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ฮ่องกง พระใหญ่ลนัเตา เซินเจิน้  จูไห่ 4 วนั 3 คืน 
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค CX 
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ก าหนดวนัเดินทาง:   
กนัยายน : 01-04 ,15-18,21-24 กนัยายน 2560 

12,881.- 

ตุลาคม : 13-16,19-22,28-31 ตุลาคม 2560 14,881.- 
วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง –ชอ้ปป้ิงเลด้ีมาเก็ต – ชม 
Symphony of Light 

✈ X O 
PANDA  HOTEL หรือ
เทยีบเท่า 

2 
ฮ่องกง-วดัแชกง- Jewelry Factory –เซินเจ้ิน–ชมโชวม์่านน ้า 
3มิติ  

O O O 
FX  HOTEL หรือ
เทยีบเท่า 

3 
เซินเจ้ิน-จูไห่-ถนนคู่รัก-สวมงามกลางทะเลหวีห่นี-– ร้านผา้
ไหม –ร้านหยก พระราชวงัหยวนหมิงหยวน+โชว ์

O O O 
MINAN  HOTEL หรือ
เทยีบเท่า 

4 
จูไห่-ฮ่องกง-พระใหญ่ลนัเตา+กระเชา้นองปิง+City Gate 
Outlet  – สุวรณภูมิ-กรุงเทพฯ 

O O ✈  

ไฮไลท์.....ราคาทวัร์สบายกระเป๋า 

1. ไหว้พระขอพรวัดดังทีฮ่่องกง.... วัดแชกง 

2. ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมน่ังกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา 
3.  ชมโชว์ม่านน ้า  3มิติ ทีเ่ซินเจ้ิน 

4. ชมโชว์อลังการทีพ่ระราชวังหยวนหมิงหยวน 
5. ช้อปป้ิงสุดมันส์ที ่เลดี้มาร์เก็ต + ซิต้ีเกทเอาท์เล็ท 

6. เมนูพเิศษ เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง  
 

**หมายเหตุ:1. ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถท่านละ ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป  ส่วนหวัหนา้ทวัร์ข้ึนอยู่
กบัควมพึงพอใจในการใหบ้ริการ** 

 2. ราคาเด็กต ่ากวา่ 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทวัร์ขา้งตน้ 3,000 บาท/ท่าน 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง –ช้อปป้ิงเลดีม้าเก็ต – ชม Symphony of Light 

10.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก
จดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

12.40 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX754 (มีบริการ
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

16.30 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ฮ่องกง หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้โปรด
เดินออกทาง Exit B  หลงัจากนั้นน าท่าน อสิระช้อปป้ิงเลดีม้าร์เกต็ ซ่ึงเป็นตลาดกลางแจง้ท่ีมีช่ือเสียงแห่ง
หน่ึงของฮ่องกง มีสินคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ทั้งเส้ือผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบั 
เคร่ืองส าอาง ของเล่น ฯลฯ  มีสินคา้มากกวา่ 100 กวา่ร้าน และของกิน ซ่ึงเป็นอาหารทอ้งถ่ินของท่ีน่ี  น า
ท่านชมโชวย์งิแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตา Symphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.) 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

ทีพ่กั PANDA  HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง     ฮ่องกง-วดัแชกง- Jewelry Factory –เซินเจิน้–ชมโชว์ม่านน า้ 3มิติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ า 

 น าท่านสู่ วดักงัหัน หรือ วดัแชกง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายมุากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต 

Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมี

เหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้  าวรีะประวติัไว ้ท าให้คนทัว่ไปยกยอ่งและ

คนจีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้

จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวใหมี้ความ

เจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการ

ช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ 

สุขภาพร่างกายแขง็แรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมาน าท่านชมโรงงาน

ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้  (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็น

เพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมี

สภาพภูมิทศัน์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม “เมืองเซินเจ้ิน” ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจ

ปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่ง

รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอีกดว้ยน าท่านชม โชว์ม่านน า้แบบ 3D เป็นโชวท่ี์เก่ียวกบัเด็กหญิงผู ้

กลา้กบัลิงวเิศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา่ "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกท่ีถูกท าลาย

จากมนต(์มลพิษ)ในป่าโกงกาง ท่ีใชทุ้นสร้างกวา่ 200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW 

THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสร้างแท่น

แสดงบนน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกครอบคลุมพื้นท่ี 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทาย

เก่ียวกบัเทคโนโลย ีและสร้างเพื่อเป็นตวัแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องคป์ระกอบ 

ผสมผสานกบัมหศัจรรยข์องมนตเ์สน่ห์ของภาพเสมือนจริง  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์  ไฟ  

เคร่ืองเปล่งแสง  ม่านน ้า  ระเบิดน ้า ฯลฯ กวา่600ชนิด  เป็นโชวน์ ้าท่ีใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดในโลก โชวก์าร

แสดงส่ือประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลกัษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

ที่พกั FX   HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม     เซินเจิน้-จูไห่-ถนนคู่รัก-สวมงามกลางทะเลหวีห่นี – ร้านผ้าไหม –ร้านหยก พระราชวัง หยวนหมิงหยวน+โชว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่  โดยรถโคช้ใชเ้วลาในการเดินประมาณ 3 ชัว่โมง เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จู
ไห่”  ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) น าท่านนัง่รถชม
ทิวทศัน์ของ ถนนคู่รัก  THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ได้
อยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้
นัง่ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รัก  ผา่นชม สาวงามหวหีนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล สาวงาม
กลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเลน าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ย
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การนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล บัวหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษา
แผลจากการโดนความร้อนเช่น น ้าร้อนลวก หรือ น ้ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพ่ือป้องกนัผิว
ไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให้หนา้เนียนใส   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม ร้านผ้าไหม ชมขั้นตอนการเล้ียงไหมและการผลิตผา้ห่มไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผสั น าท่านชม ร้านหยก มีสินคา้มากมาย
เก่ียวกบัหยกให้ท่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตวัท่านเอง   น าท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวนจ าลองจากสวน
หยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลงัถูกท าลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณ
ก่อสร้างถึง 600 ลา้นหยวน  สร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท  าให้สวนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขนุเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมี
พ้ืนท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิงท่ีท  าให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มี
ความแตกต่างกบัสวนเก่าท่ีปักก่ิง คือการเพ่ิมเติมและตกแตกสวนท่ีเป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือ
ไดว้า่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ าลองมาจากสถานท่ีในประวติัศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธุรกิจการท่องเท่ียว สวนน้ี
ไดเ้ปิดให้บุคคลเขา้ชมตั้งแต่วนัท่ี 1กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพ้ืนท่ีราบ ส่ิงก่อสร้างต่างๆ สร้างข้ึน
เท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน  มีมากกวา่ 100 ช้ิน อาทิ เสาหินคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต  าหนกัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ... เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง  

ที่พกั MINAN HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี    จูไห่-ฮ่องกง-พระใหญ่ลนัเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet  – สุวรณภูม-ิกรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์ร่ี (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัท่ีเดินทาง) ผา่นด่านจู่โจว  ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของ

ท่านเอง  ในการเดินทางขา้มด่านและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 50-60นาที  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตา

ขึน้กระเช้านองปิง เพ่ือสมัผสัประสบการณ์อนัน่าต่ืนเตน้ชมวิวทิวทศัน์หมู่เกาะทะเลจีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 

กิโลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที จากนั้นน าท่านนมสัการพระโพธิสตัวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว ์ณ วดั

โปหลิน ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลิ

นพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถเ์พ่ิมข้ึนท าให้ปัจจุบนัมีพระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก วดัโป่หลินเป็นวดัเจห้ามเซ่นไหว้

อาหารท่ีเน้ือสตัวท์ุกชนิด วดัโปหลินตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรูปทองสมัฤทธ์ิประทบักลางแจง้องคใ์หญ่ท่ีสุด

ในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ท่ีดา้นล่าง ไต่ข้ึนบนัได 268 ขั้นสู่ฐานท่ีองคพ์ระนัง่ประทบัอยูเ่หนือ

ระดบัน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสร้างจากการเช่ือมแผน่สมัฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนิน

เขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใตท่ี้ฐานองคพ์ระมีรูปป้ันเทพธิดาก าลงัถวายเคร่ืองสกัการะแด่พระพทุธบนสวรรคต์ามความเช่ือของนิกายมหายาน 

จึงเป็นท่ีมาของช่ือพระพทุธรูปเทียนถานบนยอดเขาน้ีเทียนถานแปลวา่แท่นบูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย 

จากนั้นเท่ียวชมหมู่บา้นนองปิงท่ีจ  าลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยร้านน ้าชา ร้านอาหาร ร้ายขายของท่ีระลึก 

จากนั้นอิสระให้ท่านชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มีสินคา้ให้เลือกซ้ืออยา่งครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, 

BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ   จนถึงเวลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (อสิระอาหารกลางวนัและเยน็.... เพ่ือ

ความสะดวกในการช้อปป้ิงตามอธัยาศัย) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.05 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX703 



 

GT-HKG CX07   Page 6 of 8 
 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคัญ** 

“ราคาทวัร์ส าหรับคนไทยเท่าน้ัน /ไม่มรีาคาเดก็” 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน)ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้พ้ืนเมืองให้นกัท่องเท่ียว
ทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบั
นกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  และถา้
หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า 
และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
2. ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารห้องพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษทัอาจมีการจดัห้องพกัให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไข
ของกรมธรรม ์ 
7.ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้ท่ีมีวีซ่าอยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
  กรณีท่ีทาง ตม. จีน ประกาศปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง เพ่ือเขา้เซินเจ้ินและจูไห่ ทางบริษทัขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตามจริง และทางบริษทัฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ในกรณีลูกคา้แจง้ยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน) 
 
 
 

19.50 น. 

19.00 น. 

21.45 น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

วนัที่เดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

 
พกัเดีย่ว 

ก าหนดวนัเดนิทาง: 
กนัยายน : 01-04 ,15-18,21-24 กนัยายน 2560 

12,881.- 12,881.- 4,900.- 

ตุลาคม : 13-16,19-22,28-31 ตุลาคม 2560 14,881.- 14,881.- 4,900.- 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
     1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
   2. ค่าท  าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
   3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
   4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
   5. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
   6. ค่าทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน  (ประมาณ 240 หยวน ) 
    
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 
1.กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น)หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสาร
ยืน่วีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวีซ่าไม่ต  ่ากวา่ 7วนัท าการ)  
2.การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารอง
ค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละ
ประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
2.บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน 
3.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 
4.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
5.กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
6.เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
 
การยกเลกิและคืนค่าทัวร์หลงัจากมีการจ่ายเงนิมัดจ า 
1. การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วนัจองจนถึงก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขอยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
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5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 
เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า   หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์
ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
**ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและ
ญ่ีปุ่ น ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมคัคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆไดท้ั้งส้ิน** 
7. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ า
คืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์
เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออก
ตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
2.ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมี
ค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
3.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
4.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   ก  าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการ
ให้ท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1.เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีห้องพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
2.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม 
 
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดนิทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน 
เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, 
การนดัหยดุงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาน
เอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้
เดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั 
จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 


