
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นมสัการพระใหญ ่“ Ngongping ” 
 ชมโชวม์า่นน า้ MANGROVE GROOVE 
 จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์(Shenzhen Dutch Flower Town) 
 SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภณัฑ ์เซนิเจ ิน้) 
 วดักวนอ ูKuan Au Temple 
 ชอ้ปป้ิงสดุมันสย์า่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน 
 วัดแชกงหมวิ + วัดหวังตา้เซยีน 



 
 
 

 พกัเซนิเจ ิน้ 2  คนื...โรงแรมระดบั 3 ดาว 

** อรอ่ยเลศิรสกบัเมนพูเิศษ ** 
** เป็ดปกักิง่ + ไวนแ์ดง  ** 

 
 

 
 
 

วันแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ–ฮอ่งกง – พระใหญน่องปิง - เมอืงเซนิเจิน้ (-/-/เย็น)                                                            

01.30 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 

(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 
04.00 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX780  **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

                    
หรอื 

06.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 
(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

08.50 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX768 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
 

หรอื 

08.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้

ทางประตหูมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 
(HX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

11.05 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX772 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
 

                     
 
08.10 น. //12.40 น//15.10 น. . ถงึสนามบนิ Cheak 

Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ให ้
คณะทกุทา่นออกทาง  Exit B จากนัน้นําทา่นเดนิ
ทางผา่นสะพานชงิหมา่ ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้า่

เป็นสะพานรางคู ่ทีย่าวทีส่ดุในโลก 
    จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เกาะลนัเตา  ซึง่มขีนาด

ใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกา ะฮอ่งกง และเป็น  เกาะ



 
 
 

ทีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ ดในคาบสมทุรฮอ่งกง นมสัการพระใหญ่  Ngong ping  ทา่นจะไดช้ม
ทวิทัศน์ของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่ 1.5 เฮค

ตาร ์ทีร่ะดับความ สงู 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องค์
ใหญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ีด่า้นลา่ง ไตข่ึน้บันได 
268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยู ่เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่ม

แผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250ตันและสงู 34 เมตร องคหั์นพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเ บือ้ง
ลา่งบรเิวณทะเลจนีใต .้..ใหท้า่นไดส้ัมผัสกับ หมูบ่า้นวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) 

ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมูบ่า้น
จําลองแหง่นี้ทา่นจ ะไดพ้บค วามสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรม
ดัง้เดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว      จากนัน้เดนิทางสู่  เซนิเจ ิน้ โดยใชร้ถไฟ หรอื รถโคช้ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจร) เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี 
เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวา งตุง้ มเีนื้อที ่ 2,020 ตารางกโิลเมตร 

ตัวเมอืงเ ซนิเจิน้ ไดร้ับการวางระบบผังเมอืงอย่ างดมีสีภาพภมูทิัศน์ และสภาพแวดลอ้มที่ เป็น
ระเบยีบสวยงาม 

ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) เมนูพเิศษ!!  เป็ดปกักิง่+ ไวนแ์ดง 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SHANSHUI TRENDS HOTEL / GUANG SHENG 
INTERNATIONAL HOTEL  3*หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่อง     วัดกวนอ ู- TOWN IN HOLLAND - พพิธิภณัฑเ์ซนิเจิน้ – ชาจนี เยือ่ไผ ่บวัหมิะ - 

โชวม์า่นน้ํา MANGROVE GROOVE                                  (เชา้/เทีย่ง/เย็น) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอู Kuan Au Temple สกัการะขอพระเทพเจา้

กวนอ ูซึง่เป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธิค์นสว่นใหญม่ักขอพร
ในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน สกัการะขอพระเทพเจา้กวน

อ ูเป็นเทพสญัลักษณ์แหง่ความซือ่สตัย ์ความ
จงรักภกัด ีและความกลา้หาญ 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์

(Shenzhen Dutch Flower Town)  
นําทา่นชมเมอืงจําลองทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืน

ประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้มดอกไมจํ้าลอง  และสถานทีต่กแตง่
ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิ

ลปิจําลองประจําชาตฮิอลแลนด ์ 

จากนัน้นําทา่นไปยัง SHENZHEN MUSEUM 
(พพิธิภณัฑ ์เซนิเจ ิน้) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ภายในมกีารจัด

แสดงนทิรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้โบราณวัตถุ
ประวัตศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวัฒนธรรมและศลิปะ 

เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แตปี่ 1988  
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่3)  

จากนัน้นําทา่นแวะชม และเลอืกซือ้สนิคา้โอท็อปของประเทศจนี เชน่ ชาจนี, เยือ่ไผ ่, บวัหมิะ

ศนูยส์มนุไพรจนี หรอืรา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จั้กกันดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอบุัตเิหตรุถแก๊ส
คว่ําทีถ่นนเพชรบรุ ีเมือ่ 24 กันยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบัวหมิะอันมสีรรพคณุ

รักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ั่วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจั้กสรรพคณุของ
บัวหมิะเรือ่ยมา พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ใหท้า่นไดช้มการสาธติการ

นวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด และบํารงุการไหลเวยีนของโลหติดว้ย
วธิธีรรมชาต ิ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่4 )  เมนูพเิศษ!!  ซฟู้ีด 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นําทา่นชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวน์ า้แบบ 3 
มติ ิทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY Water Show Theatre Shenzhen 

ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญท่ี่สามารถจไุด ้2,595 คน เป็นโชวท์ีเ่กี่ ยวกับเด็กหญิงผูก้ลา้
กับลงิวเิศษทีอ่อกตาม หาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่ว่ าปีกแหง่ความรัก เพือ่เอามาชว่ยนกทีถ่กู



 
 
 

ทําลายจากมนต ์ (มลพษิ )ในป่าโกงกาง การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่ง
เปลง่แสง มา่นน้ํา ระเบดิน้ํา ฯลฯ กวา่ 600 ชนดิ เป็นโชวน้ํ์าทีใ่หญแ่ละทันสมัยทีส่ดุในโลก 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  SHANSHUI TRENDS HOTEL / GUANG SHENG 
INTERNATIONAL HOTEL  3*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันทีส่าม ฮอ่งกง– วัดแชกงหมวิ - วัดหวังตา้เซยีน – จวิเวอรร์ี ่ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน  
                จมิซาจุย่                                                               (เชา้/กลางวัน/-) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

c)   จากนัน้นําทา่นแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่มเีครือ่งประดับมากมาย อาท ิ
เชน่ แหวน, สรอ้ย , กําไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซน์ ทีไ่ดร้ับรางวัลระดับเยีย่ ม  

พรอ้มกับนําทา่นชมรา้นหยกทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกงอกีดว้ย.... 
จากนั้นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ  หรอื วดักงัหนั  เป็นวัดเกา่แกท่ี่ มคีวาม
ศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่น เขต Shatin วัดแชกงสร า้งขึน้เพือ่

เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนื่องจากมี
เหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้ องจนีและท่ านแชกง ไดทํ้าวี ระ

ประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบ
ไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้ง
ไปหมนุกังหันนําโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติ

ของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที่
การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็ นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและ
ไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 

4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, 
สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่
2 ของเดอืนแรกตามปฎิทนิจนีชาวฮ่องกงและนักธรุกจิจะ

มาวัดนี้ เพือ่ถวายกังหันลมเ พราะเชือ่วา่กังหัน จะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไ ขเ้จ็บออกไป
จากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  จากนัน้ นําทา่น  เดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน  หนึง่

ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง ไหวเ้ทพเจ ้ าหวังตา้เซยีน ซึ่งขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไข ้
เจ็บและ พบกับผูค้นมากมายทีนํ่าธปู และ ของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรัก ไป

จนถงึฤกษ์มงคลใ นการทําธรุกจิ หรอืตามทีค่นไ ทยเรียกกันอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจนีแตจ้ิว๋วา่ 
“วัดหวังตา้เซยีน ” นัน้เป็นวัดลัทธเิต๋ าทีช่าวฮ่องกงและนักทอ่งท่องที ่เดนิทางมาเทีย่วฮอ่งกง
โดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจนีใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนี้มอีายกุวา่รอ้ยปี ละไดช้ือ่วา่เป็น วัดที่

ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสยีทุ กสิง่ เดิมทวีัดนี้เป็นเพยีงศาลเจา้เล็กๆ ในยา่น Wan 
Chai ทางเกาะฮอ่งกง ภายหลังไดม้กีารรวบรวมเงนิบรจิาคแลว้ยา้ยวัดมาตัง้อยูบ่นเกาะเกาลนูใน

ปัจจบุันนี้ 



 
 
 

จากนั้นนําทา่นแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ ี่  มเีครือ่งประดับม ากมาย อาท ิเ ชน่ แหวน , สรอ้ย , 
กําไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซน์ทีไ่ ดร้ับรางวัลระดับเยีย่ม  พรอ้มกับนําทา่นชมรา้นหยกทีม่ชี ือ่เสยีง

ของฮอ่งกงอกีดว้ย.... 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่6)  

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนาธาน จมิซาจุย่ แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ี

ใหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO 
ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us ... สนิคา้ปลอดภาษี 

ณ DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กับการช ้

อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ มักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานีจมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอก

ตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่
ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยูแ่ละมทีางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้   

 
***อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง ***  

กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.10 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES (HX)  
เทีย่วบนิที ่ HX779 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

23.05 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 
หรอื  

23.50 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES (HX)  
เทีย่วบนิที ่ HX761 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

02.20 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
  

หรอื  

02.00 น.(+1)เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINES 

(HX)  เทีย่วบนิที ่ HX761 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
04.10 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 
.…….HAVE A NICE TRIP……… 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

พกัคู ่ทา่นละ อายุ 2-18 ปี เพิม่ 

4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค.2562  7,999.-  9,999.- 3,000.- 

1-3, 8-10, 15-17, 22-24 ก.พ.2562  7,999.-  9,999.- 3,000.- 

1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 ม.ีค.2562  7,999.-  9,999.- 3,000.- 

19-21, 26-28 เม.ย.2562  7,999.- 9,999.- 3,000.- 

3-5, 10-12, 17-19, 24-26, 31 พ.ค.-2 ม.ิย.62  7,999.- 9,999.- 3,000.- 

7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ม.ิย.2562  7,999.- 9,999.- 3,000.- 

 



 
 
 

     ** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่น 
และภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีกํ่าหนด ** 

** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้คํานงึถงึผลประโยชน์ ของลกูคา้เป็นหลัก ** 
** ไมส่ามารถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้ พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ภายใน 2 วัน ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     : 
 คา่บัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชัน่) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
 **กรณุาระบลุักษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวทา่นเอง TWIN (หอ้ง 2 เตยีง) 

// DOUBLE (หอ้ง 1 เตยีงใหญ)่ // SINGLE (หอ้งเตยีงเดีย่ว) // TRIPLE (หอ้ง 3 เตยีง)  
หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้ับผูเ้ขา้พัก** 

 คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ **หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคนืเงนิไดแ้ละ    

  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น** 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator ทีฮ่อ่งกง ผูช้ํานาญเสน้ทาง 

 ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 1 ,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

 Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 วซีา่เขา้ฮอ่งกง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ฮอ่งกง 

คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทํา

เรือ่งแจง้ เขา้ -ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 คา่วซีา่จนีแบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ หากลูกคา้มวีซีา่จนีแบบเดีย่ว  
ไมส่ามารถน ามาหกัจากคา่ทวัรไ์ดเ้นือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ +คนขบัรถ 1,500 บาท/ลูกคา้ ตลอดทรปิการเดนิทาง  

(ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน า้ใจของทุกทา่น ไมบ่งัคบัใดๆ 

 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้  

ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ราคานี้เป็นราคาสําหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 

 เมือ่ตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน  
เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 
การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวน หลงัจากวนัจอง 2 วนั  

(**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่**) 

 

 



 
 
 
การยกเลกิ 

1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้ -ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ ฮอ่งกง ไมม่ ี

การคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจําตัว๋ทา่น

ละ 10 ,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่ก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่

ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
7. กรณีคณะออกเดนิทางได ้  

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทาง (มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมม่หัีวหนา้ทัวร)์ 
3.คณะจองจํานวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 10 ทา่น (บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย , การถกูทํารา้ย ,การสญูหาย ,ความลา่ชา้ หรือจากอบุัตเิหตตุา่งๆ  
3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 
6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุ

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้  ๆ
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่ว
สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม ่

     เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ  
     ทัง้สิน้ 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอื รา้นชา รา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 
นาท ี- 90 นาท ีซึง่ไมม่กีารบังคับใหท้า่นซือ้ ซือ้หรอืไมข่ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีาร

บังคับใดใดทัง้สิน้หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น



 
 
 

รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้***รายการทัวรโ์รงแรม และตารางการบนิดังกลา่วขา้งตน้ อาจมี

การเปลีย่นแปลง หรอืสลับสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจําเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง ** 


