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ฮ่องกง เซนิเจิ้น ซวัเถา 4วนั 3คืน   
ไปทวัรเ์ดียว อ่ิมทัง้บญุ ไดท้ัง้ชอ้ป !!! 

เซินเจ้ิน...ชอ้ปป้ิง LOWU CENTER  ฮ่องกง...วดัแชกงหมิว ชอ้ปป้ิง ยา่นนาธาน 

   ซวัเถา...นมสัการเจา้พ่อเสือ + ไต่ฮงกง + เจา้แมท่บัทิม 

เดินทางโดยสายการบิน  HONG KONG AIRLINE  

                                                      
 

 

 รายละเอียดทวัร ์

 

หมายเหตุ     
 ราคาข้างต้น เป็นวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ป   
 ราคาขา้งตน้ อาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการบินมีการข้ึนภาษีน ้ ามนั หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ 
 กรุณาเตรียมค่าทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์ 10 หยวน/วนั/ท่าน, มคัคุเทศน์ทอ้งถ่ิน 10 หยวน/วนั/ท่าน, คนขบัรถ 10 หยวน/วนั/ท่าน  
 รายการทวัร์ โรงแรม และตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้ อาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 เอกสารฉบบัน้ียงัไม่สมบูรณ์ ใชอ้า้งอิงไม่ไดจ้นกวา่ท่านจะไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
  

ไฟล์ทขาไป... HX 762/0300-0705 // HX768 08:50-12:40 ไฟล์ทขากลบั... HX761 23:50-02:25+1 //HX773 00.40-03.00 

กาํหนดวนัเดินทาง ผูใ้หญ่และเด็กใชเ้ตียง เด็กไม่ใชเ้ตยีง พกัเดี่ยว (เพ่ิม) 

27-30 Apr 

11-14 May 

18-21, 25-28 May 

18,900 บาท/ท่าน 17,900 บาท/ท่าน 4,000 บาท 

DAY 1 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (HX) –  นั่งรถไปเซินเจิน้  /  อาหารค า่ (ซีฟู๊ด) / ช้อปป้ิง LOWU CENTER 

- - D 
DAY 2  อาหารเช้า / เซินเจิน้ - ผ่านชมสวนหงส์ซูหลงิ แวะชมสินค้าพืน้เมอืงเซินเจิน้(อาทิเช่น หยก, ชา) /  

 อาหารกลางวนั / เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง – ซัวเถา /  อาหารค า่ / เข้าที่พกั                    B L D 

DAY 3  อาหารเช้า / ซัวเถา / เกาะมาหยู /  อาหารกลางวนั / น่ังรถกลบัเซินเจิน้ /  แวะชมศูนย์วจิยัยาจนี /  
 อาหารค า่  / เข้าที่พกั B L D 

DAY 4  อาหารเช้า / เซินเจิน้ - เหมารถกลบัฮ่องกง - CITY TOUR (เขาวคิตอเรีย พ้อยท์/อ่าวรีพลสัเบย์ /  
วดัแชกงหมวิ /ชมจวิเวอร่ี) /  อาหารกลางวนั / อสิระช้อปป้ิงย่านนาธาน – แล้วเดนิทางสู่สนามบิน – 
กรุงเทพฯ  (HX ) 

B L - 

เซินเจิน้ 2 คืน    CENTURY PLAZA HOTEL  หรือ 
BONANZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

ซัวเถา 1  คืน   PLATINUM CTRSTAL HOTEL 
หรือเทยีบเท่า 
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ฮ่องกง เซนิเจิ้น ซวัเถา 4วนั 3คืน   
ไปทวัรเ์ดียว อ่ิมทัง้บญุ ไดท้ัง้ชอ้ป !!!  

 เซินเจ้ิน...ชอ้ปป้ิง LOWU CENTER   
ฮ่องกง...วดัแชกงหมิว ชอ้ปป้ิง ยา่นนาธาน  

   ซวัเถา...นมสัการเจา้พ่อเสือ + ไต่ฮงกง + เจา้แมท่บัทิม  

เดินทางโดยสายการบิน  HONG KONG AIRLINE   

 พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอรเ์ช็คอิน เคานเ์ตอร ์K (K01-06) ทางเขา้ประต ู5  

และ 6 อาคารผูโ้ดยสารขาออกสายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ  

คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง       

   นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี HX 762 /0300-0705  // HX768 08:50-12:40     

 เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง  Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา 

โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพ้ืนท่ีโดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร ์ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น   

สนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลกติดต่อกนัถึง  8ปีซอ้น ตั้งแต่ปี 2001–2008 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลาย    

สุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ประกอบดว้ย  เกาะฮ่องกง ,นิวเทอรริ์ทอรีส์ , 

เกาลนูและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ ..หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง แลว้นําท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น 

(นัง่รถ)  เซินเจ้ินตั้งอยูท่ี่มณฑลกวางตุง้   เป็นเมืองชายแดนริมฝัง่ตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มีพ้ืนท่ี 

2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจ้ินแบ่งออกเป็น  3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจ้ินเขตเศรษฐกิจพิเศษเซิน

เจ้ิน และเขตมณฑลเซินเจ้ิน เป็นหน่ึงในเขต เศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ มีสถานะเป็นเมืองใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสงูท่ีสุด    

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (เมนูซีฟู๊ด)   

…จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี LOWU CENTER หรือมาบุญครองเซินเจ้ิน แหล่งรวบรวมสารพดั 

สินคา้ราคาถูกจนแทบไมน่่าเช่ือใหท่้าน ไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือและต่อรองราคาสินคา้ท่ีท่าน  

ตอ้งการอยา่งเต็มท่ี ใหท่้านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิดต่างๆ 

มากมาย...  

          ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั     

พกัที่  CENTURY PLAZA HOTEL  หรอื BONANZA HOTEL  หรอืเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมที่พกั 

...หลงัอาหารนําท่านผ่านชม  สวนหงสซู์หลิง  ถือเป็นสวนสาธารณะแห่งชาติของจีนท่ีมีขนาดเล็ก

ท่ีสุด และเป็นจุดชมวิว ท่ีทศันียภาพกวา้งใหญ่ท่ีสวยงามแห่งหน่ึง รวมไปถึงนกนานาพนั นกป่า

โกงกาง, นกในตาํนาน ฯลฯ...หลงัอาหารนําท่านแวะชม สินคา้พ้ืนเมืองเซินเจิ้น  อาทิ เช่น งาน

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – เหมารถไปเซินเจ้ิน -  ชอ้ปป้ิง LOWU CENTER 

วนัท่ี 2      เซินเจ้ิน - ผา่นชมสวนหงสซ์หูลิง - แวะชมสินคา้พ้ืนเมืองเซินเจ้ิน - เฮียงบ ู๋ซวั  
               (ศาลเจา้พ่อเสือ) – ไต่ฮงกง – ซวัเถา 
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แกะสลกัจากหยก,  ครีมไขมุ่ก ,  ชา เป็นตน้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นท่ีระลึก หรือเป็นเลือกเป็นของ

ฝาก... ...แลว้นําเดินทางสู่อาํเภอหลู่ฮง (ลู่ฟง) ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (แวะทานระหว่างทาง) 

 

  

  

 

  

  

  

   

...จากน้ันนําท่าน นมสัการเฮียงบูซ๋ัว หรอื เจา้พ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริง ท่ีชาวจีนในประเทศไทยได้  

จาํลองเอามาสรา้งไวท่ี้ศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงชา้ นมสัการพระพุทธรปูอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  ตวัเหลาเย  

ในวดัหยวนซนั  อายุประมาณ 800 ปี ท่ีมีช่ือเสียง  โด่งดงั และเป็นท่ีนับถือศรทัธาของชาวจีนโพน้

ทะเลมานานแลว้ วา่กนัวา่พระพุทธรปู ตวัเหลาเยน้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก ถา้ใครขอพรแลว้จะสม  

ความปรารถนาทุกประการ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้อยูแ่ดนไกลท่านจะสามารถใหพ้ร และคุม้ครอง

ไดเ้ป็นอยา่งดี  ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือวา่ในชีวิตหน่ึงสาํหรบันักธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมานมสัการสกัครั้งหน่ึง  

ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการท่ีเฮียงบู๋ซวัน้ีแลว้ กลบัมาก็จะทาํการคา้ข้ึนประสบแต่ความสาํเร็จใน  

ชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท่ี้มาบนบานและแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ   

ภายในวดัมีทั้งเทวรปูเจา้แห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรปูท่ีรกัษาดแูลเร่ืองน้ํา ประดิษฐานปิดทองอยูใ่น  

ศาลเจา้พรอ้มกนัน้ันก็ยงัมีพระพุทธรปูประดิษฐานอยูใ่นวิหารหนา้ เป็นสถานท่ีสกัการะบชูาของคน     

ซวัเถาอยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานท่ีท่ีชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือ  

กนัมาก...จากน้ันนําท่านสู่ ไตฮ่งกง นมสัการนมสัการอนุสรณส์ถานของบุรพาจารย ์ “ไตฮง”อนัเป็น 

ท่ีนับถือของชาวจีนและศรทัธาของบุคคลทัว่ไปในเร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน เมื่อยงัมีชีวิตอยู่   

ท่านไดบ้าํเพ็ญสาธารณะประโยชน์ไวอ้ยา่งมากมายมหาศาล ทั้งยงัเป็นผูใ้หก้าํเนิด  มูลนิธิปอเตก็ตึ้ ง   

คนแรก ปัจจุบนัสุสานแห่งน้ีไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความ   

ใหญ่โตและสวยงาม   สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีเกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจด   

บนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดท่ีอาํเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้   

จ่ินส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการไมดี่ จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์   

มาถึงหมูบ่า้นเหอผิงหล่ีมณฑลกวางตุง้ ไดส้รา้งวดัสรา้งโรงเรียนสรา้งสะพานและช่วยรกัษาโรคภยัไข ้  

เจ็บใหแ้ก่ชาวบา้นตลอดมา  หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ท่ีเหอผิงหล่ีและสรา้งศาลเจา้ไวเ้พ่ือ  

เป็นการราํลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้...แลว้นําท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองซัวเถา  ซ่ึง 

ในอดีตเป็นเพียงหมูบ่า้นชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดบัฐานะข้ึนเป็นเมืองท่านานาชาติใน   

ศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซวัเถาเป็นบา้นเกิดของ   

ชาวจีนโพน้ทะเลท่ีอพยพไปตั้งถ่ินฐานยงัประเทศต่าง ๆ กวา่  30 ประเทศ  ทัว่โลก ปัจจุบนัลกูหลาน   

ชาวจีนโพน้ทะเลเป็นกาํลงัสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถาพฒันาขึ้ นเร่ือยๆ   

คํา่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  (พิเศษ !! เมนู อาหารแตจ้ิว๋ )  

พกัที่  PLATINUM CTRSTAL HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

...หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่  เกาะมาหยู  หรอื  ไฮตงัม่า  เพ่ือเยี่ยมชมวดัเจา้แมท่บัทิม และ

นมสัการ รปูป้ัน  เจา้แม่ทบัทิม  อนัศกัด์ิสิทธ์ิ  จากน้ันนําท่านชม วัดมาจู๊   ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีนับถือมาก ภายในวดัมีการตกแต่งอยา่งงดงาม ท่ีบนหลงัคาของวดัถูกประดบั

อยา่งสวยงามดว้ย รปูแกะสลกัของมงักรล่อแกว้  และหงษ์คู่ กบัดอกโบตัน๋ เทพเจา้มาจู ๊เป็นท่ีนับถือ

ของชาวประมงทุกคน เช่ือกนัวา่หากวนัใดจะตอ้งออกเดินทางไปในทะเล จะตอ้งมาไหวเ้ทพเจา้มาจู๊

ก่อน เพ่ือขอใหท่้านช่วยคุม้ครองใหเ้ดินทางปลอดภยั….  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (แวะทานระหว่างทาง) 

  ...เดินทางกลบัเมือง   เซินเจิ้น ...นําท่านแวะ ชมศูนยวิ์จยัยาจนี แหล่งแนะนํา สรรพคุณ ส่วนผสม  

  มียาสมุนไพรจีนมากมายไมว่า่จะเป็นยาครีม ฯลฯ หลายหลายใหท่้านไดเ้รียนรู ้  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

         ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั  

พกัที่  CENTURY PLAZA HOTEL  หรอื BONANZA HOTEL หรอืเทียบเท่า     

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

....หลงัอาหารนําท่าน เดินทางสู่ ฮ่องกง (น่ังรถเหมา) นําท่านชมทศันียภาพถ่ายรปู ณ จุดชมวิว เขา

วิคเตอเรยีพอ้ยท์ (VICTORIA  POINT) ท่ีมีความสงู 397 เมตร เพลินตากบัทิวทศัน์แบบพาโนรามา่  

360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลนู นิวเทอริเทอรร่ี์ตลอดจนเกาะนอ้ย ใหญ่ในทะเลจีนใตจ้ากมุมสงู 

(แต่ไมไ่ดข้ึ้ นสู่จุดชมวิวสงูสุด  Peak นะคะ) .... นําท่านสู่ชายหาดน้ําต้ืน อ่าวรพีลัสเบย์   สถานท่ี

พกัผ่อนบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล  และจุดท่ีสนใจอีกดา้นหน่ึงของอ่าว นมสัการองคเ์จา้แม่

กวนอิม, เทพเจา้แห่งโชคลาภ, พระพุทธรปูและเทพเจา้ต่างๆ ประดิษฐานไวม้ากมายตามความ

ศรทัธา อาทิ พระสงักจัจายบชูาเพ่ือความสุข, เจา้สมุทรเทพเจา้แห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจา้

แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวิธีการ

เส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลบูคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจอิสระท่านสกัการะ    ส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ ตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่หท่ี์คน้พบไดไ้มไ่กลเลยจากใจกลางเมือง  

วนัท่ี 3      ซวัเถา - เกาะมาหย ู- นัง่รถกลบัเซินเจ้ิน  - แวะชมศนูยวิ์จยัยาจีน 

วนัท่ี 4      เซินเจ้ิน – ฮ่องกง(นัง่รถเหมา) - CITY TOUR (เขาวิคตอเรยี - อ่าวรพีลสัเบย ์-  
               วดัแชกงหมิว - จิวเวอรี)่ - อิสระชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน – สนามบินฮ่องกง –  
               กลบักรงุเทพฯ 
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...จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว  หรือ วดักงัหนัลม เป็นวดัหน่ึงท่ีชาวจีนใหค้วามเล่ือมใส

ศรทัธามาเน่ินนาน นมสัการเทพเจา้แชกงซ่ึงเป็นเทพเจา้ประจาํวดัน้ี และอธิษฐานหมุนกงัหนัแห่ง

โชคชะตา หรือท่ีเรียกกนัวา่ “กงัหนันําโชค” เพ่ือหมุนแต่ส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต อาทิ เดินทางปลอดภยั, 

สุภาพแข็งแรง อายุยืน, โชค ลาภ เงินทองไหลมาเทมา, เมื่อหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ตอ้งตีกลองใหเ้สียง

ดงัสนัน่เพ่ือความเป็นสิริมงคล …จากน้ันนําท่าน แวะชมโรงงาน จวิเวอรี่  มีเคร่ืองประดบัสวยงาม 

หรือเสริมดวงบารมี มากมายใหท่้านไดเ้ลือกชม อาทิเช่น จ้ีกงัหนั, แหวน, สรอ้ย, กาํไล ฯลฯ  ซ่ึงจะ

ไดร้บัทราบความสาํคญัของส่ิงประดบัน้ันๆจากผูท่ี้มีประสบการณใ์นดา้นน้ีโดยตรง 

 

  

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันเชิญท่าน อิสระกบัการชอ้ปป้ิง กนัต่ออยา่งจุใจ ย่านถนนนาธาน  แหล่งชอ้ปป้ิงของฮ่องกง มี

เวลาใหท่้านทั้งวนัใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้อาทิเช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

น้ําหอม หรือ ของเด็กเล่นฯลฯ  ณ รา้นชอ้ปป้ิงช่ือดงัต่างๆ หรือบางท่านอาจจะเลือกซ้ือของฝากของท่ี

ระลึกก็ได ้ 

คํา่   อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั     

   ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง   

23:50   เหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  (HX761 23:50-02:25+1 // HX773 00.40-03.00)    

02.25    ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ…... 

*** *** *** *** 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นประหยดั เดินทางไป-กลบั พรอ้มคณะ  

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามท่ีระบุในรายการ 

  ค่าน้ําหนักสมัภาระเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 20 กก หรือตามขอ้กาํหนดของสายการบิน 

 ค่าท่ีพกัระดบัมาตราฐานหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคนืเงินได*้*)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ , ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและค่ารถโคช้ปรบัอากาศ นําเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้น

รายการ   

 ค่าวีซ่าเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่ากรุป๊ (เน่ืองจากโปรแกรมทวัรน้ี์การเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุป๊ หากเกิดกรณี

ประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีาจีนแบบกรุป๊เป็นการชัว่คราว  และจะตอ้งใชเ้ฉพาะวซ่ีาจีนแบบเดี่ ยว

เท่าน้ันในการเขา้เมืองจีน ไมว่า่จะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลกูทวัรจ์ะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมวซ่ีาแบบ

เดี่ ยวดว้ยตนเอง  (ตามท่ีสถานทตูจีนเรยีกเก็บ) กรณีท่ีมีวีซ่าจีนอยูแ่ลว้ไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายได)้ 

 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครอง

ตั้งแต่อายุ 1 – 75 ปี เท่าน้ัน **  

 

 
 
 
 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง , ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผู ้

เดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่นํ้าหนกัเกินจากที่สายการบินกาํหนด 

 ค่าทิปสาํหรบัหวัหนา้ทวัร ์10 หยวน /วนั/ท่าน, มคัคุเทศนท์อ้งถิ่น 10 หยวน/วนั/ท่าน,  

คนขบัรถ 10 หยวน /วนั/ท่าน  

    (หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 4 วนั ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน ตอ้งจา่ยค่าทิปทั้งหมด =120 หยวน/ตอ่ทริปน้ีค่ะ) 

 

 

   รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเท่ียวแบบหมูค่ณะ ( Join Tour ) 

-คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่าน ข้ีนไปออกเดินทาง และมี หวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางดว้ย 

-คณะผูเ้ดินทางจาํนวน ไม่ถึง 15 ท่านออกเดินทางแตไ่ม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางดว้ยโดยทาง

บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม: 

หมายเหต ุ:  กรณีที่ลกูคา้อายุตั้งแต ่ 76 -80 ปี คุม้ครองเพียง 50% ของ วงเงินความคุม้ครอง 

                    กรณีเสียชีวิตและ ค่ารกัษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปีข้ึนไม่รบัคุม้ครอง ***) 

      

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม: 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง: 
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*** ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิ้ น ***   

   ท่านจะตอ้งชาํระเงินค่ามดัจาํ จาํนวน 5,000 บาทต่อผูเ้ดินทางภายใน 48 ชัว่โมง หรือตามวนัท่ี DUE DATE 

หลงัจากท่ีไดท้าํการจอง พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง(Passport)ท่ีมีอายุจนถึงวนัเดินทางไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน 

 ท่านจะตอ้งชาํระเงินเต็มจาํนวนอยา่งนอ้ยก่อนการเดินทาง 15 วนั หรือตามวนัท่ี DUE DATE ท่ีกาํหนดให ้  

มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

 ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้ นภาษีน้ํามนัหรือภาษี  

สนามบิน ฯลฯ  

  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่  

สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง     

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

   เพ่ือใหก้ารสัง่ซ้ือ และตกลงซ้ือขายสินคา้บริการ จากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบรูณ ์กรุณาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี    

1) ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษตา่ง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสือเดินทาง (Passport)  

1.1 ช่ือ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน    

1.2 คาํนําหนา้ ช่ือ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีท่ีมี ช่ือชั้นยศ/ทางตาํรวจ/ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้    

1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบวา่อายุเด็กน้ันๆอยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด    

1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร และผูร้่วมเดินทางทุกท่าน ว่า  

      จะตอ้งคงมีอายุ เหลือ  ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 

*** ลูกคา้ท่านใดมีวีซ่าจนีอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถอืว่าท่านใชวี้ซ่าในเล่มผ่านด่านในการเขา้  

เมืองจนี บรษิทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุ๊ปใหไ้ด ้และถา้ท่านใดไม่แจง้ว่ามีวีซ่าจนีอยู่ในเล่ม  

พาสปอรต์อยู่แลว้ กรณีท่ีมีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนทางลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด ***   

2.) ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดห้ากยงัไมไ่ดม้ีการออกบตัรโดยสาร   

ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ ผูโ้ดยสาร  

จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

ท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัท่าน  

เอง บริษัทฯ ไมส่ามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านไดท้ั้งส้ิน 

3.) กรณีท่ี ท่านไมไ่ดท้าํการทกัทว้งใด ๆ แบบเป็นลายลกัษณอ์กัษร บริษัท ฯ ถือวา่ท่านไดต้กลงรบัทราบ  

เง่ือนไข และขอ้กาํหนด     ทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้ น   

บริษัท ฯ ไมต่อ้งรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

 

 

 เมื่อทาํการชาํระเงินค่ามดัจาํ หรือยอดเต็มแลว้ กรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางไดไ้มว่า่จะกรณีใดๆก็ตามไม่  

สามารถขอคืนเงินมดัจาํไดแ้ละจะตอ้งเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดข้ึน อาทิเช่นค่าวีซ่า,   

ค่าการนัตีหอ้งพกั หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีตามจริง  

 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 10 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกัในอตัราตัว๋เต็ม 

ราคา 

เงือ่นไขการยกเลกิ : 
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 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 3วนัทาํการหรือNO SHOW ในวนัเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 เมื่อท่านไดต้กลงชาํระเงินไมว่า่มดัจาํหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไข

ต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

 

 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะสบัเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบินไดต้าม

ความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ ์แต่ยงัคง

รกัษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน  เป็นสาํคญั  

2. บริษัทฯเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไมอ่าจ

รบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุด

งาน การจลาจล เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาตารางบิน ภยัธรรมชาติฯลฯ และการหา้มออกนอกประเทศ หรือ

หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ หรือ

ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  

3. สาํหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะระบุท่ีนัง่ (เลือกท่ีนัง่ถูกใจ PICK A SEAT) ตอ้งติดต่อท่ี เคารต์อรเ์ช็คอิน ณ วนั

เดินทาง และชาํระค่าระบุท่ีนัง่ดว้ยตนเอง   

4. การท่องเท่ียวประเทศจีนน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ดงักล่าว คือรา้นหยก รา้นบวัหิมะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจิวเวอรร่ี์ เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าว  

จะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้   

 

 

 

หมายเหต ุ: 

* เอกสารฉบบัน้ียงัไม่สมบูรณ ์ใชอ้า้งอิงไม่ไดจ้นกว่าทา่นจะไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไข และขอ้กาํหนดตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้* 

*หมายเหต:ุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขตา่งๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้* 


