
  

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 13816 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHS02 #Hong Kong–Nongping – ShenzhenBy: Hong Kong Airlines(HX) 



  

วนัที ่1 : กรงุเทพ–สนามบนิสวุรรณภมู–ิ ฮอ่งกง –ขึน้กระเชา้นองปิง – วดัโป๋หลนิ –              (-/-/D) 

พระใหญล่นัตา – หมูบ่า้นวฒันธรรมนอนปิง–ชอ้ปป้ิงซติีเ้กต เอาทเ์ลต 

 

01.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัน้ 4ประตู 5-6

เคานเ์ตอรN์สายการบนิ Hong Kong Airlines (HX)เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดท์ัวรแ์นะน าการเดนิทาง) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

(สายการบนิHong Kong Airlines ก าหนดใหส้ามารถโหลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่งได ้20 กก./ทา่น 

และสามารถถอืขึน้เครือ่งได ้7 กก./ทา่น และ)หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

04.15 น.  เหนิฟ้าสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิHong Kong Airlinesเทีย่วบนิที ่HX762 

08.20 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิCheak Lap Kok Hong Kong(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย1ช.ม.   
กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย)หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากรรับกระเป๋าและท าภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางผ่านสะพานแขวนชงิ

หมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟทีย่าวทีส่ดุของโลกมรีะยะทาง2.2กโิลเมตรซึง่ไดรั้บการ
ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดังระดับโลกนอร์แมน 

ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศน์ของ
เกาะฮอ่งกงน าทา่นสมัผัสประสบการณ์น่ัง กระเชา้
นองปิง 360ชมววิทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามของ

เกาะฮอ่งกง ระยะทางรวมประมาณ 5.7 กม.ใชเ้วลา
ประมาณ 25 นาท ี(หากทัศนวสิยัไมเ่อือ้อ านวยเชน่
ฝนตกหนักมลีมแรงกระเชา้อาจปิดใหบ้รกิารเราจะ

น าท่านขึน้สู่ยอดเขาสักการะพระใหญ่โดยรถโคช้
แทนทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ)
น าท่านเขา้สู่วดัโป๋หลนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1906 

ยอ้นไปในอดตีทีน่ี่เป็นเพยีงวัดเล็กๆ หลบเรน้อยู่ใน
พืน้ทีเ่ขยีวชอุ่ม ปัจจุบันวัดโป๋หลนิเป็นศูนยก์ลางของศาสนาพุทธทีม่คีวามส าคัญอย่างมากและเป็นจุด
ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในฮอ่งกง  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปนมัสการ พระใหญ่ลนัเตาพระพุทธรูปศักดิส์ทิธิอ์ันดับตน้ๆของฮ่องกง สรา้ง
จากทองสมัฤทธิท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มนี ้าหนัก 202 ตัน ความสงู 34 เมตร ประดษิฐฐ์านอยู่บนยอด
เขาโป๋หลนิ จากนัน้ใหท้า่นเทีย่วชม หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวฮอ่งกง

ในสมัยก่อน ประกอบไปดว้ย รา้นน ้ าชา รา้นอาหาร 
รา้นขายของทีร่ะลกึและจุดถ่ายรูปอกีมากมายซึง่เป็น

พระพทุธรปูทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก
องค์พระท าขิ้นจากการเชือ่มแผ่นทองสัมฤทธิก์ว่า 
200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเล

จนีใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายังหุบเขาโขดหนิเบือ้ง
ลา่ง 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ซติีเ้กต เอาทเ์ลตเป็น
หา้ง Outlet ขนาดใหญ่ทีส่ดุของฮอ่งกง อยู่ใกล ้

กับสนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung 
Chung Station ซึง่เป็นสถานที่ข ึน้กระเชา้ไป
ไหวพ้ระใหญ่นองปิง(Ngong Ping)ใหท้่านชอ้ป

ป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับสนิคา้แบรนเนมระดับ
โลกมากมาย เชน่ Coach, Esprit, Polo, Raugh 
Laurence,Burberry รวมทั ้งรองเท า้กีฬา

ม า ก ม า ยห ล า ย ยี่ห ้อ  แ ล ะ ชั ้น ใ ต ้ดิน จ ะ ม ี
Supermarket ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจั้บจ่ายกัน

ไดอ้ยา่งจุใจ 

17.00 น. น าทา่นน่ังรถไฟฟ้าเพือ่เดนิทางสู ่🚅เซนิเจ ิน้(ใชเ้วลาในการ 
 เดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

 
ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(1) 



  

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม LEE GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 

น าท่านเที่ยวชมเมอืงเซนิเจ ิน้เป็นเขตเศรษฐกจิ
พิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง

ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้  มีเนื้อที่ 2,020 
ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบ
ผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศน์ และสภาพแวดลอ้ม

ทีเ่ป็นระเบยีบสวยงามน าท่านสู ่วดักวนอูไหวเ้ทพ
เจา้กวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ
จงรักภักด ีความกลา้หาญ โชคลาภ เปรยีบเสมอืน

ตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็นธรรม กลา้หาญ 
เป็นวัดอันศักดิส์ทิธิที่คนเซนิเจิ้นกราบไหว ้เพื่อ

ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเองและครอบครัวในทุก ๆ 
ดา้นจากนัน้น าทา่นไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ย
การนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน

และซือ้ยาครอบจักวาล“บวัหมิะ”ของแท ้100% 
ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก 
หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกันผวิน าท่านสู ่

รา้นยางพาราใหท้่านไดฟั้งบรรยายเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีท่ าจากยางพารา รูจั้กคุณสมบัตแิละเลอืกชม
เลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย แลว้น าทา่นชมรา้นหยกมสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็น
ของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเองไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ 

ฝ้า จุดดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 
เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

  น าทา่นอสิระชอ้บป้ิง หลอ่หวู ่เซ็นเตอร ์(Lowu Center)อสิระชอ้ปป้ิงของ COPY แบรนดเ์นมทีม่ใีหเ้ลอืก

มากมายหลายอยา่ง หลายยีห่อ้ อาท ิกระเป๋า, รองเทา้, นาฬกิา, เสือ้ผา้ และอืน่ ๆทุกท่านอสิระชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศัย 
 

 

 

 
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(4

) 
   เมนพูเิศษ..เป็ดปักกิง่ + ไวนแ์ดง 

   น าท่านชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAINเป็นโชวน์ ้าพุเตน้ระบ าประกอบดนตร ี
พรอ้มฉากหลังทเีป็นเรอื MINGHUA เรอืยอรช์ สดุหร ู

 

 
 
 

 
 
 

 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม LEE GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 : เซนิเจิน้– วดักวนอู –รา้นบวัหวิมะ–รา้นยางพารา– รา้นหยก –ชอ้ปป้ิงหลอ่หวู่  (B/L/D)
 

            (พเิศษ ! มือ้ค า่เมนเูป็ดปักกิง่+ไวนแ์ดง และชมโชวน์ า้พเุตน้ระบ า)                             



  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

น าท่านน่ัรถไฟฟ้าเพือ่เดนิทางสู ่🚅ฮ่องกงผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้น าท่านเดนิทางสู่วดัแชกงหมวิ(กงัหนัน าโชค) 
เพือ่สกัการะขอพร เทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกังหันทองแดง ที่

เชือ่กันวา่ถา้หมนุ 3 รอบ จะขับไล่ส ิง่ชั่วรา้ยและ น าแต่ส ิง่ดีๆ  มาให ้ชาว
ฮอ่งกงนยิมไปสกัการะทีวั่ดนี้ในวันขึน้ปีใหมซ่ ึง่เป็นวัดทีค่นฮ่องกงเคารพนับถอืเป็นอย่างมากและเป็นวัด
เกา่แกวั่ดหนึง่ของฮอ่งกง ชว่งตรษุจนีของทกุๆปีชาวฮอ่งกงจะแยง่กันเขา้ไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคน

แรกๆและหมนุกังหันทีส่ามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองใหด้ขี ึน้ แลว้น าท่านสักการะเพือ่ความเป็นสริิ
มงคล 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

วดัหวงัตา้เซียน (วดัหว่องไทซิน)เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ดว้ยอาคารของวัดที่มี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้ซุม้ประตทูางเขา้ทีย่ ิง่ใหญ่อลังการ ไดรั้บอทิธพิลมาจาก ลัทธเิตา๋ ศาสนา
พทุธ และลัทธขิงจือ้ ผูค้นมักเดนิทางมากราบไหวเ้พราะเชือ่วา่พระหวังตา้เซยีนนี้มคีวามศักดิส์ทิธิ ์ขอพร
สิง่ไดก้็จะสมปรารถนาทกุประการ จงึทาใหวั้ดแห่งนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังขึน้มา พระหวังตา้เซยีน หรอืทีรู่จั้ก

กันในชือ่ ฮวงชปิูง (Huang Chu-ping) เกดิในชว่งประมาณศตวรรษที ่4 เดนิทางจากเมอืงจีนมาเผื่อแผ่
ศาสนาในฮอ่งกง 

จากนั้นน าท่านนมัสการ วดัเจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮมั 

(KunIm Temple) เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้ง
ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873  เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮ่องกง
นับถือมาก แทบทุกวันจะมคีนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด  

ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซขีอบอกวา่ทีน่ี่แม่นมากทีพ่เิศษ
กวา่นัน้นอกจากสกัการะขอพร ซึง่คนสว่นใหญ่จะนิยมไป
ในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่

จากนั้นน าท่านเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ีท่ี่ข ึน้ชือ่ของ
ฮ่องกง และใชใ้นการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ ซึง่ เป็น

โรงงานทีม่ีชือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับ

และกังหันน าโชค 
เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
(6) 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่จมิซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่
เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุม
โลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อย่าง

เต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ
งบประมาณเทา่ใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมี
ทกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้

วนัที ่3 : เซนิเจิน้– ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ –วดัหวงัตา้เซยีน –วดัเจา้แมก่วนอมิ–                (B/L/-) 

โรงงานจวิเวอรร์ ี–่ชอ้ปป้ิง@จมิซาจุย่– ถนนนาธาน 



  

เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซน์เนอรน์านาชาตชิือ่ดังจากทั่วทุกมุมโลกอกี

ทัง้ยังเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของ
ฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นัิล แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ 

ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 
SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us(อสิระไมร่วมคา่เดนิทาง)  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่  

19.00 น.  ไดเ้วลาอันสมควรน าทุกท่านเดนิทางสูส่นามบนิเชกแลปกอก(Chek Lap Kok Airport)ระหว่างรอ
ขึ้นเครื่อง ท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้ปลอดภาษีหลากหลายประเภทไดท้ี่Shop รา้นคา้ต่างๆ                

ของสนามบนิไดต้ามอัธยาศัย 

02.00 น.  เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Hong Kong Airlinesเทีย่วบนิทีH่X767 

04.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

-------- 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

04–07กรกฎาคม 2562 8,990 11,490 11,490 3,500 

18–21กรกฎาคม 2562 9,990 12,490 
12,490 3,500 

08-11 สงิหาคม   2562 9,990 
12,490 12,490 

3,500 

29–01 กนัยายน  2562 9,990 12,490 12,490 3,500 

05-08 กนัยายน   2562  9,990 12,490 12,490 3,500 

12-15 กนัยายน   2562 9,990 
12,490 12,490 

3,500 

19-22 กนัยายน   2562 9,990 12,490 12,490 3,500 

 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที ่4 : สนามบนิเชกแลปกอก ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ                                                  (-/-/-) 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง เซนิเจิน้)ก าหนดใหม้กีาร

ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม

, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่ รา้นรัฐบาล

ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ และ

ถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทุกเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 

1,000 หยวน / คน / รา้นทีจ่นี และ 1,000 ดอลลารฮ์อ่งกง / คน / รา้นทีฮ่อ่งกง 



  

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

* ตามเงือ่นไขของประเทศจนีผูเ้ดนิทางทีม่อีายุต ัง้แต ่2 – 18 ปี คดิเป็นราคาเด็ก 
(นบัวนัเกดิจากวนัทีก่ลบัจากจนี)** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,500 บาท  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก) * 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลกิภายหลัง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคืนมัดจ า
ทัง้หมดเนื่องจากทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มใบใหก้ับสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ยกเวน้คา่ภาษีน ้ามันทีย่ังมไิดช้ าระ คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่

วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 



  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศจนี(แบบกรุ๊ป)  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือ

รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง่ือนไขการให้บริการวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 

 วซีา่กรุ๊ปท าไดเ้ฉพาะผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้!!! ชาวตา่งชาตไิมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปได ้

 หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุ๊ปจะถกูยกเลกิทันท ีไมส่ามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้รวมทัง้ไมส่ามารถคนื

เงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี   



  

 กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ ้(เทีย่ว 2 เมอืง) ตอ้ง

ยืน่วซีา่เดีย่วเทา่นัน้ 

 ในกรณีรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดๆ ทัง้ส ิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปได ้ หรอื ท่านมี

ความประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซี่าเดีย่วยืน่ปกต ิ4 วนั ท าการ ทา่น

ละ 1,500 บาท หรอื วซี่าดว่น 2 วนั ท าการ ทา่นละ 1,800 บาท(อัตราดังกล่าวขา้งตน้ ส าหรับ

ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้)  
 

วธิกีารช าระเงนิกรุณาช าระคา่มัดจ า ท่านละ  10,000 บาท 

 แฟกซห์รืออเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนังสอืเดนิทางมอีายุการใชง้าน 6  

เดอืนขึน้ไป) 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บคา่ทัวรทั์ง้หมด กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 

 กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิท

อยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการ

จองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่าง

หนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน า

เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตมัีดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปที่มกีารการันตี

ค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRAFLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทัง้หมดเนื่องจากคา่ต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

เงือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่

ทางบรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้นหากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง

ของประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจ

และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดหากท่าน
ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่าน

อืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัยต่างๆ เช่น การ

ยกเลกิหรือการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขัด หรือ
สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคุมของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ที่นั้นๆ ที่จะ
สง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าใน



  

กรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ่้ายที่บรษัิทจ่ายไปแลว้ เป็น

ตน้  
- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรือบางส่วน

ใหกั้บท่าน เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถือว่าท่านได ้
ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดแลว้ 

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนด

ไว ้หรือสายการบนิแจง้ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ใหท้่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงิน

คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการยนืขอวซีา่ของประเทศที่ท่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรม
ทีท่่านเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาต๋ัวเครื่องบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต๋ัว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย 
ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในช่วงใกลวั้นที่

คณะจะเดนิทาง 
- เนื่องจากต๋ัวเครือ่งบนิชดุนี้เป็นต๋ัวราคาพเิศษ (ต๋ัวกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันที่ที่ระบุไวบ้นหนา้ต๋ัวเท่านั้น 

จงึไม่สามารถยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงใดๆ ทั้งสิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนินการออกต๋ัวเครื่องบนิไป
แลว้นั้น ไม่สามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ดินทางได ้เมื่อท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการด าเนนิการ ทัง้น้ีจะขึน้อยูกั่บสายการบนิเท่านัน้) 
- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรือบรษัิทขนส่งเมือ่เกดิ

การสญูหายของสัมภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 

ท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรียกรอ้ง
ขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร์ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ไดใ้ช ้ไม่

สามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้่าบรกิารที่ ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทาง
บรษัิทฯไดช้ าระใหกั้บบรษัิทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมเีหตุอันใดที่ท า
ใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ไดบ้รษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษัิทฯจะยดึถือ
และค านงึถงึ ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 

 

 
 

 


