
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เดนิทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC 

เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วดัอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยีย่มชมเวเนเช่ียน 

ชมความงามพระราชวงัหยวนหมิง+โชว์สุดอลงัการกบันักแสดงกว่าร้อยชีวติ 

นมัสการเจ้าแม่กวนอมิที่หาด REPULSE BAY+หมุนกงัหัน แก้ชง ณ วดัแชกง 

เกบ็ภาพประทับใจกบัหอไอเฟล  ช้อปป้ิงย่านดงัอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี ้ 

เมนูพเิศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิง่    โชว์สุดอลงัการ ณ พระราชวงัหยวนหมิง 



 
 

04.00 น.    พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบเจ้าหน้าที่

ท าการเช็คอนิตั๋ว 

06.30 น.      บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบิน CX616 / CX700 รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มีจอส่วนตัวทุก

ทีน่ั่ง)(กรุณาเช็คเทีย่วบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

10.30 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพื่อข้ึน กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยงัเกาะลนัเตา

เพื่อ น าท่านนมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรือ นิยมเรียกวา่พระใหญ่ลนัเตา....องคพ์ระสร้างจากการเช่ือม

แผน่สัมฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณ

ทะเลจีนใต ้  จากนั้นอิสระให้ท่านไดส้ัมผสักบัหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ให้ท่านไดอิ้สระเท่ียวชม ร้านคา้ 

ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถ

ผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั (หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อม

บ ารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพ่ือน าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท า

การคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง) 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้งป้ิงท่ีห้างดงักบั CITYGATE OUTLET MALL  ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

พบกบั OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE 

หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใตดิ้นจะมี SUPERMARKET 

ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

จากนั้นเดินทางสู่ เซ่ินเจิ้น โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซ่ินเจ้ิน เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมือง

เซ่ินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลนิ –  CITYGATE OUTLET  - เซินเจิน้ 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกนั 

 

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี หลอหวู่ พบกบัสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซ่ินเจ้ิน ซ่ึงคนไทยรู้จกัในนามมาบุญ

ครองเมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็น

ของฝากส าหรับคนท่ีท่านรัก และตวัท่านเอง และใหท้่านไดรั้บเลือกชม ร้านหยก สินคา้โอทอ็ปของเมืองจีน 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไหมจีน ท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะ

ผา้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหน้าหนาว และเยน็สบายในหน้าร้อน น าท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวน

จ าลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลงัถูกท าลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่

การบูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสร้างถึง 600 ลา้นหยวน  สร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจ

กลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าให้สวนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมีพื้นท่ีครอบคลุม

ทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิงท่ีท าให้สวนหยวนหมิง

หยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกบัสวนเก่าท่ีปักก่ิง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนท่ีเป็นศิลปะแบบตะวนัตก

ผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือไดว้่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ าลองมาจากสถานท่ีใน

ประวติัศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธุรกิจการท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้

ชมตั้งแต่วนัท่ี 1กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท่ีราบ ส่ิงก่อสร้าง

ต่างๆ สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน  มีมากกวา่ 100 ช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง 

ต าหนกัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว 

 

 

 

วนัทีส่อง  เซ่ินเจิน้ – ช้อปป้ิงหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสุดยอดโชว์อนัตระการตา 



 

 

 

 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (5)   เมนูพเิศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวน์แดง 

จากนั้นชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซ่ึงใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชีวติ ซ่ึงประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ 

อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: 

หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าโชว์ท่านละ 

40 เหรียญฮ่องกง) 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

 

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)   

 จากนั้น น าท่านนัง่รถผ่านชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงาม

แสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจ 

และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามา

ส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวหีน่ี 

จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร 

ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล 

 

 

วนัทีส่าม  ถนนคู่รัก – หวีหน่ี – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอมิ - วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล–ถ่ายภาพ

ประทบัใจกบัหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเช่ียน – จูไห่ 



 

 

 

 

 
ชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง

ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้ท่านไดเ้ยี่ยมชม ไข่มุก ซ่ึงเป็นไข่มุกน ้ าจืดข้ึนช่ือของเมืองจีน สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดินทางขา้มด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียง

แค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจ้ียนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้

ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสร้าง

อาณานิคมอยู่ในแถบน้ี ท่ีส าคญัคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และ

ศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่าง

วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชีย" 

เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า น าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวตัถุเก่าแก่

ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยูม่าไดย้าวนานท่ีสุดของมาเก๊า ในบริเวณวดัมี

ศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL 

OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN  ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซ้ือ เลือกชิมทาร์ตไข่  

จากนั้นผา่นชม เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 

18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกาย

เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม 

แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึน

เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน  

 

 

 

 

 
 



น าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิด

ไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์เซนตป์อลสร้างข้ึน

ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้ง

วิทยาลยั และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบนัไดดา้นหน้าของตึก

แสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก  

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศของ  จากนั้นเก็บภาพ

ประทบัใจกบัหอไอเฟล ท่ีจ  าลองมาจากฝร่ังเศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเก๊าถือไดว้่าเป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญ่

ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดบัไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่าน

สามารถข้ึนไปชมวิวท่ีชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยท่ีชั้นน้ีท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามา

ของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถข้ึนชมววิไดต้ั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.  (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์)   

น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญท่านสัมผสับรรยกาศของ

ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้ความบนัเทิง และสถานท่ีช้

อปป้ิงท่ีแกรนด์แคนแนลช๊อป พบกบัร้านคา้แบรนด์เนมช่ือดงัมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผสักบั

ภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ ท่านสามารถนัง่เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเว

นิชภายในโรงแรม(ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่  จากนั้นน า

ท่านเดินทางกลบัสู่จูไห่  

 

 

 

 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (8) ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! เป็ดปักกิง่  

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

 



 

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์ร่ี (ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนั้นน าท่านนมสัการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม 

และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY  ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนั

วา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3 ปี จากนั้นใหท้่านไดรั้บพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรับพลงัท่ี

ดีท่ีสุดของฮ่องกง อีกทั้งยงัใหท้่านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย  

 

 

 

 

 
 

น าท่านชม ร้านยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ให้ท่านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญา

พื้นบา้นของคนจีนในการใชย้ารักษาโรค น าท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดี

ไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ 

เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (10)      

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และให้ท่านหมุนกงัหันทองแดง ท่ีเช่ือกนัว่าถ้า

หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่  

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปป้ิงที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนด์เนม

จากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน 

หรืองบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็น

แหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ีจ  าหน่ายสินคา้      แบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้งยงั

เป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ

เลือกช้อปป้ิงที่ โอเช่ียนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า BRAND NAME ช้ันน าที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 

วนัทีส่ี่ นมสัการเจ้าแม่กวนอมิ ณ หาดรีพลสั เบย์ – วดัแชกงหมวิ – ช้อปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 



700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของ

ฝากคุณหนูที ่TOY’S US 

 

 

 

 

 

21.35 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX617/CX703/CX709 (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทาง
ก่อนท าการจอง) 

23.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

********************โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม******************** 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

คณะยืนยนัการเดินทางที ่9 ท่านมหีัวหน้าทวัร์ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอยีด 

เทีย่วบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

01 – 04 มนีาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.30) 

ขากลบั CX703 (20.00-21.55) 
14,999 14,999 14,999 3,500 

15 - 18 มนีาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.35) 
15,999 15,999 15,999 3,500 

16 - 19 มนีาคม 2561 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลบั CX709 (22.15-00.05) 
15,999 15,999 15,999 3,500 



17 – 20 มนีาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.30) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.35) 
15,999 15,999 15,999 3,500 

07 -10 เมษายน 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,999 17,999 16,999 3,500 

07 -10 เมษายน 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.35) 
17,999 17,999 16,999 3,500 

12 -15 เมษายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
21,999 21,999 21,999 3,500 

13 – 16 เมษายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
21,999 21,999 21,999 3,500 

21 -24 เมษายน 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
16,999 16,999 15,999 3,500 

21 -24 เมษายน 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.30) 

ขากลบั CX703 (19.50-21.45) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,999 17,999 16,999 3,500 

04 – 07 พฤษภาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

05 – 08 พฤษภาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 



12 – 15 พฤษภาคม 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40 
15,999 15,999 14,999 3,500 

12 – 15 พฤษภาคม 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.35) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

18 – 21 พฤษภาคม 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

18 – 21 พฤษภาคม 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

19 - 22 พฤษภาคม 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

19 - 22 พฤษภาคม 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

25 - 28 พฤษภาคม 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

25 - 28 พฤษภาคม 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

26 - 29 พฤษภาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

08 – 11 มถุินายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
14,999 14,999 13,999 3,500 



09 – 12 มถุินายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
14,999 14,999 13,999 3,500 

15 – 18 มถุินายน 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

15 – 18 มถุินายน 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

16 - 19 มถุินายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

23 – 26 มถุินายน 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

23 – 26 มถุินายน 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.35) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

29 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

29 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

30 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

30 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.35) 
15,999 15,999 14,999 3,500 



06 – 09 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

07 – 10 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.35) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

13 – 16 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

14 – 17 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

20 – 23 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

21 – 24 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

27 – 30 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,999 17,999 16,999 3,500 

28 – 31 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,999 17,999 16,999 3,500 

03 – 06 สิงหาคม 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

03 – 06 สิงหาคม 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

04 - 07 สิงหาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 



10 – 13 สิงหาคม 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,999 17,999 16,999 3,500 

10 – 13 สิงหาคม 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
17,999 17,999 16,999 3,500 

11 - 14 สิงหาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,999 17,999 16,999 3,500 

17 - 20 สิงหาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

18 – 21  สิงหาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

24 - 27 สิงหาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

25 – 28 สิงหาคม 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

25 – 28 สิงหาคม 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.35) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

01 – 04 กนัยายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
14,999 14,999 13,999 3,500 



08 – 11 กนัยายน 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

08 – 11 กนัยายน 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.35) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

14 – 17 กนัยายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

15 – 18 กนัยายน 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

21 – 24 กนัยายน 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

21 – 24 กนัยายน 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

22 – 25 กนัยายน 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

22 – 25 กนัยายน 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.35) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

06 – 09 ตุลาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
14,999 14,999 13,999 3,500 



13 – 16 ตุลาคม 2561 

**BUS 1** 

ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
17,999 17,999 16,999 3,500 

13 – 16 ตุลาคม 2561 

**BUS 2** 

ขาไป    CX700 (08.15-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.35) 
17,999 17,999 16,999 3,500 

19 – 22 ตุลาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
16,999 16,999 15,999 3,500 

20 – 23 ตุลาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
16,999 16,999 15,999 3,500 

26 – 29 ตุลาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
16,999 16,999 15,999 3,500 

27 – 30 ตุลาคม 2561 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
16,999 16,999 15,999 3,500 

 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล 
คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ 
จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจ
ของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  



 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าวซ่ีากรุ๊ป (วซ่ีาหนา้ด่าน) เขา้ประเทศจีน 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 130 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
ช าระเงินมัดจ าจ านวน 5,000 บาท /ต่อท่าน เพ่ือส ารองทีน่ั่ง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
 ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
 ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
 เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

 นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 
 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทัดงัน้ีวนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือ
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
 
 



เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 



 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
 
 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้นถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูง
มาก 

 
 

 
 
 

 

 


