
 
 
 
  
 
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17613  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 

ก ำหนดวนัเดินทำง :  

เดือน  มกรำคม 2563  16-18/17-19/23-25 

เดือน  กมุภำพนัธ ์ 2563  6-8/7-9/13-15/14-16/20-22/21-23/27-29/28ก.พ.-1มี.ค  

เดือน  มีนำคม 2563  5-7/6-8/12-14/13-15/19-21/20-22/26-28/27-29 

เดือน  เมษำยน 2563  2-4/3-5/9-11/10-12/16-18/17-19/23-25/24-26 

  

 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

  8,555 12,055 12,055 3,500 

 

อตัรำน้ีไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน วีซ่ำกร ุป๊ แบบ 144 ท่ำนละ 1,500 บำท 

อตัรำน้ียงัไม่รวมค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ผ ูใ้หญ่ และเด็ก ท่ำนละ 1,500 บำท 

** ขออนญุำตเก็บทิป ณ สนำมบินสวุรรณภมิู ในวนัแรกของกำรเดินทำง ** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วนัมำฆบชูำ   6-8/7-9          เดือนกมุภำพนัธ ์ 2563 บวกเพ่ิม 1,000 บำท 

     วนัสงกรำนต ์10-12/16-18  เดือนเมษำยน     2563 บวกเพ่ิม 2,000 บำท 



 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง กรงุเทพ – สนำมบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง - กระเชำ้นองปิง 360 – 

หม ู่บำ้นวฒันธรรม - หำ้ง City Gate Outlet -  เซินเจ้ิน 

23:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์K ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5-6 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำ

ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์ โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ใน

การตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่ก่อนออกเดนิทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
  
 

02:00 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี HX 780 

05:55 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนดัพบประตู

ทางออก น าท่านเดนิทางผา่นสะพานแขวนชงิหมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของโลกมีระยะทาง

2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัระดบัโลกนอร์แมน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทัศน์

ของเกาะฮ่องกง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระเชำ้นองปิงชมวิว 360 องศำ   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงเปลี่ยนอิริยาบถขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้านัง่  

กระเชำ้นองปิงชมวิว 360 องศำ  หนา้ต่างเป็นกระจกใส ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พาโนราม่า” ใน

มมุกวา้งถึง 360 กราบไหวข้อพรพระใหญ่ หรือเรียกว่า พระพทุธรปูเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้ง

ตระหง่านอยู่บริเวณริมหนา้ผาองคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต ้อิสระใหท้่านไดส้ัมผสักับ 

หมู่บำ้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ใหท้่านไดอ้ิสระเที่ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดง

กลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนกุที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและ

วฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตวั 



 
 
 
  
 

 

 
หำ้ง City Gate Outlet  

หำ้ง City Gate Outlet หา้ง Outlet ขนาดใหญ่ของฮ่องกง อยู่ใกลก้บัสนามบิน ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station 

มแีบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลือกมากมาย Sale กัน 40-70% นอกจากส่วนของหา้งแลว้ยังมีรา้นอาหารต่างๆ, ศนูยอ์าหาร , 

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong 

 



 
 
 
  
 

เซินเจ้ิน 

17.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง

ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซินเจิ้น ไดร้ับการวางระบบผงัเมืองอย่างดีมีสภาพภมูิทัศน ์และสภาพแวดลอ้มที่

เป็นระเบียบสวยงาม 

 รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

หลงัอำหำรค ่ำ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ส ูท่ี่พกั FX HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง วดักวนอ ู Kuan Au Temple - รำ้นหยก ผำ้ไหม และบวัหิมะ - Lowu 

Center 

                                                    น ้ำพTุhe Music Fountain of sea world shenzhen 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

วดักวนอ ูKuan Au Temple 

น าท่านเดินทางสู่ วดักวนอ ู Kuan Au Temple ไหวเ้ทพเจา้กวนอสูญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย์ ความกตญัญรู ูค้ณุ

ความจงรักภกัดคีวามกลา้หาญ โชคลาภ บารมที่านเปรียบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครัน่ครา้ม

ตอ่ศัตร ูท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำ้นหยก ผำ้ไหม และบวัหิมะ 

จากนัน้พาทกุท่าน เลือกซ้ือ เลือกชม หยก หลากหลายรปูแบบ สินคา้ขึน้ชื่ออีกหนึ่งอย่างของเมืองจีน และ เลือกซ้ือผำ้

ไหมของเมืองจีน ที่ไม่เหมือนใคร ห่มแลว้อุ่นเวลาหนาว ห่มแลว้ไม่รอ้นรูส้ึกสบายในหนา้รอ้น และสินคา้ที่หลายคนรูจ้ัก

เป็นอย่างด ีส าหรับ บวัหิมะ ที่ใชร้ักษาแผลสด ไฟไหม ้น า้รอ้นลวก หรือแม ้กระทัง่แตม้สวิ แตม้ฝ้า ก็ยงัได ้



 
 
 
  
 

 

         รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

Lowu Center 
จากนัน้ใหเ้วลาทกุท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงที่ Lowu Center หา้งชือ่ดงัที่ขายของเลยีนแบบแบรนดด์งัหลากหลายอย่าง ไม่ว่า

จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เคร่ืองประดบั และสนิคา้อิเล็กทรอนกิส ์จึงไดร้ับขนานนามว่าเป็น มาบญุครองเซิน

เจิ้น ใครมาเที่ยวเซินเจิ้น จะชอ้ปที่นี่ใหส้นกุตอ้งต่อราคา ซ่ึงถือว่าเป็นเสน่หข์อง Lowu เลยทีเดียว โดยนกัชอ้ปทั้งหลาย

สามารถตอ่ราคาไดถ้ึง 70-80% ของราคาท่ีตัง้ไวห้ลงัมือ้เที่ยงพาทกุท่านอิสระ  

  

 

รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร (พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวนแ์ดง)    

หลงัอำหำรค ่ำ น ำท่ำนชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชวน์ ้ำพเุตน้ระบ ำประกอบ

ดนตร ีพรอ้มฉำกหลงัทีเป็นเรือ MINGHUA เรอืยอรช์ สดุหร ูแต่เดิมเป็นของประธำนำธิบดีฝรัง่เศส ชำร ์เดอ

โกล ต่อมำทำงจีนไดซ้ื้อต่อ และไดน้ ำมำทอดสมอท่ีท่ำเรือ SHE KOU เพ่ือจดัเป็นสถำนท่ีท่องเทียวท่ีตระกำร

ตำ 



 
 
 
  
 

 
หลงัจำกกำรชมโชว ์ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ส ูท่ี่พกั  FX HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง วดัแชกงหมิว- วดัหวงัตำ้เซียน – เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ - งำนฮวงจ ุย้ – 
ยำ่นจิมซำจ ุ่ย – กรงุเทพฯ 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลงัรบัประทำนอำหำรเชำ้เรยีบรอ้ยแลว้  

น ำท่ำนเดินทำงจำกเมืองเซินเจ้ิน ส ู่ฮ่องกงโดยรถไฟ   
ใชเ้วลำในกำรเดินทำงโดยประมำณ 1 ชัว่โมง 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร า่ลือถึง

ความศักดิ์สิทธิ์ เร่ืองของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออก

จากชีวิต เชื่อว่าการหมนุกังหันกลับทิศ จะช่วยหมนุชีวิต

พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ท าให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีก

อย่างหนึง่ว่า วดักงัหันลม เดมิทีวดันีเ้ป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่

และไดอ้นรุักษ์ไวเ้ป็นโบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลังของ

เรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 

50,000 ตารางฟุต สรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงท่านแชกง นกัรบ

ผูซ่ึ้งปกป้องจกัรพรรดริาชองคส์ดุทา้ยแห่งวงศซ่์ง 

ธรรมเนียมกำรไหวเ้ทพเจำ้แชกง 

 เม่ือเขำ้ไปในศำลใหย้ืนอย ูเ่บ้ืองหนำ้รปูป้ันขนำด

มหึมำของท่ำนแชกง 

 อธิษฐำนขอพรและมองหนำ้ท่ำน อยำ่งม ุ่งมัน่ 



 
 
 
  
 

 ท ำพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตำ โดยใชน้ิ้วช้ีหมนุกงัหนัตำมเข็มนำฬิกำ 

 ถำ้ชีวิตในปีท่ีผ่ำนมำไม่ดี ใหใ้ชมื้อซำ้ยหมนุดำ้นซำ้ยไปขวำ 

 ถำ้ชีวิตดีอย ูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจำกขวำไปซำ้ย 

 เม่ือหมนุกงัหนัเสรจ็แลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดงัๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรบัร ูท้ัว่กนัทัง้ฟ้ำดิน และใหพ้รนัน้สม

ประสงค ์

 

วดัหวงัตำ้เซียน  Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 
น าท่านนมสัการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดงัที่สดุของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้ชื่อในการดแูล

รักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายที่น าธปู และ ของ มาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆ ตัง้แต่เร่ืองความรักไปจนถึง

ฤกษม์งคลในการท าธรุกจิ หรือตามที่คนไทยเรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วดัหวงัตา้เซียน”นัน้เป็นวดัลทัธิ

เตา๋ที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนี้มี

อายกุว่ารอ้ยปี ไดช้ือ่ว่าเป็น  วดัท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสยีทกุสิง่  

 

 

 

 

 

เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ 

จากนัน้น าท่านไปไหว ้เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ดว้ยความที่เจา้แม่กวนอิมนั้นเป็นเทพเจา้แห่งความ

เมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีกุขร์อ้นอะไรก็มกัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ัน้ชว่ยเหลอื  และยงัมพีิธีขอซองอัง้เปาจากเจา้แม่

กวนอิมอีกดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหน่าย

อปุกรณส์ าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถาง

ธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวเ้พื่อเป็นสริิมงคล ตอ่ไป  



 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

งำนฮวงจ ุย้ 

จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม งำนฮวงจ ุย้ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซนท์ี่ไดร้ับรางวัลอันดบัยอดเยี่ยม เคร่ืองประดับ

กังหันน าโชค จี้ แหวน ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที่การงาน คา้ขายธรุกิจใดๆก็รุ่งเรือง

มากมาย เดนิทางไปท่ีใดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภยั คิดหวงัสิง่ใดก็สมดัง่ใจปรารถนาทกุประการ และน าท่านชม รำ้นป่ี

เซ่ียะหยก สตัวน์ าโชคลาภความมัง่มี 

 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากท่านตอ้งการอัพเดตเทรนด์

ลา่สดุของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมยัที่สดุ 

มรีา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสบิและหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ที่มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุ

โลก ล า้สมยัสดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดจิิตอล โทรศัพทม์อืถือ เชญิเลอืกชมซ้ือสนิคา้แฟชัน่ที่มเีอกลกัษณเ์ป็นของ ตวัเองในสินคา้กิ๊บเก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซ์

แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามนัสก์นัเลยทีเดยีว สวรรคข์องนกัท่องเที่ยวอย่างแทจ้ริง นบัว่าเป็นแหลง่ขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดจิิตอล โทรศัพทม์อืถือ และอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกมากมาย หากนกัท่องเที่ยวควรจะต่อรองราคาใหด้ี เพราะอาจจะเจอที่

ถกูกว่าในรา้นถดัไป ทางที่ดคีวรเดนิส ารวจราคาหลายๆ รา้นก่อนตดัสนิใจเมอืงที่ไมเ่คยหลบั 



 
 
 
  
 

 
 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ูส่นำมบินฮ่องกง 

21.10 น. เหินฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX 779 

23.10 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ    

------------------------------------------------------------------------ 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป 

*** อตัรำค่ำบรกิำรทวัรน้ี์  เป็นทวัรท่ี์เขำ้รำ้นชอ้ปป้ิง ซ่ึงรว่มกบักำรท่องเท่ียวแห่งประเทศจีน เพ่ือส่งเสริมใหมี้

กำรประชำสมัพนัธส์ินคำ้พ้ืนเมืองใหก้บันกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กั คือ  บวัหิมะ , หยก , ชำ , กำรนวดฝ่ำเทำ้ , 

ไข่มกุ , ผำ้ไหม , ฯลฯ  ซ่ึงสนับสนนุค่ำใชจ่้ำยบำงส่วนใหท่้ำนไดเ้ท่ียวในรำคำประหยดั  จึงเรียนใหก้บั

นกัท่องเท่ียวทกุท่ำนทรำบว่ำ  รำ้นทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุท่ำนแวะชม.....ซ่ึงจะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 

60 นำที ถึง 90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอย ู่กบัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั  ไม่มีกำรบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้น หำก

ไม่เขำ้รำ้นชอ้ปป้ิงทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำทวัรเ์พ่ิมท่ำนละ 1,000 หยวน *** 

อตัรำน้ียงัไม่รวมค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก ท่ำนละ 1,500 บำท 

** ขออนญุำตเก็บทิป ณ สนำมบินสวุรรณภมิู ในวนัแรกของกำรเดินทำง ** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

 

 

 



 
 
 
  
 

เง่ือนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน :  

 รำคำ Promotion ช ำระเต็มจ ำนวน พรอ้มวีซ่ำ และทิปไกด ์2เมือง **ภำยหลงัจำกท่ีท่ำนส่งเอกสำร

กำรจอง 1 วนั จองพรอ้มกบัหนำ้พำสปอรต์  

 รำคำพิเศษน้ี ส ำหรบัลกูคำ้ท่ีท ำวีซ่ำกร ุป๊แบบ 144 เท่ำนัน้ (หำกท่ำนมีวีซ่ำติดเล่มอย ูแ่ลว้ไม่สำมำรถ

รว่มโปรโมชัน่น้ีได)้  

โปรแกรมทวัรน์ี ้เป็นโปรโมชัน่วีซ่ากร ุ๊ปแบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แลว้ วีซ่ากร ุ๊ปของท่านจะถกูยกเลิก

อตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจีน และวีซ่าในเลม่ของท่านจะถกูใชง้านทนัที ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิด

ชอบวีซ่าตดิเลม่ของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหมท่กุกรณี 

 

 



 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 

 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบิน ฮ่องกงแอรไ์ลน ์ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ  

• คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

           ณ วันที ่8 มกราคม 2563  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 

• คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอัตรา ณ วันท่ี 8 มกราคม 2563  และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำร

บินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 



 
 
 
  
 

• คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน วีซ่ำกร ุป๊ แบบ 144 รำคำ 1,500 บำท 

• ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ  ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  ท่ำนละ 1,500 บำท ตลอดทิปกำรเดินทำง 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเด่ียวเขำ้ประเทศจีน *** ในกรณีท่ีทำงรฐับำลจีน  ประกำศยกเลิกวีซ่ำกร ุป๊แบบ 144 

ชัว่โมง  ผ ูเ้ดินทำงตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำย ในกำรท ำวีซ่ำเพ่ิม ท่ำนละ 2,500 บำท *** 

• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่ม คา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง คา่โทรศัพท ์คา่ซักรีด  

• คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

• ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ท่ีเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

• ส าหรับท่านท่ีรับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหม ูไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมี

ความจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนอืจากกรุป๊เดินทางรับประทานท่ีระบไุวใ้น

รายการแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิตามจริงหนา้งาน 

 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าค่าบริการทัวรเ์ป็นจ านวนเงิน เต็มจ ำนวน ตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลงัจากมี

การท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 1 วันท าการ  

• ส าหรบัคา่บริการทวัรส์ว่นที่เหลือ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 45 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 



 
 
 
  
 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กับ

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจัด

ใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว่้าจะขอท่ีนัง่โซนใหม่  และในบางครั้งท่ีนัง่บนเคร่ืองบน 

อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันท่ีเดินทาง เจา้ท่ีและหัวหนา้ทัวรจ์ะพยายามอย่าง

เต็มท่ี เผื่อที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทัง้นีจึ้งเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 20 ท่ำน 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ี

เดินทำงกรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ ** 



 
 
 
  
 

 


