
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา 
สักการะเทพเจ้าแหง่โชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว 

นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ 
ชมโชว์สุดตะการตาม่านน้ํา 3 มิติ  

สุดฟินส์...เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง 

โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ รายการทัวร์ อาหาร โรงแรมท่ีพัก 

วันแรก 
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 780/04:00-08:05) – ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 
360 - อาหารกลางวัน - เดินทางสูเ่มืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) –  
ช้อปปิ้งหล่อหวู่ - อาหารค่ํา - เดินทางเข้าที่พัก 

X   

GUANGSHEN BUSINESS  

HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2  
อาหารเช้าโรงแรม - วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum – ร้านสมุนไพรจีน – 
สวนสาธารณะโลตัสฮลิล์ – อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง – อาหารกลางวัน - ร้านยางพารา - 
ชมโชว์ม่านน้ํา 3 มิต ิ-อาหารค่ํา - เดินทางเข้าที่พัก   

   

GUANGSHEN BUSINESS  

HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
อาหารเช้าโรงแรม – เดินทางกลับฮ่องกง (โดยรถไฟ) - วัดแชกงหมิว –  
วัดหวังต้าเซียน- ชมจิวเวอรี่ – อาหารกลางวัน - อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน – เดินทางสู่
สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ (HX 761/23:50-02:20) 

  X - 

 

หมายเหตุ: ไม่มีราคาเดก็ เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคาข้างต้น เปน็วีซ่าจีนแบบกรุ๊ป    
 ราคานีไ้ม่รวมคา่ทิปหัวหน้าทัวร,์ ไกด์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

(ช าระพร้อมคา่ทัวร)์ 
สําหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ เช่น อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจําเป็น

ให้ทางบริษัทฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้ว 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน 

โปรแกรมทัวร์นี้ไม่เหมาะสําหรับลูกค้าที่ใช้วิลแชร์!!! 
 

 

 

 

พีเรียดเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-18 

ปี 
พกัเด่ียว 

7-9 พ.ย. 2561 8,999 10,999 3,000 

14-16 พ.ย. 2561 8,999 10,999 3,000 

21-23 พ.ย. 2561 8,999 10,999 3,000 

28-30 พ.ย. 2561 8,999 10,999 3,000 

5-7 ธ.ค. 2561 8,999 10,999 3,000 

12-14 ธ.ค. 2561 8,999 10,999 3,000 

19-21 ธ.ค. 2561 8,999 10,999 3,000 



 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) -   
               ช้อปปิ้งหล่อหวู่ - เข้าที่พัก 

02.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ทางเข้าประตู 6 สายการบิน ฮ่องกงแอร์
 ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นั่งก่อนออก
 เดินทาง 
04.00 น.  นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 780/ 04:00-08:05 (มีอาหารบริการบนเครื่อง) 
08.05 น.  เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 
 

 

 

 

 

 

 
 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร แล้วนําท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง ให้ท่านได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา) (กรณี
กระเช้านองปิง 360 องศา แจ้งปิดปรับปรุง ทางเจ้าหน้าที่จะมีจัดรถบัสรับ-ส่ง ไปไหว้พระใหญ่ลันเตาแทนการนั่งกระเช้า) ซ่ึง
เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทําขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้า
ด้วยกัน น้ําหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขด
หินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือ 1) 
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ (เดินทางประมาณ 45 นาที) ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจ
ปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สําคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและ



 

 

ความทันสมัยอีกด้วย...จากนั้นท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งที่ LOWU CENTER (หล่อวู่) หรือคําเรียกติดปากกันคือ มาบุญครอง 
เซินเจิ้น ซึ่งสถานที่นี้จะมีของก๊อบปี้แบรนเนมมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า, เสื้อผ้า,เครื่องประดับ, รองเท้า และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  (ม้ือ 2) 
พักที่ GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ 2      วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum– ร้านสมุนไพรจีน - ร้านยางพารา – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ –  

               อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง – ชมโชว์ม่านน้ํา 3 มิติ - เข้าสู่ที่พัก 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อ 3) 
หลังรับประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ
กตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่น
คร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้
ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ําแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้
นั่นเองดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน 

 
 
 

 

 

 

 

จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum ศูนย์รวมสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรม เครื่องประดับ ฯลฯ อิสระให้ทุก

ท่านได้เลือกชมเลือกซ้ือสินค้าสัตว์นําโชคเผ่เย้า ซึ่งเชื่อว่าเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน ครีมไข่มุก และสินค้าหัตถกรรมอ่ืนๆ อีก
มากมายให้ท่านได้เลือก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน หรือร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ําที่ถนน
เพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟ
ไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชม
การสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ... 
จากนั้นนําท่านแวะ ร้านยางพารา เป็นร้านที่ผลิตสินค้าท่ีทําจากยางพารา 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือ 4) 
...จากนั้นนําท่าน เดินทางสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือ สวนเหลียนฮัวซาน สร่้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1992โดย 
เติ้ง เสี่ยว ผิง เรียกได้ว่าเป็นนายกรัฐมลตรีที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญมากคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์จีน เพราะท่านเป็นผู้นํา
ที่ทําให้เศรษฐกิจการค้าของจีนได้ก้าวเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจการค้าโลก มีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้มีความล้ํายุคและ

ทันสมัย...จากนั้นนําท่านชมอนุสรณ์สถานเติ้งเสี่ยวผิง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1992 ครั้งเมื่อท่านเดินทางมาท่ีเซินเจิ้น เติ้ง เสี่ยว 

ผิง เป็นนายกรัฐมนตรีที่มี ชื่อเสียงและมีความสําคัญมากคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน เพราะท่านเป็นผู้ทําให้เศรษฐกิจการค้าของ

จีนได้ก้าวเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจการค้าโลก ทําให้ประเทศจีนมีการพัฒนาประเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จากนั้นนําท่านชม โชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ําแบบ 3 มิติ ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT 

BAY Water Show Theatre Shenzhen ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน เป็นโชว์ที่เก่ียวกับเด็กหญิง
ผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่าปีกแห่งความรัก เพ่ือเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์ (มลพิษ)ในป่า
โกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ํา ระเบิดน้ํา ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น้ําที่ใหญ่และ
ทันสมัยที่สุดในโลก 

 
 

 

 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง) (ม้ือ 5) 
พักที่  GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ 3      เดินทางกลับฮ่องกง (โดยรถไฟ) - วัดแชกงหมิว - ชมจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน  
               – เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง - กลับกรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือ 6) 
หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่เกาะฮ่องกง (โดยรถไฟ) ...จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวัด
หนึ่งที่ชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน นมัสการเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็นเทพเจ้าประจําวัดนี้ และอธิษฐานหมุนกังหันแห่ง
โชคชะตา หรือที่เรียกกันว่า “กังหันนําโชค” เพ่ือหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อาทิ เดินทางปลอดภัย, สุภาพแข็งแรง อายุยืน, 

โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา, เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้วต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนั้นนําท่าน แวะชม โรงงานจิวเวอรี่ มีเครื่องประดับสวยงาม หรือเสริมดวงบารมี มากมายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น จี้
กังหัน, แหวน, สร้อย, กําไล ฯลฯ  ซึ่งจะได้รับทราบความสําคัญของสิ่งประดับนั้นๆจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง...



 

 

จากนั้นนําท่าน ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน  คนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงใน
เรื่องของสุขภาพ แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัว... 
 

 

 

 

 

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือ 7) 
...จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากท่ัวทุกมุมโลก ท่านจะ
ได้เลือกซ้ือสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอ่ิมจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยม แบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของ
ฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่ กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์
นานาชาติชื่อดัง จากทั่วทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อย  กับ
ร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ เลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชม และช้
อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนู
ที ่Toy’s Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** 

...หลังจากนั้นได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกงกลับกรุงเทพฯ 

23.50 น.   เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  HX 761 / 23:50-02:20 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)  
02.20 น.   ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
* ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง * 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี

อุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1–75 ปี เท่านั้น** หมายเหตุ : 

กรณีท่ีลูกค้าอายุตั้งแต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของ วงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและ ค่ารักษาพยาบาล (*** 

อายุ 81 ปีขึ้นไม่รับคุ้มครอง ***) 

 ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 เป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบ

เดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วย

ตนเอง(ตามท่ีสถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีท่ีมีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์¬ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ชําระพร้อมค่าทัวร์)  
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น) 

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 ท่านจะต้องชําระเงินค่ามัดจํา จํานวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชั่วโมง หรือตามวันที่กําหนดให้ หลังจากท่ีได้ทําการจอง 

พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 

 ท่านจะต้องชําระเงินเต็มจํานวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่กําหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ  



 

 

 ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ํามันหรือภาษี สนามบิน ฯลฯ 

 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่ สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
หรือบางส่วนให้กับท่าน 

 เพ่ือให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขายสินค้าบริการ จากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดําเนินการดังต่อไปนี้    
1) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง (Passport)  

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน    
1.2 คํานําหน้า ชื่อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีท่ีมี ชื่อชั้นยศ/ทางตํารวจ/ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น    
1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด   
1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสารและผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ
เหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป 

*** ลูกค้าท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้า เมืองจีน บริษัทฯ 
ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ม พาสปอร์ตอยู่แล้ว กรณีที่มีค่าใช้จ่าย
เกิดข้ึนทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ***   

2.) ความผิดพลาดในข้อ 1.1–1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความ
ผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียม
ความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น 

3.) กรณีท่ีท่านไม่ได้ทําการทักท้วงใดๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไขและข้อ 
กําหนดทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 เมื่อทําการชําระเงินค่ามัดจําหรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามไม่สามารถ 

ขอคืนเงินมัดจําได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง 
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องเก็บค่าตั๋วเต็มราคา 

 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3 วันทําการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 
ในการไม่คืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี  
 เมื่อท่านได้ตกลงชําระเงินไม่ว่ามัดจําหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ : เงือ่นไขสําคัญที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
1. สําหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชําระ

ค่าระบุที่นั่งด้วยตนเอง 

2. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก 
ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านยางพารา ร้านจิวเวอรี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม และ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว   
3. คณะเดินทางจําเป็นต้องมีขั้นนต่ํา 15 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวาง
แผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพ่ิงคอนเฟิร์มลางาน   

4. เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน 

สิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  
5. กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น และ จะไม่ 
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วหากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออกและเข้าเมือง 
ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านชํารุด เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน
หรือเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออกและเข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือ
เดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มี
ค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ
ขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสําคัญ 

6. ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อน
วันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ 

7. เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้
และท้ังนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างท่ีดีสุด 
8. กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋วรีฟันได้ หมายถึง เรียกเงินคืนได้
บางส่วน) ผู้เดินทางจําเป็นจะต้องรอรีฟันตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
9. ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพัก
แบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม 



 

 

10. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการ
บิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต
ภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ 

11. กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่
เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 
12. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้วบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ 
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ 
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 
- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ี 

พํานักอยู่ในประเทศไทย 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ  

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

- เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักใน 
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน 
การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 



 

 

- กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด 

 


