืรำ้นหยก รำ้นบวัหมิะ รำ้นผำ้ไหม รำ้นขนม รำ้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หำกท่ำนใดไมเ่ขำ้รำ้นดงักล่ำวจะตอ้งจำ่ยค่ำทวัร์
เพิม่ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่ำวแลว้ 
 


