
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ่ 

รำคำเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

รำคำเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

6-8/11-13/12-14/13-15/18-20/25-

27/26-28 /27-29 มกราคม 2561 

1-3/2-4/3-5/10-12/22-24 กุมภาพนัธ ์2561 

1-3/3-5/8-10/9-11/15-17/16-18/22-

24/23-25/24-26 มีนาคม 2561 

11,999.- 11,999.- 11,999.- 4,000.- 

 

 



กรุณำเช็คเวลำและไฟลทบิ์นในแตล่ะวนัท่ีเดินทำงทำ้ยโปรแกรมอีกครั้ง 

**รำยกำรน้ีท ำวีซ่ำกรุป๊หนำ้ด่ำนแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่มีค่ำใชจ้ำ่ย) หำกมีกำรยกเลิกวีซ่ำกรุป๊ หรือ วีซ่ำหนำ้ด่ำน 

แบบ 144 ชัว่โมงน้ี ลกูคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยกำรท ำวีซ่ำเดี่ยวเอง** 

--ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณำอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอยำ่งถ่องแทจ้น

เป็นท่ีพอใจแลว้จงึวำงมดัจ  ำ เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่ำนเอง-- 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ –  ฮ่องกง – กระเชำ้นองปิง 360องศำ*– พระใหญ่ลนัเตำ – เซินเจิ้ น (-/L/D)    

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4  

ประตู 6 เคำน์เตอร ์M สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าท่ีอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 

06.45 น. เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX616 

(บนเครือ่งมีบรกิำรอำหำร) **ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน  เน่ืองจำกตอ้ง

เป็นไปตำมระบบของสำยกำรบิน** 

10.25 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนำมบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ

ลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑล

กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกำะลันเตำ ข้ึนกระเชำ้นองปิง เพ่ือสัมผัสประสบการณ์อันน่า

ต่ืนเตน้ ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 

กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที (หมำยเหตุ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถข้ึนกระเชำ้ได้

เน่ืองจำกกระเช้ำปิดปรับปรุงหรือสภำวะอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย ขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงเป็นรถโคช้แทน)  

จากน้ันน าท่านเท่ียวชมหมู่บำ้นนองปิง ท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศ

สบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้ าชา รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก น าท่านนมัสการ พระใหญ่

ลนัเตำ เป็นพระพุทธรูปนัง่ท าจากทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีมีขนาด ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้ าหนัก 

202 ตัน ความสูง 24 เมตร ท่ีตั้งอยู่กลางแจง้ของเกาะลันเตา จากน้ันน าท่านนมัสการ พระ

โพธิสตัวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึงสรา้งขึ้ นใน

ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้

เปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลิน พรอ้มทั้งมีการสรา้งอารามและโบสถ์เพ่ิมขึ้ นท าใหปั้จจุบันมี

พระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก  

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

  จำกนั้นน ำท่ำนไปยงัเซินเจิ้ นโดยรถไฟ (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 



 เซินเจิ้ น” ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมือง

เศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยั

อีกดว้ย 

 เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 

น ำท่ำนเขำ้สูท่ี่พกั Royal Centurya Hotel หรอืเทียบเท่ำ (เซ่ินเจิ้ น) 

วนัที่สอง เซินเจิ้ น  -ร ้ำนผ้ำไหม-ร ้ำนหยก-ร ้ำนยำ-จูไห่–ถนนคู่รัก –สำวงำมหวีหน่ี -ร ้ำน

ยำงพำรำ–พระรำชวงัหยวนหมิง+ โชว ์+ชอ้ปป้ิงกงเป่ย  (B/L/D) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร โรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมสนิคำ้ของเมืองเซินเจิ้ น  ไดแ้ก่ รา้น ผำ้ไหม รำ้น หยก และรำ้นยำ  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยรถโคช้ ใชเ้วลาประมำณ 3 ชม. ซ่ึงอยูท่างใตข้อง

มณฑลกวางตุง้ มีพ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัออกติดกบัเซ่ินเจิ้ น ดา้นทิศใตติ้ดกบัมาเกา๊ ในปีค.ศ. 

1980 ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองเศรษฐกิจ (SPECIAL AREA) เมืองจไูหเ่ป็นเมืองท่ีมี

ประชากรนอ้ย ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีไม่ค่อยมีมลพิษ สภาพแวดลอ้มจึงสวยงาม สะอาดและอากาศ

บริสุทธ์ิ จากน้ันน าท่านผ่านชม ถนนคู่รกั (The Lover Road) ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสน

จะโรแมนติกซ่ึงทางรฐับาลเมืองจไูหไ่ดท้ าไวข้ึ้ นเพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจและยงัเป็นท่ี

นิยมของบรรดาคู่รกัทั้งหลาย...จากน้ันน าท่านชมสญัลกัษณข์องเมืองจไูหท่ี่มีชื่อเรียกวา่ “   

หวีหน่ี” รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไขมุ่กอยูริ่มทะเล...จากน้ันน าท่านชมสนิคำ้

ของเมืองจูไห่ ไดแ้ก่ รำ้นยำงพำรำ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสำธำรณะหยวนหมิงหยวน ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีทั้งหมด1.39ตร.กม

เป็นสวนสาธารณะท่ีจ าลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนของจริงในกรุงปักก่ิงโดย

สวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนในกรุงปักก่ิงในอดีตเคยเป็นสวนสาธารณะท่ีถูกยกย่องใหเ้ป็น

สวนสาธารณะท่ีกวา้งใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน สรา้งขึ้ นตั้งแต่สมยัราชวงศช์ิงเป็นสวนสาธารณะท่ี

เป็นท่ีโปรดปรานของพระนางซูสีไทเฮามากนางมกัจะชอบมาพกัผ่อนท่ีน่ีเสมอว่ากนัว่าท่ีน่ีเป็น

แหล่งท่ีรวมของสถาน ท่ีส าคญักว่า 100 แห่งของล ้าค่ากว่า 1,000 ช้ิน และพนัธ์ไมท่ี้สวยงาม

และหายากกว่า 10,000 ชนิด อีกทั้งยังมีทะเลสาบหูไห่ อันกวา้งใหญ่ ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 80,000

กว่าตร.กมผูท่ี้เขา้มาท่ีสวนสาธาณะแห่งน้ีจะเหมือนไดเ้ขา้มาอยู่ในราชวงศช์ิงเลยทีเดียวแต่ใน

ปัจจุบันน้ีสวนสาธารณะท่ีกรุงปักก่ิงจะเหลือเพียงซากปรักหักพักของส่ิงต่างๆไวใ้หดู้เท่าน้ัน

เพราะในอดีตเคยมีอยูช่่วงหน่ึงท่ีชาวยุโรปไดบุ้กรุกเขา้มาท่ีกรุงปักก่ิงและไดเ้ผาท าลายสวนแห่ง

น้ีจนหมดทางรัฐบาลจีนจึงท้ิงสวนแห่งน้ีไวเ้ช่นเดิมไม่บูรณะขึ้ นใหม่เพ่ือใหเ้ป็นอนุสรณ์ทาง

ประวติัศาสตร ์ใหลู้กหลานไดร้บัรูถึ้งเร่ืองราวความเป็นมา ความส าคญั และความยิ่งใหญ่ของ

สวนแห่งน้ีพรอ้มชมโชว์ การแสดงชุดต่างๆอาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนานพระราชพิธี

ปราบดาภิเษกและการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและไดร้บัความรู ้

 เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ!! เป๋ำฮ้ือ + ไวนแ์ดง 



จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลำดใตด้ินกงเป่ย ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดเสมือนเดินอยูใ่น 

LOWU CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกบัการต่อรองสินคา้ราคาถูกทั้ง กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นม

ดงัต่างๆ หรือเลือกซ้ือเส้ือผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบัส าหรบัทุกเพศทุกวยั 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั  Ming An Hotel หรอืเทียบเท่ำ (จูไห่) 

วนัที่สำม จูไห่ –ฮ่องกง- รีพัลเบย ์–วัดแชกงหมิว-รำ้นจิวเวอรี่ - อิสระชอ้ปป้ิงนำธำน-สนำมบิน

ฮ่องกง- กรุงเทพฯ  (B/L/-) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร โรงแรม  

  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปฮ่องกงโดยเรอืเฟอรร์ี ่(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

น าท่านนมัสการขอพรจาก เจำ้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ ณ 

ชำยหำดรีพัลสเ์บย  ์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพร

ศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกนัว่าถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกครั้งไป 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ซ่ึงถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ

การแกช้งตามความเชื่อท่ีว่า การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็น

ดีไดแ้ละการเร่ิมตน้ปีใหม่ หลังวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยกังหันลมจะพาชีวิต

ราบร่ืนลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิวเหมือนกงัหนัลู่ลม  จากน้ันน าท่านชม โรงงำนจิวเวอรร์ี ่ท่ี

มีชื่อเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงยำ่นถนนนำธำน หรือชอ้ปป้ิง

ท่ี DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีชื่อเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ 

MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 

21.25 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี  CX617 

 (บนเครือ่งมีบรกิำรอำหำร) 

23.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**รำยละเอียดไฟลทบิ์นแต่ละวนัที่รบกวนดูตำมตำรำงทำ้ยโปรแกรมอีกครั้ง**  

***ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ท่ีของบรษิทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น *** 

***อตัรำค่ำบริกำรสงวนสทิธ์ิเฉพำะผูถื้อพำสปอรต์ไทยเท่ำนั้น  

ส ำหรบัชำวตำ่งชำตกิรุณำสอบถำมก่อนท ำกำรจอง*** 

**กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง** 

**ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินทุกกรณี** 



**ตัว๋เคร่ืองบินไม่สำมำรถท ำกำรเล่ือนวนัไป-กลบัได ้

ผูเ้ดินทำงตอ้งเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่นั้น** 

กรณีลกูคำ้มีวีซ่ำจนีติดในเลม่พำสปอรต์และวีซ่ำจนียงัไม่หมดอำยุ ทำงตม.จนี

จะใชวี้ซ่ำในเลม่ก่อน  กรุณำแจง้กบัทำงเจำ้หนำ้ที่ก่อนส ำรองที่นัง่ 

 

ขอ้ควรทรำบ : ตามนโยบายของฮ่องกง และประเทศจีนทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้

พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้นรฐับำล คือ รำ้นผำ้ไหม-รำ้นหยก-รำ้นยำ-รำ้น

ยำงพำรำ-รำ้นจิวเวอรี่ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ จึงเรียนใหก้บั

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยูก่บั

ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีที่ท่ำนไม่ไดล้งรำ้นชอ้ปรฐับำลตำมที่

รำยกำรก ำหนดไว ้ทำงบริษทัใครข่อเก็บค่ำใชจ้ำ่ยรำ้นละ 600 RMB / คน 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง ไฟลทบ์ิน ผูใ้หญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

6-8 ม.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

11-13 ม.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

12-14 ม.ค.61 
ขำไป    CX700(08.25-12.15) 

ขำกลบั CX709(22.25-00.15+1) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

13-15 ม.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX709(22.25-00.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

18-20 ม.ค.61 
ขำไป    CX700(08.25-12.15) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

25-27 ม.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

26-28 ม.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

27-29 ม.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

1-3 ก.พ.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

2-4 ก.พ.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX709(22.25-00.15+1) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

3-5 ก.พ. 61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 



10-12 ก.พ.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX709(22.25-00.15+1) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

22-24 ก.พ.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

1-3 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

3-5 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

8-10 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

9-11 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

15-17 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

16-18 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

22-24 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

23-25 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

   24-26 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
11,999 11,999 11,999 4,000 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่าวีซ่าหนา้ด่าน (144 ชัว่โมง) 

6. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

8. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

9.ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชัว่โมง และ ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้มีวีซ่าจีนอยู่แลว้

และส าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม    

1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกิน 30 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 



3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

5. ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรไ์ทย + ไกดท์อ้งถ่ิน +  และคนขบัรถ 1,000 บำท ต่อลูกคำ้ 1 ท่ำน (เด็กและ เด็ก 

INFANT เก็บเท่ำผูใ้หญ่) 

6.ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถ

ยืน่วีซ่ากรุป๊ไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมเติมจากราคาทวัร ์ดงัน้ี  

- วีซ่าเด่ียวแบบปกติ 4 วนัท าการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุดของสถานฑูตจีน เขา้-ออกครั้งเดียว 

ท่านละ 1,500 บาท  

- วีซ่าเด่ียวเเบบด่วน 2 วนัท าการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุดของสถานฑูตจีน เขา้-ออกครั้งเดียว 

ท่านละ 2,550 บาท 

เอกสำรยืน่วีซ่ำจนีใชด้งัน้ี 

6.1.พาสปอรต์เล่มจริง 

6.2.รูปถ่ายพ้ืนหลงัสีขาว 2 รูป ตามระเบียบ รูปถ่ายการขอวีซ่าจีนตามกฎของทางสภานฑตูกรุณาสอบถามกบั

พนักงานขายทุกครั้ง 

 

เงื่อนไขกำรจอง    1. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากท าการจอง 

พรอ้มส่ง สลิปการโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุและมีอายุ

เหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

 

กำรยกเลิก **กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง****ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินใดๆ

ทั้งส้ินทุกกรณี** 

 

 

 



หมำยเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ

ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง 

และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ี

จะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียว

สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่าน้ันเม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยู่

ในระดบัเดียวกนั แต่อาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูมี้

จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

13.ทางบริษัท จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , 

ไม่ทานอาหรบางม้ือ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมา

ขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณธไม่

วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 



15.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็น

หญิงไวผ้มยาวแต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิให้

เดินทางออก หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 

 


