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

NIDN192584



 

 

วันที่ 1 : กรุงเทพ–สนามบินสุวรรณภูมิ– ฮ่องกง –ขึ้นกระเช้านองปิง – วัดโป๋หลิน –              (-/-/D) 

พระใหญ่ลันตา – หมู่บ้านวัฒนธรรมนอนปิง–ช้อปปิ้งซิตี้เกต เอาท์เลต 

 

01.30 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4ประตู 5-6
เคาน์เตอร์Nสายการบิน Hong Kong Airlines (HX)เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ
อ านวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะน าการเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สายการบินHong Kong Airlines ก าหนดให้สามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ 20 กก./ท่าน 
และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก./ท่าน และ)หากต้องการซื้อน้ าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย 

04.15 น.  เหินฟ้าสูฮ่่องกงโดยสายการบินHong Kong Airlinesเท่ียวบินท่ี HX762 

08.20 น.    เดินทางถึง สนามบินCheak Lap Kok Hong Kong(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย1ช.ม.   กรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรรับกระเป๋าและท าภารกิจส่วนตัว
เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิง
หม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนต์และรถไฟท่ี
ยาวท่ีสุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับ
การออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน 
ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของ



 

 

เกาะฮ่องกงน าท่านสัมผัสประสบการณ์นั่ง กระเช้านองปิง 360ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยสดงดงามของเกาะ
ฮ่องกง ระยะทางรวมประมาณ 5.7 กม.ใช้เวลาประมาณ 25 นาที (หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออ านวยเช่นฝนตก
หนักมีลมแรงกระเช้าอาจปิดให้บริการเราจะน าท่านขึ้นสู่ยอดเขาสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทนท้ังนี้เพื่อ
ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ)น าท่านเข้าสู่วัดโป๋หลิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1906 ย้อนไปในอดีตท่ีนี่เป็น
เพียงวัดเล็กๆ หลบเร้นอยู่ในพื้นท่ีเขียวชอุ่ม ปัจจุบันวัดโป๋หลินเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธท่ีมีความส าคัญ
อย่างมากและเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงได้รับความนิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง  
จากนั้นน าท่านเดินทางไปนมัสการ พระใหญ่ลันเตาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆของฮ่องกง สร้างจาก

ทองสัมฤทธิ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน้ าหนัก 202 
ตัน ความสูง 34 เมตร ประดิษฐ์ฐานอยู่บนยอดเขาโป๋
หลิน จากนั้นให้ ท่านเท่ียวชม หมู่บ้านวัฒนธรรม
นองปิงท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงใน
สมัยก่อน ประกอบไปด้วย ร้านน้ าชา ร้านอาหาร ร้าน

ขายของท่ีระลึกและจุดถ่ายรูปอีกมากมายซึ่งเป็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกองค์พระท าขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์
กว่า 200 แผ่น เข้ าด้ วยกันหันพระพักตร์ไป
ทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบ
เขาโขดหินเบื้องล่าง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ซิตี้เกต เอาท์เลตเป็น
ห้าง Outlet ขนาดใหญ่ท่ีสุดของฮ่องกง อยู่ใกล้กับสนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung 
Station ซึ่งเป็นสถานท่ีขึ้นกระเช้าไปไหว้พระใหญ่นองปิง(Ngong Ping)ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย 
กับสินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry รวมท้ัง
รองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุ
ใจ 
 
 



 

 

17.00 น. น าท่านนั่งรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางสู่ 🚅เซินเจิ้น(ใช้เวลาในการ 
 เดินทางประมาณ 1 ชม.) 

 
ค่ า     รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร(1) 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2) 
น าท่านเท่ียวชมเมืองเซินเจ้ิน เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง
ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อท่ี 2,020 ตาราง
กิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมือง
อย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ระเบียบสวยงามน าท่านสู่ วัดกวนอูไหว้เทพเจ้ากวน
อู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี 
ความกล้าหาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตัวแทนของ
ความเด็ดเดี่ยว เป็นธรรม กล้าหาญ เป็นวัดอันศักดิ์
สิทธิท่ีคนเซินเจิ้นกราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในทุก ๆ ด้านจากนั้นน าท่านไป
ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล“บัว
หิมะ”ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความ
ร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อ
ป้องกันผิวน าท่านสู่ ร้านยางพาราให้ท่านได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากยางพารา รู้จักคุณสมบัติ
และเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย แล้วน าท่านชมร้านหยกมีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้
เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตัวท่านเองไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วย
แก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

วันที่ 2 : เซินเจ้ิน– วัดกวนอู –ร้านบัวหิวมะ–ร้านยางพารา– ร้านหยก –ช้อปปิ้งหล่อหวู่  (B/L/D) 
            (พิเศษ ! มื้อค่ าเมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง และชมโชว์น้ าพุเต้นระบ า)                             



 

 

  น าท่านอิสระช้อบปิ้ง หล่อหวู่ เซ็นเตอร์ (Lowu Center)อิสระช้อปปิ้งของ COPY แบรนด์เนมท่ีมีให้เลือก
มากมายหลายอย่าง หลายยี่ห้อ อาทิ กระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา, เสื้อผ้า และอื่น ๆทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตาม
อัธยาศัย 

 
 
 
 
ค่ า    รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร(4) 
   เมนูพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง 
   น าท่านชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAINเป็นโชว์น้ าพุเต้นระบ าประกอบดนตรี พร้อม

ฉากหลังทีเป็นเรือ MINGHUA เรือยอร์ช สุดหรู 
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5) 
น า ท่ าน นั่ ร ถ
ไ ฟ ฟ้ า เ พื่ อ

เดิ น ท า งสู่  🚅
ฮ่องกงผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วน า
ท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว(กังหันน าโชค) เพื่อ
สักการะขอพร เทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหัน
ทองแดง ท่ีเชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่ว
ร้ายและ น าแต่สิ่ งดีๆ มาให้  ชาวฮ่องกงนิยมไป

วันที่ 3 : เซินเจ้ิน– ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว –วัดหวงัต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิม–                (B/L/-) 

โรงงานจิวเวอร์ร่ี–ช้อปปิ้ง@จิมซาจุ่ย– ถนนนาธาน 



 

 

สักการะท่ีวัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ
ฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันท่ี
สามารถเปล่ียนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น แล้วน าท่านสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
วัดหวังต้าเซียน (วัดหว่องไทซิน)เป็นอีกหนึ่งวัดท่ีมีชื่อเสียง
ของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 
รวมท้ังซุ้มประตูทางเข้าท่ียิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมา
จาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมา
กราบไหว้เพราะเช่ือว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอ
พรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทาให้วัดแห่งนี้มี
ชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ 
ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 
4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผ่ือแผ่ศาสนาในฮ่องกง 

จากนั้นน าท่านนมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม 
(KunIm Temple) เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1873  เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนับถือ
มาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด  ถ้าใครท่ี
ชอบเสี่ยงเซียมซีขอบอกว่าท่ีนี่แม่นมากท่ีพิเศษกว่านั้น
นอกจากสักการะขอพร ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปใน
เทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ท่ีขึ้นชื่อของ

ฮ่องกง และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองการออกแบบเครื่องประดับและ
กังหันน าโชค 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
น าท่านอิสระช้อปปิ้งท่ี จิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึ่งเป็น
แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากท่ัวทุกมุมโลก ท่าน
จะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่
ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด
ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งท่ีคุณต้องการ
ศูนย์การค้าท่ีกว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อท่ี



 

 

จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลกอีกท้ังยังเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะ
อิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งท่ี โอ
เชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นน าท่ีมีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ 
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s 
Us(อิสระไม่รวมค่าเดินทาง)  
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า  เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ า  
19.00 น.  ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเชกแลปกอก(Chek Lap Kok Airport)ระหว่างรอขึ้น

เครื่อง ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีหลากหลายประเภทได้ท่ีShop ร้านค้าต่างๆ                ของ
สนามบินไดต้ามอัธยาศัย 

02.00 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hong Kong Airlinesเท่ียวบินท่ีHX767 
04.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺ 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 
 
 

วันที่ 4 : สนามบินเชกแลปกอก ฮ่องกง – กรุงเทพฯ                                                  (-/-/-) 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ2-3 ท่าน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่
เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

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

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

08-11 สิงหาคม   2562 9,990 12,490 12,490 3,500 

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

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

12-15 กันยายน   2562 9,990 12,490 12,490 3,500 

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

 
 
 
 
 
 
 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
* ตามเงื่อนไขของประเทศจีนผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นราคาเด็ก 

(นับวันเกิดจากวันทีก่ลับจากจีน)** 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
ค่าทิป จ านวน 1,500 บาท  *กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก) * 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าท้ังหมด
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย 

ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันท่ียังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง เซนิเจิน้)ก าหนดใหม้กีาร

ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม

, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาล

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ และ

ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

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



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน(แบบกรุ๊ป)  ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ 
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า

อินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการให้บริการวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 

• วีซ่ากรุ๊ปท าได้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ 

• หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ รวมท้ังไม่สามารถคืนเงิน
ค่าวีซ่าได้ทุกกรณี   

• กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางท่ีบินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เท่ียว 2 เมือง) ต้องยื่นวี
ซ่าเดี่ยวเท่านั้น 

• ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ท้ังสิ้น ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้  หรือ ท่านมีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ท าการ ท่านละ 1,500 บาท 
หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ท าการ ท่านละ 1,800 บาท(อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

 
วิธีการช าระเงินกรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ  10,000 บาท 

 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6  เดือนขึ้นไป) 



 

 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าท้ังหมด 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 
 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผู้มี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

• ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

• ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 
ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
EXTRAFLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินนั้น 

เงื่อนไขอื่นๆ 
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัท

จะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ 



 

 

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้นหากท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
นั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือท้ังหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ไม่ว่า
ประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ 
สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะท าหน้าท่ีประสานงานและ
เจ้าหน้าท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือ
การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตาม
สถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าท่ีนั้นๆ ท่ีจะส่งผลท าให้เสียเวลาในการ
ท่องเท่ียวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆท้ังสิ้น ท้ังค่าเสียเวลา ค่าเสี ย
โอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 
เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว 

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- ถ้ากรุ๊ปท่ีท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผู้เดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว้ หรือสาย
การบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  เช่น 
ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีคณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ท้ังสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อ
ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ท้ังนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น) 

- บริษัทฯท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหาย
ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเท่ียวนี้ หากท่านไม่



 

 

ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ 
เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ค่าบริการท่ี ท่านช าระ
กับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดท่ีท าให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ท้ังนี้
ทางบริษัทฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

 


