
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกาะลนัเตา ไหวพ้ระใหญเ่ทียนถาน ข้ึนกระเชา้นองปิง 360 องศา 

ชมโชวย์ิงเลเซอรแ์สง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT  

นมสัการขอพรเจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์

สกัการะเทพเจา้แห่งโชลาภ แกช้ง หมุนกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

สุดฟินส.์..เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง + ไวนแ์ดง 
 

โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่ รายการทวัร์ อาหาร โรงแรมทีพ่กั 

วนั
แรก 

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 780 / 04:00-08:05) // (HX 768 / 08:50-12:40) 
–  
ไหว้พระใหญ ่+ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – 
อาหารกลางวนั –  
ช้อปป้ิงถนนนาธาน – SYMPHONY OF LIGHT- เข้าทีพ่กั 

X  X 

I CLUB MA TAU WAI 

HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่
2  

อาหารเช้าติม่ซาํ – เขาวคิตอเรยีพอ้ยท ์– หาดรพีลสัเบย ์
– อาหารกลางวนั - 
ร้านจวิเวอรี ่– วดัแชกงหมวิ – เดนิทางสู่เมอืงเซนิเจิน้ 
(โดยรถไฟ) –  
ช้อปป้ิงหลอหวู ่- เข้าทีพ่กั 

   

GUANGSHEN BUSINESS  

HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่
3 

อาหารเช้า – วดักวนอ ู– ร้านสมุนไพรจนี – ร้าน
ยางพารา – อาหารกลางวนั –สวนสาธารณะโลตสัฮิลล ์– 
อนุสาวรยีเ์ติง้เส่ียวผงิ – พพิธิภณัฑ ์ Mineral Museum – 
เดนิทาง (โดยเรอืหรอืรถเหมา) สู่สนามบนิฮ่องกง - 
กรุงเทพฯ (HX 761 / 23:50-02:20) 

   - 

พเีรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-18 ปี พกัเดี่ยว (ทีน่ั่งรับได้) 

16-18 มกราคม 2562 9,999.- 11,999.- 4,000.- 19  

23-25 มกราคม 2562 9,999.- 11,999.- 4,000.- 19  

26-28 มกราคม 2562 11,999.- 13,999.- 4,000.- 19 

30 มกราคม-01 กุมภาพนัธ์ 2562 9,999.- 11,999.- 4,000.- 19  

13-15 กุมภาพนัธ์ 2562 9,999.- 11,999.- 4,000.- 19  

16-18 กุมภาพนัธ์ 2562 11,999.- 13,999.- 4,000.- 19 

20-22 กุมภาพนัธ์ 2562 9,999.- 11,999.- 4,000.- 19  

02-04 มีนาคม 2562 12,999.- 14,999.- 4,000.- 19 

06-08 มีนาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,000.- 19  

09-11 มีนาคม 2562 12,999.- 14,999.- 4,000.- 19 

13-15 มีนาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,000.- 19  

16-18 มีนาคม 2562 12,999.- 14,999.- 4,000.- 19 

20-22 มีนาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,000.- 19  

23-25 มีนาคม 2562 12,999.- 14,999.- 4,000.- 19 

27-29 มีนาคม 2562 10,999.- 12,999.- 4,000.- 19  



 

 

 

หมายเหตุ: ไมม่รีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาขา้งต้น เป็นวซ่ีา
จนีแบบกรุ๊ป    

 ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิหวัหน้าทวัร,์ ไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
(ชาํระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

สําหรบัทา่นทีร่บัประทานอาหารพเิศษ เช่น อาหารเจ หรอืไมท่านหม ู ไมท่านไก่
หรอืสัตวปี์ก ไมท่านเนือ้สัตว ์และมคีวามจาํเป็นให้ทางบรษิทัฯ จดัเตรยีมอาหารไวใ้ห้

ทา่นเป็นพเิศษนอกเหนือจากกรุ๊ปเดนิทางรบัประทานทีร่ะบุไวใ้นรายการแลว้ 

ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิตามจรงิหน้างาน 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – ไหวพ้ระใหญ ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 
องศา - ช้อปป้ิงถนนนาธาน –  SYMPHONY OF LIGHT– เขา้ทีพ่กั 

01.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 
เคาน์เตอร ์ K ทางเข้าประตู 6 สายการบนิ ฮ่องกงแอรไ์ลน์ โดยมเีจ้าหน้าทีข่อง
บรษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและทีน่ั่งกอ่น
ออกเดนิทาง 

04.00 น.  นําทา่นเดนิทางสู่ ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิที ่ HX 780 / 04:00-08:05 (มอีาหาร
บรกิารบนเครือ่ง) 
08.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 
**************************************************************************************** 

06.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 
เคาน์เตอร ์ K ทางเข้าประตู 6 สายการบนิ ฮ่องกงแอรไ์ลน์ โดยมเีจ้าหน้าทีข่อง
บรษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและทีน่ั่งกอ่น
ออกเดนิทาง 

08.50 น.  นําทา่นเดนิทางสู่ ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิที ่ HX 768 / 08:50-12:40 (มอีาหาร
บรกิารบนเครือ่ง) 
12.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 
 

 

 

 

30 มีนาคม-01 เมษายน 2562 12,999.- 14,999.- 4,000.- 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

...หลงัผ่านพธิตีรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากร แล้วนําท่านเดนิทางสู่ เกาะลนัเตา ไหว้
พระใหญ่วดัโป่หลนิ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนัมีเอกลกัษณ์ระดบัโลกของ
ฮ่องกง ให้ท่านได้ สักการะพระใหญ่เกาะลนัเตา (นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา) 
(กรณีกระเช้านองปิง 360 องศา แจ้งปิดปรับปรุง ทางเจ้าหน้าท่ีจะมีจัดรถบัสรับ-ส่ง ไปไหว้พระใหญ่ลันเตาแทนการนั่งกระเช้า) 
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ ์ กลางแจ้งทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก องคพ์ระทาํขึน้จากการ
เชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิก์ว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกนั น้ําหนักรวม 250 ตนั และสูง 
34 เมตร หนัพระพกัตไ์ปทางด้านทะเลจนีไต้ และมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขาและ
โขดหนิเบือ้งลา่งซึ่งเป็นพระพุทธรปูนั่งทาํจากทองสัมฤทธิก์ลางแจ้งทีใ่หญท่ีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 1) 

...อสิระช้อปป้ิงที ่ ยา่นจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหลง่รวบรวมสินค้าแบรนดเ์นม
จากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได้เลอืกซือ้สินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิม่จุใจไม่ว่าคุณจะมี
รสนิยมแบบไหนหรอืประมาณเทา่ใดศนูยก์ารค้าชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกส่ิงทีคุ่ณต้องการ 
ศนูยก์ารค้าทีก่ว้างขวางเหลา่นี้เป็นแหลง่รวมห้องเส้ือทีจ่ําหน่ายสินค้าแบรนดเ์นมของดี
ไซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทั่วทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิ่มเอมกบั
อาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรอื เลอืกช้
อปป้ิงที ่ โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหลง่รวมสินค้า Brand Name ชัน้นําทีม่ใีห้เลอืกชม และช้



 

 

อปมากกวา่ 700 ร้าน อาท ิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY ของฝาก
คุณหนทูี ่ Toy’s Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

...หลงัจากนั้นทา่นสามารถเดนิไปชมโชว ์ ยงิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสียงสุดตระการ
ตาตอบโต้กนัตามจงัหวะเสียงเพลง SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรยเ์ริม่ต้นในเวลา 
20.00 น. ทุกคํ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสง
และเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสําคญัต่างๆ ที่ต ั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าว
วคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีป้ระดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึ่งเพยีงกดสวติชก็์จะส่อง
แสงสวา่งตระการตาเป็นสีตา่งๆ แสดงให้เห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 

 

 

 

 

 

 

** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย ** 

พกัที ่I CLUB MA TAU WAI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  https://www.iclub-hotels.com/iclub-ma-tau-wai-
hotel/en/home/home.html 

วนัที ่ 2 เขาวคิตอเรยีพอ้ยท ์ – เจ้าแมก่วนอมิหาดรพีลสัเบย ์ – ร้านจวิเวอรี ่ – 
วดักงหมวิ –  เดนิทางสู่ เมอืงเซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) – ช้อปป้ิงหลอหวู ่ - เขา้ที่
พกั 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าติม่ซาํ (มือ้ 2) 
...หลงัอาหาร นําท่านชมทศันียภาพถ่ายรูป ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรียพ้อยท ์
(VICTORIA  POINT) ทีม่คีวามสูง 397 เมตร เพลนิตากบัทวิทศันแ์บบพาโนรามา่ 360 
องศาของเกาะฮ่องกง เกาลูน  นิวเทอรเิทอรร์ีต่ลอดจนเกาะน้อย ใหญใ่นทะเลจนี
ใต้จากมุมสูง (แต่ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ) ...นําท่านสู่ ชายหาด น้ําตืน้ อ่าว

 



 

 

รพีลสัเบย ์ สถานทีพ่กัผอ่น บรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล  และจุดทีส่นใจอกีด้าน
หน่ึงของอา่ว นมสัการองคเ์จ้าแมก่วนอมิ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, พระพุทธรูปและเทพ
เจ้าต่างๆ ประดิษฐานไว้มากมายตามความศรทัธา อาทิ พระสังกจัจายบูชาเพื่อ
ความสุข, เจ้าสมุทรเทพเจ้าแห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่คัง่เหลอืกนิ
เหลอืใช้ มเีทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ทีม่วีธิกีารเส่ียงทาย
ด้วยด้ายแดง และอธษิฐานด้วยการลูบคลาํหนิก้อนกลมอย่างตัง้ใจอสิระทา่นสักการะ 
ส่ิงศักดิสิ์ทธิ ์ ตามอธัยาศัย ณ ทีแ่ห่งนี้คอือกีด้านของเสน่หท์ีค่้นพบได้ไมไ่กลเลยจาก
ใจกลางเมอืง 

 
 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 3) 
...จากนั้นนําท่าน แวะชมโรงงาน จวิเวอรี่ มเีครือ่งประดบัสวยงาม หรอืเสรมิดวง
บารม ี มากมายให้ทา่นได้เลอืกชม อาทเิช่น จีก้งัหนั, แหวน, สร้อย, กาํไล ฯลฯ  
ซึ่งจะไดร้บัทราบความสําคญัของส่ิงประดบันั้นๆจากผู้ทีม่ประสบการณใ์นด้านนี้โดยตรง
...จากนั้นนําทา่นเดนิทางสู่  วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม เป็นวดัหน่ึงทีช่าวจีน
ให้ความเลือ่มใสศรทัธามาเนิ่นนาน นมสัการเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็นเทพเจ้าประจําวดันี ้
และอธษิฐานหมุนกงัหนัแห่งโชคชะตา หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “กงัหนันําโชค” เพือ่หมุนแต่
ส่ิงดีๆ เข้ามาในชวีติ อาท ิ เดนิทางปลอดภยั, สุภาพแข็งแรง อายุยนื, โชค ลาภ 
เงนิทองไหลมาเทมา, เมือ่หมุนกงัหนัเสร็จแล้วต้องตกีลองให้เสียงดงัสนั่นเพือ่ความเป็น
สิรมิงคล 
 

 

 

 

 

 

...จากนั้นนําทา่นเดนิทางสู่ตวัเมอืงเซนิเจิน้ โดยรถไฟ (เดนิทางประมาณ 45) ซึ่งเป็น
เมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมอืงเศรษฐกจิ



 

 

การค้าทีสํ่าคญัของจนีทางตอนใต้และเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยั...
จากนั้นทา่นสามารถเดนิไปช้อปป้ิงที ่LOWU CENTER (หล่อวู่) หรอืคาํเรยีกตดิปากกนัคอื มา
บุญครอง เซนิเจิน้ ซึ่งสถานทีนี่้จะมขีองก๊อบป้ีแบรนเนมมากมาย อาทเิช่น กระเป๋า 
และนอกจากนีย้งัมเีส้ือผ้า เครือ่งประดบั, รองเทา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (เมนเูป็ดปกักิง่+ไวนแ์ดง) (มือ้ 4) 
พกัที ่ GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/ 

วนัที ่ 3    วดักวนอ ู - ร้านสมุนไพรจนี – ร้านยางพารา – สวนสาธารณะ
โลตสัฮิลล ์ – อนุสาวรยีเ์ติง้เส่ียวผงิ – พพิธิภณัฑ ์ Mineral Museum - เดนิทาง (โดย
เรอื/โดยเหมารถ) สู่สนามบนิฮ่องกง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ 5) 
หลงัรบัประทานอาหารนําทา่นเดนิทางสู่  วดักวนอู (Kuan Au Temple) ไหว้เพทเจ้ากวนอ ู
สัญลกัษณข์องความซื่อสัตย ์ ความกตญัญูรู้คุณ ความจงรกัภกัด ี ความกล้าหาญ 
โชคลาภ บารม ี ทา่นเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่รั่น
คร้ามตอ่ศัตรู ทา่นเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มสีตปิัญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คย
ประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถงึขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลีย่งพลํา้แก่
ฝ่ายตรงข้าม และให้เกดิความสมบูรณด์้วยคนข้างเคยีงทีซ่ื่อสัตยห์รอืบรวิารทีไ่ว้ใจได้
นั่นเองดงันั้นประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไหว้ทา่นเพือ่ความเป็นสิรมิงคลตอ่
ตนเอง และครอบครวัในทกุๆ ดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/


 

 

จากนั้นนําท่านชม ศูนยส์มุนไพรจีน หรือร้านบวัหิมะ เป็นทีรู่้จกักนัดขีองคนไทย 
เมือ่คราวเกดิอุบตัเิหตุรถแก๊สควํา่ทีถ่นนเพชรบุร ี เมือ่ 24 กนัยายน 2533 ครัง้นั้น 
รฐับาลจนีไดส่้งยาบวัหมิะอนัมสีรรพคุณรกัษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลอืผู้ป่วยทีโ่ดนไฟ
ไหม้ทั่วตวั จากนั้นมาคนไทยก็รู้จกัสรรพคุณของบวัหิมะเรื่อยมา พร้อมรบัฟังการ
วนิิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ู้เชีย่วชาญ ให้ทา่นได้ชมการสาธติการนวดเท้า ซึ่งเป็นอกีวธิี
หน่ึงในการผอ่นคลายความเครยีด และบาํรุงการไหลเวยีนของโลหติด้วยวธิธีรรมชาติ
...จากนั้นนําทา่น แวะ ร้านยางพารา เป็นร้านทีผ่ลติสินค้าทีท่าํจากยางพารา   

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 6) 

จากนั้นนําท่าน เดนิทางสู่  สวนสาธารณะโลตสัฮิลล ์หรือทีรู่้จกักนัอกีชื่อคือ สวน
เหลยีนฮัวซาน สร่า้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1992 โดย เติง้ เส่ียว ผงิ เรยีกได้วา่เป็น
นายกรัฐมลตรีที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญมากคนหน่ึงในหน้าประวัติศาสตร์จีน 
เพราะทา่นเป็นผู้นําทีท่าํให้เศรษฐกจิการค้าของจนีได้ก้าวเข้าสู่ตลาดเศรษฐกจิการค้า
โลก มแีนวคดิอยากจะสร้างเมอืงเซนิเจิน้ให้มคีวามลํา้ยุคและทนัสมยั...จากนั้นนําทา่น
ชม อนุสรณส์ถานเติง้เส่ียวผงิ ทีส่ร้างขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1992 ครัง้เมือ่ทา่นเดนิทางมาที่
เซนิเจิน้ เติง้ เส่ียว ผงิ เป็นนายกรฐัมนตรทีีม่ ี ชือ่เสียงและมคีวามสําคญัมากคน 

หน่ึงในประวตัศิาสตรจ์นี เพราะทา่นเป็นผู้ทาํให้เศรษฐกจิการค้าของจีนได้ก้าวเข้าสู่
ตลาดเศรษฐกจิการค้าโลก ทาํให้ประเทศจนีมกีารพฒันาประเทศไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

 

 

 
 

 

 

 

จากนั้นนําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์ Mineral Museum ศนูยร์วมสินค้าทีร่ะลกึประเภทหตัถกรรม 
เครือ่งประดบั ฯลฯ อสิระให้ทุกทา่นได้เลอืกชมเลอืกซือ้สินค้าสัตวนํ์าโชคเผ่เย้า ซึ่ง



 

 

เชือ่วา่เรยีกเงนิเรยีกทองเข้าบ้าน ครมีไขมุ่ก และสินค้าหตัถกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย
ให้ทา่นไดเ้ลอืก 

 

 

 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ 7) 

...หลงัจากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นนั่งเรอืตรงหรอืรถเหมา เขา้สู่สนามบนิฮ่องกง
กลบักรุงเทพฯ 

23.50 น.   เหริฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่  HX 761 / 23:50-02:20 (มอีาหาร
บรกิารบนเครือ่ง)  
02.20 น.   ถงึทา่อากาศยานกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ… 

 

 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงของแตล่ะ
ประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติ้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าโดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้า
เมอืงในวนัเดนิทางนั้นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจ้งให้บรษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

* ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง * 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษี
น้ํามนั 

 คา่รถโค้ชปรบัอากาศ 

 โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง) 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภยัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 
1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอุีบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 
500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ **คุ้มครองตัง้แตอ่ายุ 1–75 ปี 
เทา่นั้น** หมายเหต ุ: กรณีท่ีลูกค้าอายตุั้งแต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของ วงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

และ ค่ารักษาพยาบาล (*** อาย ุ81 ปีขึน้ไม่รับคุ้มครอง ***) 

 คา่วซ่ีาเขา้เมอืงจนีเป็นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 เป็นการช่ัวคราว และจะต้องใช้
เฉพาะวีซ่าจีนแบบเด่ียวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆกต็าม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

แบบเด่ียวด้วยตนเอง(ตามท่ีสถานทูตจีนเรียกเกบ็) กรณีท่ีมีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) 
 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จา่ยส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิ คา่ทาํหนงัสือเดนิทาง คา่โทรศัพท ์
คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิบาร¬์ในห้องและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกาํหนดหรอื
สัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋
เครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชาํระพร้อม
คา่ทวัร)์  

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ธรรมเนียมวซ่ีาคนตา่งประเทศ ทีต่้องเดนิทางเขา้ประเทศจนี (ในตามโปรแกรม
เทา่นั้น) 



 

 

ข้อก าหนดและเงือ่นไขการส ารองที่น่ัง 
 ทา่นจะตอ้งชาํระเงนิคา่มดัจาํ จาํนวน 5,000 บาท/ทา่น ภายใน 48 ชัว่โมง 

หรอืตามวนัทีก่าํหนดให้ หลงัจากทีไ่ด้ทาํการจอง พร้อมส่งสําเนาหนงัสือเดนิทาง 
(Passport) ทีม่อีายุจนถงึวนัเดนิทางไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน 

 ทา่นจะตอ้งชาํระเงนิเต็มจาํนวนอยา่งน้อยกอ่นการเดนิทาง 15 วนั หรอืตามวนัที่
กาํหนดให้ มฉิะนั้นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ  

 ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เช่น สายการมกีาร
ขึน้ภาษีน้ํามนัหรอืภาษี สนามบนิ ฯลฯ 

 เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ ทีร่ะบุบน
หน้าตัว๋เทา่นั้น จงึไม ่ สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้ส้ิน 
ถา้กรณยีกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการคนืเงนิ
ทัง้หมด หรอืบางส่วนให้กบัทา่น 

 เพือ่ให้การส่ังซือ้ และตกลงซือ้ขายสินค้าบรกิาร จากบรษิทัฯ เป็นไปโดยสมบรูณ ์
กรุณาดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้    

1) ทา่นต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษตา่ง ๆ ให้ตรงกบั หนงัสือเดนิทาง 
(Passport)  

1.1 ชือ่ + นามสกุล ของผู้โดยสารทกุคน    

1.2 คาํนําหน้า ชือ่ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีทีม่ ี ชือ่ชัน้ยศ/ทางตาํรวจ/ทหาร 
(และต้องการระบุ) เป็นตน้    

1.3 กรณมีเีด็กรว่มเดนิทาง โปรดตรวจสอบวา่อายุเด็กนั้นๆอยูใ่นเกณฑท์ี่
จะต้องใช้ราคาทวัรป์ระเภทใด   

1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสือเดนิทาง (Passport) ของผู้โดยสารและผู้
รว่มเดนิทางทกุทา่น วา่จะตอ้งคงมอีายุเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 
เดอืน ขึน้ไป 

*** ลกูค้าทา่นใดมวีซ่ีาจนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ ทางตม. จะถอืวา่ทา่นใช้วซ่ีา
ในเลม่ผา่นดา่นในการเขา้ เมอืงจนี บรษิทัฯ ทวัรไ์มส่ามารถยืน่เป็นวซ่ีากรุ๊ป
ให้ได ้ และถา้ทา่นใดไมแ่จ้งวา่มวีซ่ีาจนีอยูใ่นเลม่ พาสปอรต์อยูแ่ลว้ กรณีทีม่ี
คา่ใช้จา่ยเกดิขึน้ทางลกูค้าจะต้องเป็นผู้รบัผดิชอบเองทัง้หมด ***   

2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1–1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้ากยงัไมไ่ดม้ี
การออกบตัรโดยสาร ทัง้นีห้ากมตีรวจพบความผดิพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสาร
แลว้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะตอ้งชาํระคา่ใช้จา่ยในการแกไ้ข
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รบัภาระคา่ใช้จา่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เอง 



 

 

ส่วนในกรณ ี 1.4 ผู้ซือ้ จะตอ้งเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรยีมความพร้อมของเอกสาร
ดว้ยตวัทา่นเอง บรษิทัฯ ไมส่ามารถดาํเนินการใดๆ แทนทา่นไดท้ัง้ส้ิน 

3.) กรณีทีท่า่นไมไ่ดท้าํการทกัทว้งใดๆ แบบเป็นลายลกัษณอ์กัษร บรษิทัฯ ถอืวา่
ทา่นไดต้กลงรบัทราบเงือ่นไขและข้อกาํหนดทัง้หมดของบรษิทัฯ เป็นทีเ่รยีบร้อยแลว้ 
โดยหากเกดิความเสียหายใดๆ ขึน้ บรษิทัฯ ไมต่้องรบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 เมือ่ทาํการชาํระเงนิคา่มดัจาํหรอืยอดเต็มแลว้ กรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไดไ้ม่
วา่จะกรณใีดๆ ก็ตามไมส่ามารถ 

ขอคนืเงนิมดัจาํได้และจะต้องเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ใช้จา่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้ 
อาทเิช่นคา่วซ่ีา, คา่การนัตห้ีองพกั หรอืคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีต่ามจรงิ 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางกอ่นวนัเดนิทาง 10 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯ มคีวาม
จาํเป็นต้องเก็บคา่ตัว๋เต็มราคา 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางกอ่นวนัเดนิทาง 3 วนัทาํการ หรอื NO SHOW ในวนัเดนิทาง 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ ์

ในการไมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี  
 เมือ่ทา่นไดต้กลงชาํระเงนิไมว่า่มดัจาํหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะขอถอืวา่ทา่น

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

หมายเหตุ : เงือ่นไขส าคญัที่ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
1. สําหรบัทา่นทีป่ระสงคจ์ะระบุทีน่ั่ง (เลอืกทีน่ั่งถกูใจ PICK A SEAT) ตอ้งตดิตอ่ที ่ เคาร์
ตอรเ์ช็คอนิ ณ วนัเดนิทาง และชาํระคา่ระบุทีน่ั่งดว้ยตนเอง 

2. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรฐับาล เพือ่เป็นการ
ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วดงักลา่ว คอืร้านหยก ร้านบวัหมิะ ร้านผ้าไหม ร้านยางพารา 
ร้านจวิเวอรี ่ เป็นต้น หากทา่นใดไมเ่ขา้ร้านดงักลา่ว จะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ และ 
ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้   
3. คณะเดนิทางจาํเป็นตอ้งมขีัน้นตํา่ 15 ทา่น หากตํา่กวา่กาํหนด คณะจะไม่
สามารถเดนิทางได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการ
เดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าเพือ่
วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้ กรุณาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน   

4. เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้ เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิัทตวัแทน
ในตา่งประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสิทธิ ์ ทา่นไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิาร
บางส่วนทีท่า่นไมต่้องการไดร้บับรกิาร  



 

 

5. กรณทีีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิไ์มร่บัผดิชอบ
คา่ใช้จา่ยทีจ่ะเกดิขึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระเรยีบร้อยแลว้หาก
วนัเดนิทาง เจ้าหน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออกและเขา้เมอืง ตรวจพบ 
หนงัสือเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นชาํรุด เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้า
หน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยก
ระหวา่งสันของเลม่หนงัสือเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน ทางสายการบนิ
หรอืเจ้าหน้าทีด่า่นตรวจคนออกและเขา้เมอืง มสิีทธิไ์มอ่นุญาตให้ทา่นเดนิทางตอ่ไป
ได ้ ดงันั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนงัสือเดนิทางของทา่นให้เรยีบร้อยกอ่นออกเดนิทาง 
กรณชีาํรุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสุล กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทาํหนงัสือ
เดนิทางฉบบัใหม ่ โดยใช้ฉบบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจ้งมาที่
บรษิทัเร็วทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสือเดนิทาง หากทา่นไดส่้ง
เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบร้อยแลว้ กรณทีีย่งัไมอ่อกตัว๋เครือ่งบนิ จะสามารถ
เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใช้จา่ย แตห่ากออกตัว๋เครือ่งบนิเรยีบร้อยแลว้ ทางบรษิทัขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญต่ัว๋เครือ่งบนิ
แบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 15-20 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นสําคญั 

6. ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะตอ้ง
เดนิทางไป - กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้องชาํระ
คา่ใช้จา่ยส่วนตา่งทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บ 

7. เกีย่วกบัการจดัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิกาํหนด ซึ่งทางบรษิทั
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได ้ แตท่ัง้นีแ้ละทัง้นั้น ทางบรษิทัจะพยายามให้ทา่น
ทีม่าดว้ยกนั ไดน้ั่งดว้ยกนั อยา่งทีด่สุีด 

8. กรณยีกเลกิการเดนิทาง และทางบรษิทัไดด้าํเนินการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
(กรณตีัว๋รฟีนัได ้ หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผู้เดนิทางจาํเป็นจะต้องรอรฟีนั
ตามระบบของสายการบนิเทา่นั้น  

9. ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะ
โรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเดีย่ว (Single) และห้องคู ่ (Twin / 

Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมต่ดิกนั 
หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

10. โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากความลา่ช้าของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร 
เหตุการณท์างการเมอืง การนดัหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ 



 

 

ภยัธรรมชาต ิ วาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็น
เหตุการณท์ีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคาํนึงถงึความ
ปลอดภยัของลกูค้าเป็นสําคญั 

11. กรณทีีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เน่ืองจากเหตุการณค์วามไมส่งบทาง
การเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิ วาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่าย
การบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยงัคง
ให้บรกิารอยูเ่ป็นปกต ิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื
บางส่วนให้กบัทา่น 

12. หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ ไมว่า่ดว้ยสาเหตุ
ใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมค่นืคา่ใช้จา่ย เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้าํ
การจองและถูกเก็บคา่ใช้จา่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหน้าทัง้หมดแลว้บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอืบางส่วนให้กบัทา่น 
ในกรณดีงันี ้
- กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืง ห้ามผู้เดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมส่ิีงผดิกฎหมาย 
หรอืส่ิงของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กต้อง หรอืความประพฤตส่ิอไป
ในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผู้โดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับ
ชาวตา่งชาต ิ หรอื คนตา่งดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีาร
ปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติ้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนั
เน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกดิกรณคีวามลา่ช้าจากสายการบนิ, 

การยกเลกิบนิ, การประทว้ง,การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การ
นําส่ิงของผดิกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจาก
ความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของ
นกัทอ่งเทีย่วเอง  
- เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แล้ว ทางบรษิัทฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 

 

- รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอทีต่้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครัง้หน่ึง หลงัจาก
ไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีง
กนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์ กรุณาแจ้ง
บรษิัทฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์ มฉิะนั้น
บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหน้าได ้  

- มคัคุเทศก ์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มสิีทธใินการให้คําสัญญาใดๆ 
ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีาํนาจของผู้จดักาํกบัเทา่นั้น 

- กรณตี้องการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่ห้องหรอืห้องแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมห้ีอง 

Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสิทธใินการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คอื 1 

ห้องพกัคู ่ และ 1 ห้องพกัเดีย่ว อาจไมม่คีา่ใช้จ่ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด 


