
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดินทาง : 
เดือน เมษายน  2562  18-20 / 19-21 
เดือน พฤษภาคม 2562  !"-!# / $%-$& / %!พ.ค.-($มิ.ย. 
เดือน มิถนุายน 2562  06-08 / 13-15 / 20-22 
เดือน กรกฎาคม 2562  04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 
เดือน สิงหาคม 2562  (!-(% / ($-(1 / !&-!2 / $$-$1 / $3-%! / %(ส.ค.-(!ก.ย.  
เดือน กนัยายน 2562  05-07 / 06-08 / 12-14 / 20-22  
เดือน ตลุาคม  2562  21-23 / 23-25 / 25-27  

ราคาทวัร ์
ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี@ยว 

    9,999 13,599 13,599 4,500 
 

เดือน พฤษภาคม 2562  3-5 

ราคาทวัร ์
ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี@ยว 

    11,999 15,599 15,599 5,000 
 
เดือน ตลุาคม  2562  10-12 / 12-14 / 17-19 

ราคาทวัร ์
ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี@ยว 

    12,999 16,599 16,599 5,500 

 

อตัรานีBยงัไม่รวมค่าทิปสําหรบั ไกดท์อ้งถิ@น/คนขบัรถ อตัราการใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก ท่านละ !,&(( บาท 
** ขออนญุาตเก็บทิป ณ สนามบินสวุรรณภมิู ในวนัแรกของการเดินทาง ** 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04:30 น. พรอ้มกนัที@สนามบินสวุรรณภมิูเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน เคานเตอร ์M ชัBน 4 ทางเขา้ประต ู5 อาคารผ ูโ้ดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค  โดยมเีจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ

ตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และทีนั งก่อนออกเดนิทาง 

06:45 น. นําท่านเดินทางส ู ่เกาะฮ่องกง โดยเที@ยวบินที@ CX 616 
10:30 น. ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลนัเตา   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนัดพบประตู

ทางออก นาํท่านเดนิทางผา่นสะพานแขวนชงิหม่า เป็นสะพานแขวนสาํหรับรถยนตแ์ละรถไฟทียาวทีสดุของโลกมรีะยะทาง
2.2กิโลเมตรซึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชือดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทัศน์
ของเกาะฮ่องกง  

หรอืเที@ยวบิน 
06:00 น. พรอ้มกนัที@สนามบินสวุรรณภมิูเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน เคานเตอร ์M ชัBน 4 ทางเขา้ประต ู5-6 อาคารผ ูโ้ดยสารขา

ออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค(CX) โดยมีเจา้หนา้ที@ของบริษทัฯ    คอยอํานวยความสะดวก
แกท่่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที@นั@งกอ่นออกเดินทาง 

08:15 น. นําท่านเดินทางส ู ่เกาะฮ่องกง โดยเที@ยวบินที@ CX 700 
12:15 น.     ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลนัเตา   หลงัผา่นพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จดุนดัพบ  
                   ประตทูางออก นาํท่านเดนิทางผา่นสะพานแขวนชงิหมา่ เป็นสะพานแขวนสาํหรับรถยนตแ์ละรถไฟทียาวทีสดุของ 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง - หา้ง City Gate Outlet – เซินเจิBน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หา้ง City Gate Outlet  
 หา้ง City Gate Outlet หา้ง Outlet ขนาดใหญ่ของฮ่องกง อยูใ่กลก้บัสนามบิน ตดิกบัสถานรีถไฟ Tung Chung Station 
มแีบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กนั 40-70% นอกจากสว่นของหา้งแลว้ยงัมรีา้นอาหารตา่งๆ, ศนูยอ์าหาร , 
ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong 

ทวัรเ์สรมิ  ขึBนกระเชา้ NGONG PING 360 แบบธรรมดา 
   ผ ูใ้หญ่  ราคา !,$(( บาท  
   เด็ก  ราคา !,!(( บาท (เด็กอายรุะหว่าง % – 11 ปี) 
   (บรกิารสาํหรบั !( ท่านขึBนไป โดยมีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปดว้ยโดยรถไฟ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

เซินเจิBน 

17.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่ เซินเจิBน (โดยรถไฟ) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง
ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซินเจิWน ไดรับการวางระบบผงัเมืองอย่างดีมสีภาพภมูทิัศน ์และสภาพแวดลอ้มที
เป็นระเบียบสวยงาม 

 รบัประทานอาหารคํ@า ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารคํ@า นําท่านเดินทางเขา้ส ูที่@พกั FX HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที@สองของการเดินทาง วดักวนอ ูKuan Au Temple - รา้นหยก ผา้ไหม และบวัหิมะ - Lowu Center 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    นํBาพTุhe Music Fountain of sea world shenzhen 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดักวนอ ูKuan Au Temple 

นาํท่านเดินทางสู่ วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหวเ้ทพเจา้กวนอสูญัลกัษณข์องความ
ซือสัตย์ ความกตัญXรูู้คณุความจงรักภักดีความกลา้หาญ โชคลาภ บารมีท่าน
เปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดียวองอาจไม่ครั นครา้มต่อศัตร ูท่านเป็น
คนจิตใจมั นคงดั งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รา้นหยก ผา้ไหม และบวัหิมะ 

จากนัWนพาทกุท่าน เลือกซืWอ เลือกชม หยก หลากหลายรปูแบบ สินคา้ขึWนชืออีกหนึงอย่างของเมืองจีน และ เลือกซืWอผา้

ไหมของเมืองจีน ทีไม่เหมือนใคร ห่มแลว้อุ่นเวลาหนาว ห่มแลว้ไม่รอ้นรูส้ึกสบายในหนา้รอ้น และสินคา้ทีหลายคนรูจ้กั

เป็นอย่างด ีสาํหรับ บวัหิมะ ทีใชร้ักษาแผลสด ไฟไหม ้นํWารอ้นลวก หรือแม ้กระทั งแตม้สวิ แตม้ฝ้า ก็ยงัได ้

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

Lowu Center 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัWนใหเ้วลาทกุท่านไดอิ้สระชอ้ปปิW งที Lowu Center หา้งชือดงัทีขายของเลยีนแบบแบรนดด์งัหลากหลายอย่าง ไมว่่าจะ
เป็นเสืWอผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เครืองประดบั และสนิคา้อิเล็กทรอนกิส ์จึงไดร้ับขนานนามว่าเป็น มาบญุครองเซิน
เจิWน ใครมาเทียวเซินเจิWน จะชอ้ปทีนีใหส้นกุตอ้งตอ่ราคา ซึงถือว่าเป็นเสนห่ข์อง Lowu เลยทีเดยีว โดยนกัชอ้ปทัWงหลาย
สามารถตอ่ราคาไดถึ้ง 70-80% ของราคาทีตัWงไวห้ลงัมืWอเทียงพาทกุท่านอิสระ  

 

 

 

 

 

 รบัประทานอาหารคํ@า ณ ภตัตาคาร (พิเศษ เป็ดปักกิ@ง+ไวนแ์ดง)    

 

หลงัอาหารคํ@า นําท่านชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชวนํ์Bาพเุตน้ระบําประกอบดนตร ีพรอ้มฉากหลงั
ทีเป็นเรอื MINGHUA เรอืยอรช์ สดุหร ูแต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรั@งเศส ชารล์ส เดอโกล ต่อมาทางจีนไดซื้Bอต่อ และได้
นํามาทอดสมอที@ท่าเรอื SHE KOU เพื@อจดัเป็นสถานที@ท่องเทียวที@ตระการตา 

หลงัจากการชมโชว ์ นําท่านเดินทางเขา้ส ูที่@พกั  FX HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที@สามของการเดินทาง วดัแชกงหมิว- วดัหว่องไท่ซิน – เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮํา - งานฮวงจ ุย้ – 

ยา่นจิมซาจ ุ่ย – กรงุเทพฯ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้  
นําท่านเดินทางจากเมืองเซินเจิBน ส ูฮ่่องกงโดยรถไฟ   ใชเ้วลาใน
การเดินทางโดยประมาณ ! ชั@วโมง 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นทีรําลือถึงความศักดิ_สิทธิ_ เรือง
ของกงัหันลมทีพดัพาเอาสิงไมด่อีอกจากชวิีต เชือว่าการหมนุกงัหันกลบัทิศ 
จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีได ้ทําให้วัดนีWมีชือเรียกอีก
อย่างหนึงว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนีWเป็นวัดเล็กๆ ทีเก่าแก่และไดอ้นรุักษไ์ว้
เป็นโบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลงัของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สรา้งเสร็จ
ในปี 1993 บนเนืWอที 50,000 ตารางฟุต สรา้งขึWนเพือระลึกถึงท่านแชกง 
นกัรบผูซึ้งปกป้องจกัรพรรดริาชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ่์ง 

 

 

 

ธรรมเนียมการไหวเ้ทพเจา้แชกง 

• เมื@อเขา้ไปในศาลใหย้ืนอย ูเ่บืBองหนา้รปูปัBนขนาดมหึมาของท่านแชกง 

• อธิษฐานขอพรและมองหนา้ท่าน อยา่งม ุ่งมั@น 

• ทําพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตา โดยใชนิ้BวชีBหมนุกงัหนัตามเข็มนาฬิกา 

• ถา้ชีวิตในปีที@ผ่านมาไม่ดี ใหใ้ชมื้อซา้ยหมนุดา้นซา้ยไปขวา 

• ถา้ชีวิตดีอย ูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจากขวาไปซา้ย 

• เมื@อหมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัBง ดงัๆ เพื@อใหเ้ป็นที@รบัร ูท้ ั@วกนัทัBงฟ้าดิน และใหพ้รนัBนสม

ประสงค ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัหวงัตา้เซียน  Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 

นาํท่านนมสัการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หนึงในวัดทีโด่งดงัทีสดุของฮ่องกง เทพซึงขึWนชือในการดแูล
รักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายทีนาํธปู และ ของ มาสกัการะเพือขอพรต่างๆ ตัWงแต่เรืองความรักไปจนถึง
ฤกษม์งคลในการทาํธรุกิจ หรือตามทีคนไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิdวว่า “วัดหวังตา้เซียน”นัWนเป็นวัด
ลทัธิเตา๋ทีชาวฮ่องกงและนกัท่องท่องที เดนิทางมาเทียวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชืWอสายจีนใหค้วามศรัทธากนัมาก วดันีW
มอีายกุว่ารอ้ยปี ไดช้ือว่าเป็น  วดัทีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสยีทกุสิง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮํา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัWนนาํท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮํา Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัWงแต่ปี 
ค.ศ. 1873 เป็นหนึงในวัดทีชาวฮ่องกงนัWนเลือมใสกันมาก ดว้ยความทีเจ ้าแม่กวนอิมนัWนเป็นเทพเจ้าแห่งความ

เมตตา ฉะนัWนเมือใครมทีกุขร์อ้นอะไรก็มกัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ัWนชว่ยเหลอื  และยงัมพีิธีขอซองอัWงเปาจากเจา้แม่
กวนอิมอีกดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึงทางวัดจะจาํหน่าย
อปุกรณส์าํหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้าํซองแดงมาวนเหนอืกระถาง
ธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัWนไวเ้พือเป็นสริิมงคล ตอ่ไป  

งานฮวงจ ุย้ 

จากนัWนนาํท่านเยียมชม งานฮวงจ ุย้ ทีขึWนชือของฮ่องกงพบกับงานดีไซนที์ไดร้ับรางวัลอันดบัยอดเยียม เครืองประดบั
กังหันนาํโชค จีW แหวน กําไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ทีการงาน คา้ขายธรุกิจใดๆก็ร ุ่งเรือง
มากมาย เดนิทางไปทีใดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภยั คิดหวงัสิงใดก็สมดั งใจปรารถนาทกุประการ และนาํท่านชม รา้นปี@
เซี@ยะหยก สตัวน์าํโชคลาภความมั งม ี

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จากนัWนนาํท่านชอ้ปปิW ง ยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝังเกาลนู หากท่านตอ้งการอพัเดตเทรนดล์่าสดุ
ของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงทีทันสมยัทีสดุ มี
รา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทัWงโรงแรมนบัสบิและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ทีมสีินคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุ
โลก ลํWาสมยัสดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสืWอผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง
ดจิิตอล โทรศัพทม์อืถือ เชญิเลอืกชมซืWอสนิคา้แฟชั นทีมเีอกลกัษณเ์ป็นของ ตวัเองในสนิคา้กิhบเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลอืกมกิซ์
แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามนัสก์นัเลยทีเดยีว สวรรคข์องนกัท่องเทียวอย่างแทจ้ริง นบัว่าเป็นแหลง่ขายเครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง
ดิจิตอล โทรศัพทม์อืถือ และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกมากมาย หากนกัท่องเทียวควรจะต่อรองราคาใหด้ี เพราะอาจจะเจอที
ถกูกว่าในรา้นถดัไป ทางทีดคีวรเดนิสาํรวจราคาหลายๆ รา้นก่อนตดัสนิใจเมอืงทีไมเ่คยหลบั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลานดัหมายนําทกุท่านเดินทางส ูส่นามบินฮ่องกง 

19.50 น. เหิรฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเที@ยวบินที@ CX 703   

21.45 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ    

หรอืเที@ยวบิน 

21.25 น. เหิรฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเที@ยวบินที@ CX 617   

23.15 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ    

หรอืเที@ยวบิน 

22.25 น. เหิรฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเที@ยวบินที@ CX 709 

00.15 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี@ยนแปลง หรือยกเลิกเงื@อนไขต่างๆ 
โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุสามารถออกเดินทางไดข้ัBนตํ@า $( ท่านขึBนไป 

*** อตัราค่าบรกิารทวัรนี์B   เป็นทวัรที์@เขา้รา้นชอ้ปปิB ง ซึ@งรว่มกบัการท่องเที@ยวแห่งประเทศจีน เพื@อสง่เสรมิใหมี้
การประชาสมัพนัธส์ินคา้พืBนเมืองใหก้บันกัท่องเที@ยวทั@วไปไดร้ ูจ้กั คือ  บวัหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , 
ไข่มกุ , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึ@งสนับสนนุค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที@ยวในราคาประหยดั  จึงเรียนให้กับ
นกัท่องเที@ยวทกุท่านทราบว่า  รา้นทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซึ@งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 
"( นาที ถึง 3( นาที ซืBอหรือไม่ซืBอขึBนอย ูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัBงสิBน หาก
ไม่เขา้รา้นชอ้ปปิB งทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าทวัรเ์พิ@มท่านละ !,((( หยวน *** 

อตัรานีBยงัไม่รวมค่าทิปสําหรบั ไกดท์อ้งถิ@น/คนขบัรถ อตัราการใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก ท่านละ !,&(( บาท 

** ขออนญุาตเก็บทิป ณ สนามบินสวุรรณภมิู ในวนัแรกของการเดินทาง ** 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

 

เงื@อนไขการจอง และ การชําระเงิน :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

∇ ราคา Promotion ชําระเต็มจํานวน พรอ้มวีซ่า และทิปไกด ์2เมือง **ภายหลงัจากที@ท่านสง่เอกสาร

การจอง 1 วนั จองพรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  

∇ ราคาพิเศษนีB  สําหรบัลกูคา้ที@ทําวีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เท่านัBน (หากท่านมีวีซ่าติดเลม่อย ูแ่ลว้ไม่สามารถ

รว่มโปรโมชั@นนีBได)้  
โปรแกรมทวัรน์ีW เป็นโปรโมชั นวีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เท่านัWน หากท่านมีวีซ่าจีนตดิเลม่อยู่แลว้ วีซ่ากร ุป๊ของท่านจะถกูยกเลิก
อตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองจีน และวีซ่าในเลม่ของท่านจะถกูใชง้านทนัที ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ_ไมร่บผัิด
ชอบวีซ่าตดิเลม่ของท่านหากท่านตอ้งไปทาํใหมท่กุกรณี 

อตัรานีBรวมบรกิาร 
• ค่าตั dวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินฮ่องกง คาเธ่ย์แปซิฟิค ชัWนประหยัดเสน้ทางกรงุเทพฯ–ฮ่องกง–

กรงุเทพฯ  
• คา่ภาษีนํWามนัเชืWอเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็นอตัรา  

           ณ วันที 1 มีนาคม 256m  และ ท่านตอ้งชําระเพิ@ม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพิ@ม  

• คา่นํWาหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 
• คา่โรงแรมทีพกัตามรายการทีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึงหอ้ง) 
• คา่เขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ
• คา่อาหารและเครืองดืมตามรายการ 
• คา่รถรบัสง่ระหว่างนาํเทียวตามรายการทีระบ ุ

• คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งทีมี ซึงเป็นอตัรา ณ วันที 1 มีนาคม 256m  และ ท่านตอ้งชําระเพิ@ม หากสายการบิน

มีการเรยีกเก็บเพิ@ม 

• คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ทีคอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
 •        รวมคา่วีซ่ากร ุป๊ pqq 

อตัรานีBไม่รวมบรกิาร 

• ค่าทิปไกดท์อ้งถิ@น/คนขบัรถ  สําหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  ท่านละ !,&(( บาท ตลอดทิปการเดินทาง 

• ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี@ยวเขา้ประเทศจีน *** ในกรณีที@ทางรฐับาลจีน  ประกาศยกเลิกวีซ่ากร ุป๊แบบ 144 

ชั@วโมง  ผ ูเ้ดินทางตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ในการทําวีซา่เพิ@ม ท่านละ 1,800 บาท *** 
• คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 
• คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีระบ ุเชน่ คา่เครืองดืม คา่อาหารทีสั งเพิมเอง คา่โทรศัพท ์คา่ซักรีด  
• คา่อาหารทีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
• คา่ทาํใบอนญุาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 
• สาํหรบัราคานีWบริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเทียวหากมีการเก็บเพิม 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม 7%  และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
• ขอสงวนสิทธิ_สาํหรบัลกูคา้ชาวไทยเท่านัWนทีเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาตชิาํระเพิมท่านละ 5,000 บาท** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สาํหรบัท่านทีรบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่านเนืWอสตัว ์และมี
ความจาํเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนอืจากกรุป๊เดินทางรบัประทานทีระบไุวใ้น
รายการแลว้ ขอสงวนสิทธิ_ในการเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายเพิมเตมิตามจริงหนา้งาน 

การชําระเงิน  

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจาํค่าบริการทัวรเ์ป็นจาํนวนเงิน เต็มจํานวน ตอ่ผูโ้ดยสารหนึงท่าน หลงัจากมี

การทาํจองสาํรองทีนั งแลว้ m วันทาํการ  
• สาํหรับค่าบริการทัวรส์่วนทีเหลือ จะขอเก็บทัWงหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย mp วันทาํการ มิฉะนัWนทางบริษัทฯ 

จะขอสงวนสิทธิ_ในการคืนเงนิคา่มดัจาํทัWงหมด 
• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตั dวโดยสารเครืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ในการคืนค่าทัวร์

ทัWงหมด 

การยกเลิก 
• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันทาํงาน มิฉะนัWนบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ_ใน

การคืนเงนิทัWงหมด และในการคืนมดัจาํ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ_ในการคืนเงนิไมเ่ต็มจาํนวนการมดัจาํ 
• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตั dวโดยสารเครืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ในการคืนค่าทัวร์

ทัWงหมด 

หมายเหต ุ 
• รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะคาํนงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น
สาํคญั 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมายหรือสิงของหา้ม
นาํเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็
ตามทีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทัWงหมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีทีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย 
• เนืองจากตั dวเครืองบินทีทางบริษทัฯ ไดท้าํการจองไวเ้ป็นตั dวเครืองบินแบบกรุป๊ ดงันัWนทีนั งทางสายการบินจะจดั

ใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถทีจะรอ้งขอไดว่้าจะขอทีนั งโซนใหม ่ และในบางครัWงทีนั งบนเครืองบน 
อาจจะไมไ่ดน้ั งตดิกนัหมดกบัคนในครอบครวั แตท่ว่า ณ วันทีเดินทาง เจา้ทีและหวัหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่าง
เต็มที เผือทีจะไดน้ั งดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทัWงนีWจึงเรียนมาเพือทราบโดยทั วกนั และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทาง หากผ ูร้ว่มเดินทางจอยกร ุป๊หนา้รา้นไม่ถึง 15 ท่าน 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย " เดือนนบัจากวนัที@

เดินทางกรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า " เดือนนบัจากวนัที@เดินทาง 

ควรรบีทําเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครัBง  

หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัBงสิBน  

*** เมื@อท่านไดชํ้าระเงินค่ามดัจําบรกิารทวัร ์หรอืชําระค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนแลว้ *** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื@อนไขต่างๆ ** 

BOOKING FROM 

Date / วนัที@ ................................ 

From: / จาก ………………………………………….. Company / บรษิทั …………………………………….. 

Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : ………………………………………………….. 

Attn: / เรยีนคณุ …………………………………….. THE KEY TOUR 

โปรแกรมที@จอง ..................................................................... โดยสายการบิน .................... 

วนัที@เดินทาง ................................................ จํานวนผ ูเ้ดินทาง ........................................... 

แบ่งเป็นผ ูใ้หญ่ ............................... ท่าน เด็กตํ@ากว่า !$ ปี ไม่มีตียง ............................ ท่าน 

ชื@อ – นามสกลุผ ูจ้อง ........................................................................................................... 

โทรศพัทที์@ติดต่อสะดวก :  เบอรโ์ทรศพัท ์............................................................................ 

                                      เบอรมื์อถือ ................................................................................ 

หอ้งพกั ! ท่าน ............................. หอ้ง หอ้งพกั $ ท่าน ............................ หอ้ง 

เตียงเสรมิ .................................... หอ้ง เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ .......................... หอ้ง  

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนืBอววั ☐  ไม่ทานเนืBอหม ู☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  มงัสวิรติั 

ขอ้มลูเพิ@มเติม: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 


