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D1 : ฮ่องกง - เซ่ินเจิน้โดยรถไฟ - ช้อปป้ิงหลอหวู่    

D2 : วัดกวนอู – วัดต้าเผิงตงซาน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - สวนฮอลแลนด์ – ชมโชว์น ้าพุThe Music 

fountain of Shekou Sea Word  

D3 : เซ่ินเจิน้ - ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน ้าต้ืนรีพัลส์เบย์ - จิวเวลร่ี - วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว - ช้อปป้ิงถนนนาธาน 

D4: ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
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วันแรก : ฮ่องกง - เซ่ินเจิน้โดยรถไฟ - ช้อปป้ิงหลอหวู่    

01.00 น. 

 
04.15 น. 

07.45 น. 

 

08.20 น. 

09.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง 

 

 

 

 

ค า่ 

 

คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K   สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพือ่ท  าการรับเอกสารจาก

เจา้หนา้ที่ เช็คอินรับตัว๋เดินทาง (เคาน์เตอร์เช็คอินจะท าการปิดการเช็คอินก่อนเคร่ืองออก 45 นาที) 

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20  // NOV 2019-JAN 2020  HX 762 BKK - HKG 03.20 – 07.05 

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  // NOV 2019-JAN 2020  HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.05 

บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน   HX762 (มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มื้อที่1) 

ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) น าท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่านสะพาน

แขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาว

มากกวา่ 2.2  กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะ

ไดช้มทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง  

น าท่านเดินทางสู่ เซ่ินเจิน้ โดยรถไฟ รวดเร็ว สะดวกสบายไม่เหน่ือย  ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพเิศษ

ของมณฑลกวางตุง้ เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ที่ส าคญัของจีนทางตอนใต ้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความ

ทนัสมัยอีกดว้ย  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซ่ินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้น

ชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซ่ินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมือง

อยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มที่เป็นระเบียบสวยงาม  

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 )  

จากนั้นน าทุกท่านสู่ Lowu Commercial  City  ที่นักชอัปป้ิงชาวไทยเรียกกนัจนติดปากว่าหล่อหวูเซ็นเตอร์ (มาบุญ

ครองเซินเจ้ิน) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้านานาชนิด เช่น เส้ือผา้, รองเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา, 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืนๆอีกมากมายในราคาที่ถูกอยา่งไม่น่าเช่ือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที่ผลิตเพื่อส่งขายยงัฮ่องกง

และต่างประเทศ  ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 

บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3 )  

น าท่านเดินทางสู่ที่พกั  VIENNA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 2  : วัดกวนอู – วัดต้าเผิงตงซาน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - สวนฮอลแลนด์ – ชมโชว์น ้าพุThe 
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Music fountain of Shekou Sea Word 

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 4) 

 
หลงัอาหาร น าท่านสู่ วัดกวนอู ไหวเ้พทเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย ์ความ  ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ 

โชคลาภ เปรียบเสมือนตวัแทนของความเด็ดเด่ียว เป็นธรรม กลา้หาญ เป็นวดัอนัศกัด์ิสิทธิที่คนเซ่ินเจ้ินนิยมสกัการะ

ขอพรในเร่ืองหนา้ที่การงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ 

 

น าท่านสู่ วัดต้าเผิงตงซาน  วดัพุทธอายปุระมาณ 600 กว่าปี  สร้างขึ้นในราชวงศห์มิง ค.ศ.1394 ครอบคลุมพื้นที่ 

4,000 ตารางเมตร  บริเวณวดัตั้งอยูบ่นภูเขามีวิวทิวทศัน์สวยงามพร้อมกบัชมววิอ่าวตา้เผงิ ภายในวดัยงัมีการแกะสลกั

สีของภาพเขียนที่หลากหลาย น าท่านชม "ป้อมปราการ" และห้องหนังสือสถานที่เรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมศาสนา

พทุธ ภายในวดัยงัมีมีสวนซากุระอยูใ่ตว้หิารรวมถึงสวนดอกกะหล ่าและดอกไมอ่ื้น ๆ 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 )  

น าท่านแวะชม สินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แก้

ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ “ โรงงานผลิตหยก ”  ซ่ึงเป็นหยกแทข้องเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของ

หยกเมืองจีน อิสระเลือกซ้ือก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ของฝากอนัล ้ าค่าที่ขึ้นช่ือ

ของจีน จากนั้นน าทุกท่านแวะชมร้านของโอทอ็ปขึ้นช่ือ  
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ค า่ 

 

จากนั้นน าท่านชม “ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา”   น าท่านชมสินคา้แปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา 

ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตที่ทนัสมยัของประเทศจีน ไดน้ าผลิตภณัฑย์างพารามาท าเป็นเคร่ืองนอน ของใชใ้นบา้น ได้

อยา่งลงตวั   

 
น าท่านชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ (The Flower Town in Holland) ไดอ้อกแบบและก่อสร้าง 

เป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอร์แลนดข์นานแท ้ออกแบบหลงัคา 

หน้าจัว่ให้ลวดลายไม่ซ ้ ากนั   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ก าลงัเป็นนิยมในขณะน้ีที่น่ีเป็นสวนสาธารณะที่มีร้าน

ดอกไมแ้ละมุมภาพภาพที่สวยงาม อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟให้นั่งชลิกนั โดยแต่ละร้านจะไดรั้บการออกแบบใหมี้สไตล์

และคงเอกลกัษณ์ให้มีบรรยากาศเหมือนอยูฮ่อลแลนด์แต่กลมกลืนเขา้ภูมิทศัน์ลอ้มรอบเมืองเซนเจ้ิน อีกทั้งยงัมีพื้นที่

พกัผอ่นหยอ่นใจ ไดแ้ก่ สวนหยอ่ม น ้ าพ ุเหมาะกบัการถ่ายรูปเป็นอยา่งมาก 

บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 6)  

  
หลงัอาหารน าท่าน ชมโชว์น ้าพุThe Music fountain of Shekou Sea Word โชวน์ ้ าพุเตน้ระบ าประกอบดนตรี พร้อม

ฉากหลงัเรือ MINGHUA เรือยอร์ชสุดหรู  แต่เดิมเรือเป็นของประธานาธิบดีฝร่ังเศส ชาร์ลส เดอโกล ต่อมาทางจีนได้

ซ้ือเรือต่อและไดน้ ามาทอดสมอที่ท่าเรือ SHEKOU เพือ่จดัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตระการตา 

น าท่านเดินทางสู่ที่พกั  HONG LI LAI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3  : เซ่ินเจิน้ - ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ - จิวเวลร่ี - วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว - ช้อปป้ิงถนนนาธาน 
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เช้า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 7 ) 

หลังอาหารเช้า น าท่านข้ามด่านกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ   **เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหน่ือย **  

จากนั้น น าท่านสู่  วัดแชกงหมิว(กังหันน าโชค) เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านหมุนกงัหันทองแดง ที่เช่ือกนัว่าถา้

หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดัน้ีในวนัขึ้นปีใหม่ซ่ึงเป็นวดัที่

คนฮ่องกงเคารพนบัถือเป็นอยา่งมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแยง่กนั

เข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปล่ียนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้ น  

 
น าท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน(Wong Tai Sin Temple) หรืออีกช่ือวา่ วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหน่ึงวดัที่มีช่ือเสียง

ของฮ่องกง ดว้ยอาคารของวดัที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุม้ประตูทางเขา้ที่ยิง่ใหญ่อลงัการ ไดรั้บอิทธิพลมา

จาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจ้ือ ผูค้นมักเดินทางมากราบไหวเ้พราะเช่ือว่าพระหวงัตา้เซียนน้ีมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ ขอพรส่ิงไดก้็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงท าให้วดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัขึ้นมา พระหวงัตา้เซียน หรือที่

รู้จกักนัในช่ือ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาใน

ฮ่องกง และสร้างวดัแห่งน้ีขึ้นมา 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 8 )  

 
หลงัอาหารเที่ยง น าทุกท่านเดินทางสู่ รีพลัส์เบย ์Repulse Bay  ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษที่มาจอด
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20.00 น. 

เพือ่รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืนซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผ่อนในบรรยากาศแบบ

ปิคนิคชายทะเล   อีกดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  พร้อมนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม 

และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY  น าท่านขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเช่ือกนัว่า

ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นใหท้่านไดรั้บพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรับพลงัที่ดีที่สุดของ

ฮ่องกง ทั้งยงัใหท้่านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย  

แลว้น าชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี ”  ที่ขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใช้

ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ ซ่ึงเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัและกงัหนัน าโชค อซ่ึงเช่ือ

กนัวา่หากใครมีกงัหนัน้ีจะพดัพาส่ิงไม่ดีออกจากตวัและจะพดัพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต และยงัช่วยในเร่ืองของโชคลาภ

เงินทอง ธุรกิจการคา้ใหเ้จริญรุ่งเรืองในท่านที่ท  าธุรกิจ    

 
อิสระใหท้่านไดช้้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธาน เช่น น ้ าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนงัยีห่อ้

ต่างๆ หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ BRAND NAME ชั้นน าที่มีใหท้่านเดินเลือกชอ้ปป้ิงมากกวา่ 700 ร้านคา้ อาทิ GIORGIO 

ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us  จากทัว่โลก 

** อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ** 

ไดเ้วลานดัหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง  ** เวลานดัหมายตามเหมาะสมของไฟลทบ์ินในแต่ละวนั **   

วันที่ 4  ฮ่องกง - กรุงเทพ ฯ 

02.00 น. 

 

00.45+1น. 

04.00 น. 

บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES  โดยเที่ยวบินที่ HX 767   

 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มื้อที่ 9) 

HX 761 HKG - BKK 22.45 - 00.45+1  // NOV 2019-JAN 2020  HX 761 HKG - BKK 23.50 – 01.50 

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00      

เพ่ือสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านข้อตกลงและเง่ือนไขก่อนท าการจอง 

ถ้าท่านท าการจองใดๆ กบับริษทัแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด   

** ตามเง่ือนไขของเมืองจีนผู้เดนิทางที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 18 ปี คดิเป็นราคาเด็ก ** 
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ทารกอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั คดิเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 6,900 บาท 

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ก าหนดการเดนิทาง & อตัราค่าบริการ   

PERIOD FLIGHT DETAIL 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก  2-18 

ปี 

ราคากรุ๊ป

เหมา 

พักเดี่ยวจ่าย

เพิ่ม 

กรุ๊ป

ไซด์ Promotion 

31 ต.ค.- 3 พ.ย. 2562 
HX780 BKK - HKG 0400-0805        HX761 

HKG - BKK 2350-0150 
4,999 7,999 7,999 3,500 21 

1-4 พฤศจิกายน 2562 
HX780 BKK - HKG 0400-0805        HX761 

HKG - BKK 2350-0150 
4,999 7,999 7,999 3,500 21 

เด็ก+3000 + GROUP VISA 1,500 บาท 
หมายเหตุ  

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพือ่โปรโมทสินคา้พื้นเมือง เช่น บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใย

ไผ,่ไหม, หยก, ยางพารา ,  ร้านจิวเวลร่ี กงัหัน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษทัฯ จึงอยาก

เรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า ทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านตอ้งการซ้ือ

หรือไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลักทางบริษทัและไกด์ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้ งส้ิน แต่ถ้าหากลูกคา้ไม่มีความ

ประสงค์จะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 350 

หยวน / คน / ร้าน 

2. ในส่วนของสายการบิน หากมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของภาษีน ้ ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงราคาตามจริง 

อนัเน่ืองมาจากค่าภาษีน ้ ามนัที่เพิม่ขึ้นตามอตัราของสายการบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปเหมา .. กรณีตดักรุ๊ปจะใชร้าคาเตม็เท่านั้นกรุณาสอบถามทางเจา้หนา้ที่ 

4. ขอสงวนสิทธิในการเลือกที่นัง่บนเคร่ือง ทางบริษทัไม่สามารถเลือกที่นัง่ใหผู้เ้ดินทางได ้เน่ืองจากตัว๋ที่ใชใ้นการเดินทางเป็นตัว๋

กรุ๊ปแบบหมู่คณะ สายการบินจะจดัที่นั่งให้เป็นโซนเดียวกนัทั้งคณะ และรันเลขที่นั่งตามระบบของสายการบิน ดงันั้นในการรี

เควสที่นั่งติดกันของแต่ละครอบครัว ทางทวัร์อาจไม่สามารถจดัที่ให้ได้ตามที่ตอ้งการแต่จะพยามให้หัวหน้าทวัร์จดัสลบัที่นั่ง

ภายในกรุ๊ปใหไ้ดน้ัง่ดว้ยกนัไดม้ากที่สุด 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 2 ใบ น ้ าหนกัรวมกนัไม่เกิน 30 กก. 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
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 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งที่คุณตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตวัท่านเอง   Twin (หอ้ง2เตียง) / Double (หอ้ง 1 เตียง

ใหญ่)  / Single ( หอ้งพกัเด่ียว) / TRP (หอ้ง 3 เตียง  หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ  

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านช าระพร้อมค่าทวัร์ ( กรณีผูเ้ดินทางมีวีซ่าเด่ียวแลว้หรือตอ้งการท าวีซ่าเด่ียวแยก

จากกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการท าวซ่ีากรุ๊ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม เน่ืองจากค่าวซ่ีาเดิม

ตามโปรแกรมเป็นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป) 

 กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิกการยืน่วีซ่าเด่ียวจากเมืองไทย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่ายืน่วีซ่าเด่ียวเพิ่มตามจริงตาม

สถานทูตจีนในประเทศไทยเรียกเก็บ ( ในกรณียืน่ภายในเวลาปกติ 7 วนั หรืออยา่งช้าสุด 5วนัท าการ   กรณีลูกคา้มีเหตุ

สุดวสิัย ไม่สะดวกส่งพาสปอร์ตเล่มจริงตามเวลาที่ก  าหนด หรือตอ้งการใชเ้ล่มด่วน ในการยืน่วีซ่าด่วนจะเก็บส่วนต่างค่า

ด าเนินการยืน่วซ่ีาด่วนเพิม่ตามจริง)  

 ค่าทิปคนขบัรถ  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และค่าทิปคนหวัหนา้ทวัร์ ทา่นละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ( เด็ก – ผูใ้หญ่ เท่ากนั ) 

 ค่าทิปคนหัวหน้าทวัร์หากพอใจในการบริการสามารถเป็นสินน ้ าใจเพิ่มเติมไดข้ึ้นอยูก่บัความพอใจในการตอบแทนการ

บริการ ไม่มีการเรียกเก็บเพิม่ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง 

ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% หากตอ้งการใบเสร็จค่าบริการแบบภาษี 

 โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย มีค่าใชจ่้ายเพิม่ 3,000 บาท 

 วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งท าวีซ่าที่สถานทูตจีนดว้ยตนเองไม่สามารถยืน่แทนไดเ้น่ืองจากตอ้งมีการโชว์

ตวั 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทวัร์หนา้ร้านขอสงวนสิทธ์ิในการช าระเงินเตม็จ านวน 3 วนัหลงัท าการจอง  

3.2 ส าหรับราคาเตม็หรือกรุ๊ปเหมา ช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 
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4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

 4.1  กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทวัร์หนา้ร้าน หากมีการยกเลิก ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกจะไม่มีการ

คืนเงินในทุกกรณี 

 4.2 ส าหรับราคาเตม็ปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัขึ้นไป สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าใชจ่้ายทั้งหมดได ้  

    4.3 ส าหรับราคาเตม็ปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  15 -29 วนัเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนของเงินมดัจ าทั้งหมด 

    4.4 ส าหรับราคาเตม็ปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้าย

ทั้งหมด 

    4.5 ทางบริษทัขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ า

กบัสายการบิน หรือค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได ้รวมถึง

เที่ยวบินพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เที่ยวบินนั้นๆ 

5.  กรณคีณะออกเดินทางได้           

 5.1 ราคาทัวร์พิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทาง กรณมีีผู้เดินทางไม่ต ่ากว่า 15 ท่านเท่าน้ัน 

 5.2 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5.3 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

6.1 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากผูเ้ดินทาง มีการกระท าที่วตัถุประสงคท์างบริษทัจะไม่

รับผดิชอบในการกระท าที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวไม่วา่กรณีใด 

6.2 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูเ้ดินทางซ่ึงเป็นผูใ้หญ่จ  านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน การันตีออกเดินทางแบบไม่มี

หวัหนา้ทวัร์ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางเป็นวนัเดินทางอ่ืนหากมีจ านวนไม่ครบตามจ านวนที่ระบุ  ( 

ส าหรับทวัร์เสน้ทางน้ี “ผูใ้หญ่”  คือบุคคลที่มีอายตุั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วนัเดินทาง )   

6.3 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

6.4 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
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ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่จากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วม

เดินทางนอ้ยกวา่ที่ทางบริษทัก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

6.5 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหน้าช่ือ เลขที่

หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษทั  

6.6 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง เล่ือน หรือยกเลิกการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่

เพิม่ขึ้นของนกัท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น การยกเลิกเที่ยวบินอนัเหตุสุดวสิัยจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั การก่อการร้าย ภยัสงครามต่างๆ 

6.7 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอ้มูล

ความถูกตอ้งของรายการทวัร์รวมทั้งไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษทัไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

6.8 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ตท่ีถูกต้องส าหรับส่งจองทัวร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณทีี่ต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว  ... เอกสารที่ใช้ย่ืนวีซ่าจีนมีดังนี้ 

1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั  และ ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ พร้อมส าเนา 1 ชุด 
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2. รูปถ่ายสี 2 รูป ตอ้งเป็นรูปถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง พื้นหลงัสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 น้ิว (48 มม. X 

33 มม.)  เส้ือสุภาพไม่โป๊เปลือย หา้มใส่เส้ือสีขาว เพราะฉากหลงัสีขาวแลว้ หา้มใส่แวน่ และ/หรือ เคร่ืองประดบั ตอ้งเห็นใบหู

ชดัเจน ไม่อนุญาตใหใ้ส่เคร่ืองแบบถ่ายรูป เช่น เคร่ืองแบบทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เป็นตน้ 

3.   เด็กต ่ากวา่ 18 ปี เดินทางกบัพอ่ และ แม่ เพิม่ 

3.1 ส าเนาสูติบตัร (เด็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ปี ตอ้งยืน่สูติบตัรตวัจริงดว้ย) เขียนช่ือภาษาองักฤษต่อทา้ยช่ือ พอ่, แม่, ลูก 

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน (เด็ก) 

3.3 ส าเนาทะเบียนบา้น (เด็ก) 

3.4 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล(ถา้มี) 

กรณเีดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 

ส าเนาทะเบียนบา้นของ พอ่ และ แม่ 

หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป ต่างประเทศกบัพอ่ หรือแม่ฝ่ายหน่ึง ตอ้งเป็นหนงัสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ 

เท่านั้น 

กรณไีม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิม่ 

หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป ต่างประเทศ กบัผูอ่ื้น ระบุความสมัพนัธ ์ตอ้งเป็นหนงัสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 
 


