
 

 

ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ ซวัเถา 4วนั 3คนื 

ไปทวัรเ์ดยีว อ ิม่ท ัง้บญุ ไดท้ ัง้ชอ้ป !!! 

 เซนิเจิน้..ชอ้ปป้ิง LOWU CENTER   

ฮอ่งกง..วดัแชกงหมวิ ชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน 

   ซวัเถา...นมสัการเจา้พอ่เสอื + ไตฮ่งกง + เจา้แมท่บัทมิ 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) 

 

 

วนัที ่ รายการทวัร ์ อาหาร โรงแรม 

Day 1 
กรุงเทพฯ –ฮอ่งกง (HX 768) - น ัง่รถไปเซนิเจ ิน้ - ชอ้ปป้ิง LOWU 

CENTER 
- - D 

CENTURY PLAZA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

Day 2 
เซนิเจ ิน้ - ผา่นชมสวนหงสซู์หลงิ แวะชมสนิคา้พืน้เมอืงเซนิเจ ิน้ (เชน่ 

หยก) - เฮยีงบูซ๋วั (ศาลเจา้พอ่เสอื) – ไตฮ่งกง – ซวัเถา - เขา้ทีพ่กั                    
B L D 

PLATINUM CTRSTAL 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 ซวัเถา - เกาะมาหย ู- กลบัเซนิเจ ิน้ - แวะชมศนูยว์จิยัยาจนี - เขา้ทีพ่กั B L D 
BONANZA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

Day 4 
เซนิเจ ิน้ - กลบัฮอ่งกง -ซติีท้วัร ์- เขาวคิตอเรยี พอ้ยท ์- อา่วรพีลสัเบย ์-  
วดัแชกงหมวิ – ชมจวิเวอรี ่- อสิระชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน – แลว้เดนิทางสู่

สนามบนิฮอ่งกง – กรุงเทพฯ (HX 761/HX 769) 

B L - - 

อตัราคา่บรกิาร 

พเีรยีดเดนิทาง ผูใ้หญแ่ละเด็กใชเ้ตยีง 

(ทา่น/บาท) 

เด็กไมใ่ชเ้ตยีง 

(ทา่น/บาท) 

พกัเดีย่ว 

(ทา่น/บาท) 

01-04 Mar, 08-11 Mar 

15-18 Mar, 22-25 Mar 
29 MAR-01 APR 
(HX768/HX 761) 

18,999.- 17,999.- 4,000.- 19-23, 26-30 Apr 

10-14, 17-21, 24-28 May  
31 May-04 Jun 

07-11, 14-18, 21-25 Jun 
28 Jun-02 Jul, 05-09 Jul 
12-16, 19-23, 26-30 Jul 
(HX768/HX769) 

** ราคานีร้วมคา่วซีา่จนีกรุป๊แลว้คะ่** 



 

 

ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ ซวัเถา 4วนั 3คนื 

ไปทวัรเ์ดยีว อ ิม่ท ัง้บญุ ไดท้ ัง้ชอ้ป !!! 

 เซนิเจิน้..ชอ้ปป้ิง LOWU CENTER   

ฮอ่งกง..วดัแชกงหมวิ ชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน 

   ซวัเถา...นมสัการเจา้พอ่เสอื + ไตฮ่งกง + เจา้แมท่บัทมิ 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) 

 

 

 

วนัที ่1          กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง - น ัง่รถไปเซนิเจ ิน้ - ชอ้ปป้ิง LOWU CENTER 

06.00 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู  ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ เคานเ์ตอร ์K (K01-06) ทางเขา้ประต ู5 และ 6          

อาคารผูโ้ดยสารขาออกสายการบนิ HONGKONG AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก ่

ทา่นในการตรวจเชค็เอกสารสมัภาระและทีน่ั่งกอ่นออกเดนิทาง 

08.50 น.   นําทา่นเดนิทางสูฮ่่องกง โดยเทีย่วบนิที ่HX 768 / 08:50-12:40 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

12.40 น.   เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 1 ชม.) ซึง่ตัง้ยู่บนเกาะลนัเตา โดยเกดิจาก 

การถมทะเลออกไป มพีืน้ทีโ่ดยรวมทัง้หมด 1,248 เฮกเตอร ์ไดร้ับการจัดอันดบัใหเ้ป็นสนามบนิทีด่ทีีส่ดุในโลกตดิตอ่กนัถงึ  

8 ปีซอ้น ตัง้แตปี่ 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้ 

ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง, นวิเทอรร์ทิอรสี,์ เกาลนูและเกาะเล็กๆ อกี 235 เกาะ...หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร 

แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ (น ัง่รถ) เซนิเจิน้ตัง้อยู่ทีม่ณฑลกวางตุง้  เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้มกบัเกาะ 

ฮ่องกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น  3 สว่น คอื เขตเมอืงเซนิเจิน้เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และ 

เขตมณฑลเซนิเจิน้ เป็นหนึง่ในเขต เศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ มสีถานะเป็นเมอืงในเขตเศรษฐกจิพเิศษทีใ่หญ่ทีส่ดุ  

และมอีัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูทีส่ดุ    

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (เมนซูฟีู๊ ด)   

หมายเหต ุ
 ราคาขา้งตน้ อาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เชน่ สายการบนิมกีารขึน้ภาษีน้ํามันหรอืภาษีสนามบนิ ฯลฯ 

 กรุณาเตรยีมคา่ทปิสาํหรับหัวหนา้ทวัร ์10 หยวน/วัน/ทา่น, มัคคเุทศนท์อ้งถิน่ 10 หยวน/วัน/ทา่น,  
คนขบัรถ 10  หยวน/วัน/ทา่น (** ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ตอ้งจ่ายคา่ทปิทัง้หมด = 120 หยวน/ตอ่ทรปินี้คะ่ **) 

 รายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบนิดงักลา่วขา้งตน้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นไดต้ามความ

เหมาะสม 



 

…จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่Lowu Center หรอืมาบุญครองเซนิเจิน้ แหลง่รวบรวมสารพัด สนิคา้ราคาถกูจนแทบไม่น่า

เชือ่ใหท้า่น ไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้และตอ่รองราคาสนิคา้ทีท่า่น ตอ้งการอย่างเต็มที ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ 

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิตา่งๆ มากมาย...  

 

 

 

 

พกัที ่ Century Plaza Hotel / Bonanza Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2         เซนิเจ ิน้ - ผา่นชมสวนหงสซู์หลงิ แวะชมสนิคา้พืน้เมอืงเซนิเจ ิน้(อาทเิชน่ หยก) –  

                   เฮยีงบูซ๋วั (ศาลเจา้พอ่เสอื) – ไตฮ่งกง – ซวัเถา - เขา้ทีพ่กั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

...หลงัอาหารนําทา่นผ่านชม สวนหงสซ์หูลงิ  ถอืเป็นสวนสาธารณะแห่งชาตขิองจนีทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุ และเป็นจุดชมววิ ที่

ทศันียภาพกวา้งใหญ่ทีส่วยงามแห่งหนึง่ รวมไปถงึนกนานาพัน นกป่าโกงกาง , นกในตํานาน ฯลฯ...หลงัอาหารนําทา่น แวะ

ชมสนิคา้พืน้เมอืงเซนิเจิน้ อาท ิเชน่ งานแกะสลกัจากหยก เป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นทีร่ะลกึ หรอืเป็นเลอืกเป็นของฝาก 

...แลว้นําเดนิทางสูอํ่าเภอหลูฮ่ง (ลูฟ่ง) ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาตาคาร (แวะทานระหวา่งทาง) 



 

...จากนัน้นําทา่น นมัสการเฮยีงบู๋ซวั หรอื เจา้พ่อเสอื ซึง่ถอืเป็นองคจ์รงิ ทีช่าวจนีในประเทศไทยได ้จําลองเอามาสรา้งไวท้ี่

ศาลเจา้พ่อเสอืบรเิวณเสาชงิชา้ นมัสการพระพุทธรูปอันศกัดิส์ทิธิ ์  ตวัเหลาเย  ในวัดหยวนซนั  อายุประมาณ 800 ปี ทีม่ี

ชือ่เสยีง โดง่ดงั และเป็นทีนั่บถอืศรัทธาของชาวจนีโพน้ทะเลมานานแลว้ ว่ากนัว่าพระพุทธรูป ตวัเหลาเยนี้มคีวามศกัดิส์ทิธิ์

มาก ถา้ใครขอพรแลว้จะสม ความปรารถนาทกุประการ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีอ่ยู่แดนไกลทา่นจะสามารถใหพ้ร และ

คุม้ครองไดเ้ป็นอย่างด ี ชาวจนีแตจ้ิว๋ถอืว่าในชวีติหนึง่สาํหรับนักธุรกจิจนีแลว้จะตอ้งมานมัสการสกัครัง้หนึง่  ซ ึง่คนสว่นใหญ่

หลงัจากนมัสการทีเ่ฮยีงบู๋ซวันี้แลว้ กลบัมาก็จะทําการคา้ข ึน้ประสบแตค่วามสาํเร็จใน ชวีติ ทกุๆปีจะมผีูท้ีม่าบนบานและแกบ้น 

เดนิทางมาจากภายในประเทศและตา่งประเทศทกุสารทศิ ภายในวัดมทีัง้เทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซึง่เป็นเทวรูปทีร่ักษาดแูล

เรือ่งน้ํา ประดษิฐานปิดทองอยู่ใน ศาลเจา้พรอ้มกนันัน้ก็ยังมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยู่ในวหิารหนา้ เป็นสถานทีส่กัการะบูชา

ของคนซวัเถาอย่างกวา้งขวาง และเป็นสถานทีท่ีช่าวจนีโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจนีในประเทศไทยจะนับถอื กนัมาก...

จากนัน้นําทา่นสู ่ไตฮ่งกง นมัสการนมัสการอนุสรณ์สถานของบุรพาจารย ์“ไตฮง”อันเป็น ทีนั่บถอืของชาวจนีและศรัทธาของ

บุคคลทัว่ไปในเรือ่งความเมตตากรุณาของทา่น เมือ่ยังมชีวีติอยู่  ทา่นไดบํ้าเพ็ญสาธารณะประโยชนไ์วอ้ย่างมากมาย

มหาศาล ทัง้ยังเป็นผูใ้หก้ําเนดิ มลูนธิปิอเต็กต ึง้   คนแรก ปัจจุบันสสุานแห่งนี้ไดร้ับการบูรณะซอ่มแซมจากการร่วมบรจิาค

ของชาวจนี จนมคีวาม  ใหญ่โตและสวยงาม   สถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งนี้เกดิจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซอื สมัยราชวงศซ์ง่ ตามจด  

บันทกึของโบราณคด ีตา้เฟิงจู่ซอืเป็นคนสมัยราชวงศซ์ง่ เกดิทีอํ่าเภอเวนิโจว มณฑลเจ๋อเจยีง สอบได ้ จิน่สือ้เป็นขา้ราชการ

ชัน้ผูใ้หญ่แตเ่ห็นการปกครองและขา้ราชการไม่ด ีจงึออกบวชเป็นพระธุดงค ์ มาถงึหมู่บา้นเหอผงิหลีม่ณฑลกวางตุง้ ไดส้รา้ง

วัดสรา้งโรงเรยีนสรา้งสะพานและชว่ยรักษาโรคภยัไข ้เจ็บใหแ้กช่าวบา้นตลอดมา  หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ทีเ่หอ

ผงิหลีแ่ละสรา้งศาลเจา้ไวเ้พือ่ เป็นการรําลกึถงึบุญคณุและความดขีององคไ์ตฮ่งกงผูน้ี้...แลว้นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วั เมอืง

ซวัเถา ซ ึง่ ในอดตีเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ตอ่มาถกูยกระดบัฐานะขึน้เป็นเมอืงทา่นานาชาตใิน  ศตวรรษที ่18 กอ่น

จะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมอืงเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี ซวัเถาเป็นบา้นเกดิของ  ชาวจนีโพน้ทะเลทีอ่พยพไปตัง้ถ ิน่ฐานยัง

ประเทศตา่ง ๆ กว่า  30 ประเทศ  ทัว่โลก ปัจจุบันลกูหลาน  ชาวจนีโพน้ทะเลเป็นกําลงัสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกจิของ

เมอืงซวัเถาพัฒนาขึน้เรือ่ยๆ 

 

 

 

 

 

 

คํา่      รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! เมน ูอาหารแตจ้ ิว๋) 

พกัที ่  Platinum Crystal Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3         ซวัเถา - เกาะมาหยู - น ัง่รถกลบัเซนิเจ ิน้  - แวะชมศนูยว์จิยัยาจนี 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  



 

...หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่เกาะมาหยู หรอื ไฮตงัม่า เพือ่เยีย่มชมวัดเจา้แม่ทบัทมิ และนมัสการ รูปปั้น เจา้แม่ทบัทมิ อัน

ศกัดิส์ทิธิ ์ จากนัน้นําทา่นชม วัดมาจู๊ ซ ึง่เป็นวัดเกา่แกท่ีศ่กัด ิส์ทิธิแ์ละเป็นทีนั่บถอืมาก ภายในวัดมกีารตกแตง่อย่างงดงาม ที่

บนหลงัคาของวัดถกูประดบัอย่างสวยงามดว้ย รูปแกะสลกัของมังกรลอ่แกว้  และหงษ์คู ่กบัดอกโบตัน๋ เทพเจา้มาจู๊ เป็นทีนั่บ

ถอืของชาวประมงทกุคน เชือ่กนัว่าหากวันใดจะตอ้งออกเดนิทางไปในทะเล จะตอ้งมาไหวเ้ทพเจา้มาจู๊กอ่น เพือ่ขอใหท้า่น

ชว่ยคุม้ครองใหเ้ดนิทางปลอดภยั…. 

 

 

 

 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แวะทานระหวา่งทาง) 

...เดนิทางกลบัเมอืง เซนิเจ ิน้ ...นําทา่นแวะ ชมศนูยว์จิัยยาจนี แหลง่แนะนํา สรรพคณุ สว่นผสมมยีาสมุนไพรจนีมากมายไม่

ว่าจะเป็นยาครมี ฯลฯ หลายหลายใหท้า่นไดเ้รยีนรู ้

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่    Century Plaza Hotel / Bonanza Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4       เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง(น ัง่รถเหมา) - ซติีท้วัร ์- เขาวคิตอเรยี - อา่วรพีลสัเบย ์- วดัแชกงหมวิ  

                 - รา้นจวิเวอรี ่- อสิระชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง – กลบักรงุเทพฯ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

...หลงัอาหารนําทา่น เดนิทางสู ่ ฮ่องกง  (น่ังรถเหมา)  นําทา่นชมทศันียภาพถา่ยรูป ณ จุดชมววิ เขาวคิเตอเรยีพอ้ยท์  

(VICTORIA  POINT) ทีม่คีวามสงู 397 เมตร เพลนิตากบัทวิทศันแ์บบพาโนราม่า 360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลนู นวิเทอ

รเิทอรร์ีต่ลอดจนเกาะนอ้ย ใหญ่ในทะเลจนีใตจ้ากมุมสงู (แตไ่ม่ไดข้ ึน้สูจุ่ดชมววิสงูสดุ Peak นะคะ) ....นําทา่นสูช่ายหาดน้ํา

ตืน้ อ่าวรพีลสัเบย ์ สถานทีพ่ักผ่อนบรรยากาศแบบปิคนคิชายทะเล  และจุดทีส่นใจอกีดา้นหนึง่ของอ่าว นมัสการองคเ์จา้แม่

กวนอมิ, เทพเจา้แห่งโชคลาภ, พระพุทธรูปและเทพเจา้ตา่งๆ ประดษิฐานไวม้ากมายตามความศรัทธา อาท ิพระสงักจัจาย

บูชาเพือ่ความสขุ, เจา้สมุทรเทพเจา้แห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั่งคัง่เหลอืกนิเหลอืใช ้มเีทพแห่งวาสนา 

เทพแห่งดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ทีม่วีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลบูคลําหนิกอ้นกลมอย่างตัง้ใจ

อสิระทา่นสกัการะ ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ตามอัธยาศยั ณ ทีแ่ห่งนี้คอือกีดา้นของเสน่หท์ีค่น้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมอืง... 

 

 

 

 

 

 



 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วัดแชกงหมวิ  หรอื วัดกงัหันลม เป็นวัดหนึง่ทีช่าวจนีใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน นมัสการ

เทพเจา้แชกงซึง่เป็นเทพเจา้ประจําวัดนี้ และอธษิฐานหมุนกงัหันแห่งโชคชะตา หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “กงัหันนําโชค” เพือ่หมุน

แตส่ ิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ อาท ิเดนิทางปลอดภยั, สภุาพแข็งแรง อายุยนื, โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา, เมือ่หมุนกงัหันเสร็จ

แลว้ตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล …จากนัน้นําทา่น แวะชมโรงงาน จวิเวอรี่ มเีครือ่งประดบัสวยงาม 

หรอืเสรมิดวงบารม ีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชม อาทเิชน่ จีก้งัหัน, แหวน, สรอ้ย, กําไล ฯลฯ  ซึง่จะไดร้ับทราบความสาํคญั

ของสิง่ประดบันัน้ๆจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในดา้นนี้โดยตรง 

 

 

 

 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

...จากนัน้เชญิทา่นอสิระกบัการชอ้ปป้ิงกนัตอ่อย่างจุใจ ย่านถนนนาธาน  แหลง่ชอ้ปป้ิงของฮ่องกง มเีวลาใหท้า่นทัง้วันให ้

ทา่นอสิระกบัการชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้สนิคา้อาทเิชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า น้ําหอม หรอื ของเด็กเลน่ฯลฯ  ณ รา้นชอ้ปป้ิงชือ่

ดงัตา่งๆ หรอืบางทา่นอาจจะเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึก็ได ้

คํา่          อาหารอสิระตามอธัยาศยัไมม่บีรกิาร   

 ..หลงัจากนัน้ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

   เหริฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HX 761 หรอื HX 769 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

   ถงึทา่อากาศยานกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ….. 

 

********************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

อัตราคา่บรกิารนี้รวม: 

- คา่ตัว๋เครือ่งบนิสายการบนิ Hong Kong Airlines (HX) ชัน้ประหยัด เดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะ  

-  คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง ตามทีร่ะบุในรายการ 

- คา่น้ําหนักสมัภาระเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก. หรอืตามขอ้กําหนดของสายการบนิ 

- คา่ทีพ่ักระดบัมาตราฐานหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

- คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ (**หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ, คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคา่รถโคช้ปรับอากาศ นําเทีย่วตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

- คา่วซีา่เขา้เมอืงจนีเป็นวซีา่กรุ๊ป (เนื่องจากโปรแกรมทวัรน์ี้การเขา้เมอืงจนีเป็นวซีา่แบบกรุ๊ป หากเกดิกรณีประเทศจนี

มกีารประกาศยกเลกิวซีา่จนีแบบกรุ๊ปเป็นการชัว่คราว และจะตอ้งใชเ้ฉพาะวซีา่จนีแบบเดีย่วเทา่นัน้ในการเขา้เมอืงจนี 

ไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางลกูทวัรจ์ะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ธรรมเนียมวซีา่แบบเดีย่วดว้ยตนเอง  (ตามทีส่ถานทตู

จนีเรยีกเก็บ) กรณีทีม่วีซีา่จนีอยู่แลว้ไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายได)้ 

- คา่ประกนัภยัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล

กรณีอุบัตเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แตอ่ายุ 1 – 75 ปี 

เทา่นัน้ **  

 

อัตราคา่บรกิารนี้ไมร่วม: 

- ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ   

- คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทาง

ในการจัดทําเอง) 

- คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีนํ่า้หนกัเกนิจากทีส่ายการบนิกําหนด  

- คา่ทปิสําหรบัหวัหนา้ทวัร,์ มคัคเุทศนท์อ้งถิน่, คนขบัรถ = 120 หยวน/ตอ่ทรปินีค้ะ่ 

ขอ้กําหนดและเงือ่นไขการสํารองทีน่ั่ง: 

- รายการทวัรน์ี้เป็นการทอ่งเทีย่วแบบหมู่คณะ ( Join Tour ) 

          - คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขีน้ไปออกเดนิทาง และม ีหวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ย 

          - คณะผูเ้ดนิทางจํานวน ไมถ่งึ 15 ทา่นออกเดนิทางแตไ่มม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษิทัฯ  

          จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***   

- ทา่นจะตอ้งชาํระเงนิคา่มัดจํา จํานวน 5,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางภายใน 48 ชัว่โมง หรอืตามวันที ่DUE DATE 

หลงัจากทีไ่ดทํ้าการจอง พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง(Passport)ทีม่อีายุจนถงึวันเดนิทางไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 

- ทา่นจะตอ้งชาํระเงนิเต็มจํานวนอย่างนอ้ยกอ่นการเดนิทาง 15 วัน หรอืตามวันที ่DUE DATE ทีก่ําหนดให ้ มฉิะนัน้

หมายเหต ุ: กรณีทีลู่กคา้อายุตั้งแต ่76 -80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของ วงเงินความคุม้ครอง กรณีเสียชีวิตและ  

                ค่ารกัษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปีขึ้ นไม่รบัคุม้ครอง ***) 

      



 

จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ 

- ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เชน่ สายการมกีารขึน้ภาษีน้ํามันหรอืภาษี สนามบนิ ฯลฯ  

-   เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่ สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการคนื

เงนิทัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

-    เพือ่ใหก้ารสัง่ซือ้ และตกลงซือ้ขายสนิคา้บรกิาร จากบรษัิทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดําเนนิการดงัตอ่ไปนี ้   

1) ทา่นตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษตา่ง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

1.1 ชือ่ + นามสกลุ ของผูโ้ดยสารทกุคน    

1.2 คํานําหนา้ ชือ่ เชน่ Mr./Mrs./Miss. (กรณีทีม่ ีชือ่ชัน้ยศ/ทางตํารวจ/ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้    

1.3 กรณีมเีด็กร่วมเดนิทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนัน้ๆอยู่ในเกณฑท์ีจ่ะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด   

1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร และผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น วา่ 

จะตอ้งคงมอีายุ เหลอื  ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป 

*** ลกูคา้ทา่นใดมวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ ทางตม. จะถอืวา่ทา่นใชว้ซีา่ในเลม่ผา่นดา่นในการเขา้ 

เมอืงจนี บรษิทัฯ ทวัรไ์มส่ามารถยืน่เป็นวซีา่กรุป๊ใหไ้ด ้และถา้ทา่นใดไมแ่จง้วา่มวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่ 

พาสปอรต์อยูแ่ลว้ กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ทางลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองท ัง้หมด ***   

2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้ากยังไม่ไดม้กีารออกบัตรโดยสาร ทัง้นี้หากม ี

          ตรวจพบความผดิพลาดภายหลงัการออกบัตรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระ 

          คา่ใชจ้่ายในการแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลา่ว โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้ับภาระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิข ึน้เอง  

          สว่นในกรณี 1.4 ผูซ้ือ้ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรยีมความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัทา่นเอง บรษัิทฯ  

          ไม่สามารถ ดําเนนิการใดๆ แทนทา่นไดท้ัง้ส ิน้ 

3.) กรณีทีท่า่นไม่ไดทํ้าการทกัทว้งใดๆ แบบเป็นลายลกัษณ์อักษร บรษัิทฯ ถอืว่าทา่นไดต้กลงรับทราบเงือ่นไข และ   

          ขอ้กําหนดทัง้หมดของบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยหากเกดิความเสยีหายใดๆ ข ึน้ บรษัิทฯ ไม่ตอ้รับผดิชอบ       

          ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ : 

 เมือ่ทําการชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืยอดเต็มแลว้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถเดนิทางไดไ้ม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม ่ 

สามารถขอคนืเงนิมัดจําไดแ้ละจะตอ้งเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ใชจ้่ายตา่งๆทีเ่กดิข ึน้ อาทเิชน่คา่วซีา่,   

คา่การันตหีอ้งพัก หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีต่ามจรงิ  

 กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวันเดนิทาง 10 วันทําการ ทางบรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งหักในอัตราตัว๋เต็ม ราคา 

 กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวันเดนิทาง 3วันทําการหรอืNO SHOW ในวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

 เมือ่ทา่นไดต้กลงชาํระเงนิไม่ว่ามัดจําหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง  ๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

หมายเหต ุ: 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะสบัเปลีย่น หรอืเปลีย่นแปลงรายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบนิไดต้ามความ

เหมาะสมเมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัทัง้นี้ถอืเป็นเอกสทิธิข์องบรษัิทฯโดยยดืถอืตามสภาพการณ์ แตย่ังคงรักษามาตรฐาน

การบรกิารและประโยชนข์องทา่น  เป็นสาํคญั 



 

2. บรษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบ

ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล 

เปลีย่นแปลงกําหนดเวลาตารางบนิ ภยัธรรมชาตฯิลฯ และการหา้มออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ อัน

เนื่องจากสิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ 

3. สาํหรับทา่นทีป่ระสงคจ์ะระบุทีน่ั่ง (เลอืกทีน่ั่งถกูใจ PICK A SEAT) ตอ้งตดิตอ่ที ่เคารต์อรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง และ

ชาํระคา่ระบุทีน่ั่งดว้ยตนเอง   

4. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดงักลา่ว คอื

รา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่เป็นตน้ หากทา่นใดไม่เขา้รา้นดงักลา่ว จะตอ้งจ่ายคา่ทวัร์

เพิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้  

     

 


