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รหสัโปรแกรมทวัร ์HKG15 ZUH MFM 3D2N DCE17-CX-W18  

เดินทาง สิงหาคม – ธนัวาคม  2560 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

เดือนสิงหาคม 

4-6/18-20/25-27 ส.ค.60 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 

เดือนกนัยายน 

1-3/8-10/15-17/22-24 ก.ย.60 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 

เดือนตุลาคม 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์HKG15 ZUH MFM 3D2N DCE17-CX-W18  

6-8/24-26/25-27/27-29 ต.ค.60 

เดือนพฤศจกิายน 

3-5/4-6/10-12/11-13/17-19/18-

20/24-26/25-27 พ.ย.60 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 

วนัหยุดเทศกาล 

13-15 ต.ค.60 

20-22 ต.ค.60 

17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,000.- 

วนัหยุดปีใหม่ 

29-31 ธ.ค.60 

30ธ.ค.60 – 1 ม.ค.61 

31 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61 

18,900.- 18,900 18,900 6,000.- 

**รายละเอียดไฟลทบ์ินแต่ละวนัที่รบกวนดูตามตารางทา้ยโปรแกรมอีกครั้ง**  

วนัแรก       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รีพลัเบย ์– วิคตอเรีย พอ้ยท–์รา้นจวิเวอรี่- อิสระชอ้ปป้ิงนาธาน- จูไห่  (-/L/D) 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  

ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าท่ี อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร

เดินทางและสมัภาระ 

06.40 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX616 

10.30 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกง

เป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะ

ฮ่องกง นิวเทอรริ์ทอรีส ์เกาลนู และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

น าท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพอยท ์ถ่ายรูปคู่กบัวิวทิวทศัน์ของตึกสูงต่างๆ ซ่ึง

ไดส้รา้งตามหลกัฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง น าท่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ 

ขา้มสะพานต่ออายุ ณ ชายหาดรีพลัสเ์บย  ์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสกัการบูชาขอ

พรศักด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกนัว่าถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกครั้งไป จากน้ันน า

ท่านชม โรงงานจวิเวอรร์ี่ ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันใหท่้านชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงยา่นถนนนาธาน หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE 

รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, 

ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์HKG15 ZUH MFM 3D2N DCE17-CX-W18  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางไปยงัจูไห่โดยเรือเฟอรร์ี่  

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ที่พกั  Xiangquan Hotel หรือเทียบเท่า(จูไห่) 

วนัที่สอง จูไห่ –สาวงามหวีหน่ี – ถนนคู่รัก-ศูนยวิ์จยัการแพทย ์–ชอ้ปป้ิงกงเป่ย-รา้นผา้ไหม-รา้นหยก-รา้น

ยางพารา –พระราชวงัหยวนหมิงหยวน + โชว ์ (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร โรงแรม 

น าท่านชมสญัลกัษณ์ของเมืองจไูห่ท่ีมีช่ือเรียกว่า “หวีหน่ี” รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่

ริมทะเล จากน้ันน าท่านผ่านชม ถนนคู่รกั (The Lover Road) ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึง

ทางรัฐบาลเมืองจูไห่ไดท้ าไวข้ึ้ นเพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และยงัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย 

จากน้ันน าท่านสู่ ศูนยวิ์จยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพนัปี พรอ้มรบัฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผู์เ้ช่ียวชาญ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดใตด้ินกงเป่ย ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดเสมือนเดินอยู่ใน LOWU 

CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกบัการต่อรองสินคา้ราคาถูกทั้ง กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดงัต่างๆ หรือเลือกซ้ือ

เส้ือผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เคร่ืองประดับส าหรับทุกเพศทุกวยั  จากน้ันน าท่านชม สินคา้พ้ืนเมืองของจูไห่ ไดแ้ก่ 

ผา้ไหม  ,โรงงานหยก, และรา้นยางพารา ฝากคนท่ีท่านรกั จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่พระราชวงัหยวนหมิง 

(จ  าลองมาจากกรุงปักก่ิง) และชมสวนหยวนหมิงมีเน้ือท่ี1.39 ตารางกิโลเมตรมีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น 

ด้านหน้าเป็นพ้ืนท่ีราบ ส่ิงก่อสรา้งต่างๆสรา้งขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกช้ินภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 

80,000 ตารางเมตร เป็นศูนยก์ลางรายลอ้มดว้ยส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ กวา่รอ้ยช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธาร

ทอง ประตูตา้กงต าหนักเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว พรอ้มชมโชว ์การแสดงชุดต่างๆอาทิเฉียนหลง

ฮ่องเตท่้องเจียงหนานพระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและไดร้ับ

ความรู ้

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ที่พกั Xiangquan Hotel หรือเทียบเท่า(จูไห่) 

วนัที่สาม จูไห่ – มาเกา๊ –เจา้แม่กวนอิมคป์รางคท์อง – โบสถเ์ซนตป์อลล ์– เซนาโด ้สแควร ์-ซ้ือขนมพ้ืนเมือง

มาเกา๊–   เวเนเช่ียน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ  (B/L/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร โรงแรม  
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จากน้ันน าท่านเดินทางไปมาเก๊า ผ่านด่านกงเป่ย ผูเ้ดินทางท าการลากกระเป๋าขา้มด่านดว้ยตนเอง ไม่ควรน า

กระเป๋าใบใหญ่ไป 

จากน้ัน น าทุกท่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง สรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์

มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย จากน้ันน าท่านชม 

โบสถเ์ซนตป์อลล ์สรา้งขึ้ นเมื่อตน้ศตวรรษท่ี 17  นับเป็นสถานท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตรแ์ละเป็น

สญัลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊าซ่ึงโบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดน

ตะวนัออกไกล ในปี ค.ศ. 1835    ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ย่างรุนแรง ท าใหเ้หลือแต่ซากประตูโบสถ์ดา้นหน้าและ

บนัไดทางเขา้ดา้นหน้าท่ีสง่างามหลงัจากท่ีมีการบูรณะขึ้ นใหมใ่นปีค.ศ.1991 จากน้ันน าท่านมายงัยา่นการคา้

ส าคัญของมาเก๊า  เซนาโดส้แควร ์ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพ้ืนถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืนลอ้มรอบดว้ย

สถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเก๊า  

เช่น ทารต์ไข ่และ ขนมทองพบัห่อสาหร่าย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม VENETIAN MACAU RESORT   โรงแรมสุดหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสั ใหท่้าน

อิสระพกัผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสมัผสัเมืองจ าลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายใน

เวเนเช่ียนตามอธัยาศยั ซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีรา้นอาหารช่ือดงัใหท่้านไดส้มัผสั

กบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า 300 

รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ  ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือ

จะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ั้งหมด 4 โซนใหญ่ *** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กที่มีอายุต  า่กว่า 18 ปี เขา้ไปภายใน

คาสิโน ไม่อนุญาตท าการบนัทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้ นและควรแตง่กายสุภาพ)  

(อิสระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเรือเฟอรร์ี่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง  

22.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี  CX709 

00.10+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**รายละเอียดไฟลทบ์ินแต่ละวนัที่รบกวนดูตามตารางทา้ยโปรแกรมอีกครั้ง** 

**รายการทอ่งเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยึดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั** 
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--ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทจ้น

เป็นท่ีพอใจแลว้จงึวางมดัจ  า เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง-- 

***ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น ******อตัราค่าบริการสงวนสทิธ์ิเฉพาะผูถื้อพาสปอรต์ไทย

เท่านั้น ส  าหรบัชาวตา่งชาตกิรุณาสอบถามก่อนท าการจอง** 

  

**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง** 

**ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินทุกกรณี** 

**ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถท าการเล่ือนวนัไป-กลบัได ้

ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่นั้น** 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง มาเก๊า และ ประเทศจีนทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คือ รา้นผา้ไหม,รา้นยางพารา, รา้นบวัหิมะ, รา้นชา, รา้นไข่มุก, รา้น

หยก,รา้นจิวเวอรร์ี่ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่าน

ทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ื่อขึ้ นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่ีการ

บงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  

ในกรณีที่ท่านไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรฐับาลตามที่รายการก าหนดไว ้ทางบริษทัใคร่ 

ขอเก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 RMB / คน 

 

ก าหนดการเดินทาง ไฟลทบ์ิน ผูใ้หญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

4-6 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 
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18-20 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

25-27 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

1-3 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

8-10 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

15-17 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

22-24 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

6-8 ต.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

13-15 ต.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 17,900 5,000 

20-22 ต.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 17,900 5,000 

24-26 ต.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

25-27 ต.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX709(22.25-00.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

27-29 ต.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

3-5 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

4-6 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

10-12 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

11-13 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

17-19 พ.ย.60 ขาไป    CX616(06.40-10.25) 13,900 13,900 13,900 4,000 
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ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

18-20 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 15,900 4,000 

24-26 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

 
25-27 พ.ย.60 

 

ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

 
13,900 

 
13,900 

 
13,900 

 
4,000 

29-31 ธ.ค..60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 18,900 6,000 

30ธ.ค.-1 ม.ค.61 
ขาไป    CX700(08.25-12.10) 

ขากลบั CX709(22.25-00.15+1) 
18,900 18,900 18,900 6,000 

31 ธ.ค.–2 ม.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX703(20.00-21.55) 
18,900 18,900 18,900 6,000 

 

**รายการน้ีท าวีซ่ากรุป๊หนา้ด่านแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่มีค่าใชจ้า่ย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าหนา้ด่าน แบบ 

144 ชัว่โมงน้ี ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยการท าวีซ่าเด่ียวส่วนต่างเอง** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่

ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชัว่โมง และ ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้มีวีซ่าจีนอยูแ่ลว้และ

ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน 
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม    

1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกิน 30 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

5. ค่าทิปไกดห์วัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ 1,000 บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง  

 (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเท่าผูใ้หญ่) 

6.ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหนา้ด่าน ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยื่น

วีซ่ากรุป๊ไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมเติมจากราคาทวัร ์ดงัน้ี  

- วีซ่าเด่ียวแบบปกติ 4 วนัท าการ ไม่นับรวมเสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุดของสถานฑตูจีน เขา้-ออกครั้งเดียว ท่าน

ละ 1,500 บาท  

- วีซ่าเด่ียวเเบบด่วน 2 วนัท าการ ไม่นับรวมเสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุดของสถานฑตูจีน เขา้-ออกครั้งเดียว ท่าน

ละ 2,550 บาท 

 

เอกสารยืน่วีซ่าจนีใชด้งัน้ี 

1.1.พาสปอรต์เล่มจริง 

1.2.รูปถ่ายพ้ืนหลงัสีขาว 2 รูป ตามระเบียบ รูปถ่ายการขอวีซ่าจีนตามกฎของทางสภานฑูตกรุณาสอบถามกบั

พนักงานขายทุกครั้ง 

เง่ือนไขการจอง    1. มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชม. หลงัจากท าการจอง  

มิฉะน้ันท่ีนัง่จะถูกยกเลิกอตัโนมติั 

หลงัจากพรอ้ม FAX สลิปการโอนเงินและหนา้หนังสือเดินทาง 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินใดๆ

ทั้งส้ินทุกกรณี** 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
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2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่   นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะ

ไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่าน้ันเมื่อท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

แต่อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

13.ทางบริษัท จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่านอาหร

บางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  
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14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณธไมว่่าดว้ยเหตุผลใด

ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไมร่บัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 

17. **ส าคญั!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จไูห ่ข้ึนอยูก่บัการพิจารณา

ของเจา้หนา้ท่ีเท่าน้ัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง  

ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

 


