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** รวมค่าบตัรเข้าดสินีย์แล้ว เล่นเคร่ืองเล่นไม่จ ากดัรอบ อยู่จนถึงดูพลุ** 

**พกัเซ่ินเจิน้ 2 คนื** 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

  4-6/18-20/25-27 ส.ค.60  
1-3 / 8-10/15-17/22-24 ก.ย.60 

14,900.- 4,000.- 

6-8/23-25/24-26/25-27/26-28 /27-29 ต.ค.60 
3-5/4-6/10-12/11-13/17-19/  
18-20/24-26/25-27 พ.ย.60 

15,900.- 4,000.- 

12-14 ส.ค.60/13-15 ต.ค.60/20-22 ต.ค.60 17,900.- 5,000.- 
29-31 ธ.ค.60/30 ธ.ค.–1 ม.ค.61/ 

31ธ.ค. – 2 ม.ค.61 
19,900.- 6,000.- 
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**ไม่มีราคาเด็ก** 
**รายการนีท้ าวซ่ีากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากมีการยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป หรือ วซ่ีาหน้าด่าน แบบ 144 ช่ัวโมงนี ้

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายการท าวซ่ีาเดี่ยวส่วนต่างเอง** 
**รายละเอยีดไฟลท์บินแต่ละวนัทีร่บกวนดูตามตารางท้ายโปรแกรมอกีคร้ัง** 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ + พล ุ–เซินเจิน้                  (-/-/-)                 

04.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  
ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หนา้ท่ี อ  านวยความสะดวกดา้น
เอกสารเดินทางและสัมภาระ 

06.45 น. เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX616 
10.25 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะลนัเตา 

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง 
ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งน้ีเป็นสวน
สนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนดท์ัว่โลกและเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 11 ของดิสนีย ์เพียบพร้อมดว้ย
กิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดบัโลกท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะ
ลนัเตา แบ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ 1.เมนสตรีทยเูอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ถนนแห่งการเดินทางยอ้นเวลาสู่ช่วงตน้ ศตวรรษท่ี19ท่ีถนนแกสลิทสตรีทอนัแสนสวยของ
สหรัฐอเมริกาเราจะพบกบัขบวนพาเหรดดิสนียช์มเพื่อนชาวดีสนียท่ี์โปรดปรานอยา่ง มิกก้ีเมาส์,มิน
น่ี,โดนลัดัก๊ และ กฟูฟ่ีท่ีมาร่วมเตน้ระบ าอยา่งสนุกคร้ืนเครงกบัวงดนตรีมาร์ชและเหล่านกัเตน้ท่ี
เตม็ไปดว้ยความร่าเริงและเบิกบานระหวา่งทางนั้นกจ็ะมีร้านชอ้ปป้ิงอนัเก๋ไก๋ใหไ้ดเ้ลือกสรรของท่ี
ระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนียแ์ลนดซ่ึ์งมีมากกวา่ 4,000 รายการเป็นท่ีตั้งของซิต้ีฮอลและทาง
รถไฟฮ่องกงดิสนียแ์ลนดท่ี์จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอยา่งเพลิดเพลิน 2.ทูมอโรวแ์ลนด์
(TOMORROWLAND) สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นแนวโลกอนาคตอนัทนัสมยัน าเสนอเร่ืองราวของ
โลกอนาคตท่ีเตม็ไปดว้ยความต่ืนตาต่ืนใจกบันิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภยัในอวกาศโดยทูมอ
โรวแ์ลนดใ์นฮ่องกงดิสนียแ์ลนดน์ั้นโดดเด่นไปดว้ยบรรยากาศของอินเตอร์กาแลคติกสเปซพอร์ต” 
หรือดินแดนท่ีเช่ือมต่อระหวา่งกาแลค็ซ่ีท่ีในนั้นไม่วา่จะเป็น ร้านอาหารร้านคา้ และสถานท่ีต่างๆ 
ลว้นแต่มีหุ่นยนต ์ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยูไ่ปมานอกจากน้ีในทูมอโรวแ์ลนดย์งัมี
โลกอวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพียงอึดใจเดียวการขบั1จาน
บินส่วนตวัใน“ออร์บิทรอน”และการต่อสู้กนัแบบดุเดือดใน“บซัไลทเ์ยยีร์แอสโตรบลาสเตอร์3.
แฟนตาซีแลนด(์FANTASYLAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนียต่ื์นตาต่ืนใจกบัเมืองแห่งเทพนิยาย
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ดินแดนแห่งน้ีลว้นเตม็ไปดว้ยสีสันและบรรยากาศของเมืองท่ีจ  าลองมาจากในการ์ตูนของดิสนีย์
สนุกกบัเร่ืองราวอมตะของ“ชา้งนอ้ยดมัโบ”้งานเล้ียงน ้าชาของคนท าหมวก (Mad Hatter Teกบัมิคก้ี
เมาทต์วัการ์ตูนอมตะของดิสนียเ์ป็นพิเศษงานน้ีตอ้งไม่พลาดกบัการสนุกสนานกบัภาพยนตร์ 3a 
Cups)มา้หมุนจากเร่ืองซินเดอรเลลาและ “การผจญภยัของวนิน่ีเดอะพหู์” ส่วนใครท่ีช่ืนชอบมิติ 
นอกจากน้ีในแฟนตาซีแลนดย์งัมี“แฟนตาซีการ์เดน้” ซ่ึงเป็นสถานท่ีน่าสนใจท่ีออกแบบมาเป็น
พิเศษส าหรับดิสนียแ์ลนดฮ่์องกงโดยเฉพาะโดยผูท่ี้อยูใ่นนั้นจะมีโอกาสไดพ้บกบัการ์ตูนตวัโปรด
มากมายอาทิมิกก้ีเมาส์,มินน่ีเมาส์,วนิน่ีเดอะพหู,์และเหล่าเพื่อนพอ้งชาวการ์ตูนดิสนียอี์กมากมาย4.
แอดเวนเจอร์แลนด(์ADVANTURELAND) ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าต่ืนเตน้สัมผสัความเร้า
ใจกบัการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน“จงัเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River 
Cruise)ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะเร่ิมตน้การผจญภยับนเรือส ารวจท่ีล่องไปตามแม่น ้าสายใหญ่หวัใจหลกั
ของแอดเวนเจอร์แลนดผ์า่นป่าลึกลบัท่ีทุกโคง้น ้าจะมีส่ิงลึกลบัและส่ิงท่ีสร้างความต่ืนเตน้ต่างๆรอ
อยูเ่พื่อสร้างความสนุก ใหก้บัผูท่ี้เขา้ไปเยอืนไม่วา่จะเป็นฝงูชา้งท่ีเล่นน ้าอยา่งสนุกสนานต่ืนเตน้กบั
การ ผจญภยักบัสัตวป่์านานาชนิด, Tazan’s Tree Houseบา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ***ช่วงเยน็ก่อน
สวนสนุกจะปิด 30 นาท ีท่านจะได้ชมพลไุฟตระการตาด้วย แสง สี เสียงซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์หน่ึง
ของดิสนีย์แลนด์ 

 จากน้ันน าท่านไปยงัเซินเจิน้โดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
 เซินเจิน้” ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจ
การคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอีกดว้ย 
(อสิระกลางวนั/ อาหารค า่ ตามอธัยาศัย) 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Royal Century Hotel หรือเทยีบเท่า (เซินเจิน้) 

วนัทีส่อง เซินเจิน้-ช้อปป้ิงหลอหวู่-ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ-พพิธิภัณฑ์เซินเจิน้ -โชว์น า้ 3D                  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม 
จากนั้นใหท่้านเพลิดเพลินกบัการต่อราคาสินคา้มากกวา่ 50% ท่ีคนไทยขนานนามวา่ มาบุญครอง
เซินเจิน้ หรือ หลอหวู่ มอลล์ ท่านจะพบกบัสินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมช่ือดงัมากมาย อาทิ Amani 
,Prada Gucci ,Burberry ,Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior Fendi ,Louis Vuitton, Chole ฯลฯ จากนั้นน า
ท่านชมสินค้าของเมอืงเซินเจิน้ 2 ร้านเท่าน้ัน อาทิเช่น         
ร้านหยกและยาบัวหิมะ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านชม พพิิธภัณฑ์เซินเจิ้น ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัเมืองเซินเจ้ิน มีทั้ง
โบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตั้งแต่ปี 
1988  
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! เป๋าฮือ้ + ไวน์แดง 
หลังอาหารน าท่านชมโชวน์ ้ าแบบ 3D ท่ีใช้ทุนสร้างกว่า200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี OCT BAY 
WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้ าขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุได ้2595 คน เป็นโชวท่ี์
เก่ียวกบัเด็กหญิงผูก้ลา้กบัลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือว่า “ปีกแห่งความรัก” เพื่อ
เอามาช่วยนกท่ีถูกท าลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ 
เคร่ืองเปล่งแสง ม่านน ้า ระเบิดน ้า ฯลฯ กวา่ 600 ชนิด เป็นโชวน์ ้าท่ีใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดในโลก 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Royal Century Hotel หรือเทยีบเท่า (เซินเจิน้) 

วนัทีส่าม เซินเจิน้-ฮ่องกง-วดัแชกงหมวิ-ร้านจิวเวอร่ี-อสิระช้อปป้ิงนาธาน-สนามบิน-กรุงเทพฯ  (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม  
  จากน้ันน าท่านเดินทางไปฮ่องกงโดยรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกงัหัน ซ่ึงถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของการแก้
ชงตามความเช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากร้ายกลายเป็นดีไดแ้ละการ
เร่ิมตน้ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยกงัหันลมจะพาชีวิตราบร่ืนลอ้ลมและ
ธุรกิจเงินทองวิ่งฉิวเหมือนกงัหนัลู่ลม  จากนั้นน าท่านชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ  
จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงอยา่งเตม็อ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ช้อปป้ิงย่านถนนนาธาน หรือชอ้ปป้ิงท่ี 
DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  
TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 
(อสิระกลางวนั/ อาหารค า่ ตามอธัยาศัย) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง  

21.25 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี  CX617 
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************************************************** 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิแต่ละวนัที่รบกวนดูตามตารางท้ายโปรแกรมอกีคร้ัง** 

**รายการท่องเที่ยวนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบักันได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนีถ้ือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยดึถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั** 
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--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที่
พอใจแล้วจีงวางมัดจ า เพือ่ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง— 

***ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 

มฉิะน้ันทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน *** 

***อตัราค่าบริการสงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน  

ส าหรับชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนท าการจอง** 
 

**กรณมีกีารยกเลกิการเดินทาง** 

**ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินใดๆทั้งส้ินทุกกรณ*ี* 

**ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถท าการเลือ่นวนัไป-กลบัได้ 

ผู้เดนิทางต้องเดินทางไป-กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน** 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง และเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คอื ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทวัร์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน         

ในกรณทีีท่่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามทีร่ายการก าหนดไว้ ทางบริษทัใคร่ขอเกบ็ 

ค่าใช้จ่ายร้านละ 600 RMB/ คน /ร้าน 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ไฟลท์บิน ผู้ใหญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

4-6 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

14,900 14,900 14,900 4,000 

12-14 ส.ค.60 
ขาไป    CX700 (08.20-12.10) 
ขากลบั CX709(22.15-00.15+1) 

17,900 17,900 17,900 5,000 
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18-20 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

14,900 14,900 14,900 4,000 

25-27 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

14,900 14,900 14,900 4,000 

1-3 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

14,900 14,900 14,900 4,000 

8-10 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

14,900 14,900 14,900 4,000 

15-17 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

14,900 14,900 14,900 4,000 

22-24 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

14,900 14,900 14,900 4,000 

6-8 ต.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

15,900 15,900 15,900 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 

23-25 ต.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX703(17.05-19.00) 

15,900 15,900 15,900 4,000 

24-26 ต.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

15,900 15,900 15,900 4,000 

25-27 ต.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX709(22.25-200.15) 

15,900 15,900 15,900 4,000 

26-28 ต.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX703(17.05-19.00) 

15,900 15,900 15,900 4,000 

27-29 ต.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

15,900 15,900 15,900 4,000 

3-5 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

15,900 15,900 15,900 4,000 

4-6 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

15,900 15,900 15,900 4,000 

10-12 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

15,900 15,900 15,900 4,000 

11-13 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

15,900 15,900 15,900 4,000 

17-19 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

15,900 15,900 15,900 4,000 
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18-20 พ.ย.60 ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

15,900 15,900 15,900 4,000 

24-26 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

15,900 15,900 15,900 4,000 

25-27 พ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

15,900 15,900 15,900 4,000 

29-31 ธ.ค..60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

19,900 19,900 19,900 6,000 

30ธ.ค.-1 ม.ค.60 
ขาไป    CX700(08.25-12.10) 
ขากลบั CX709(22.25-00.15+1) 

19,900 19,900 19,900 6,000 

31 ธ.ค.–2 ม.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 
ขากลบั CX703(20.00-21.55) 

19,900 19,900 19,900 6,000 

**รายการนีท้ าวซ่ีากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากมีการยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป หรือ วซ่ีาหน้าด่าน แบบ 144 ช่ัวโมงนี ้
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายการท าวซ่ีาเดี่ยวส่วนต่างเอง** 

อตัราค่าบริการนีร้วม   
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 
4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปหนา้ด่านแบบ 144 ชั่วโมง และ ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้มีวีซ่าจีนอยู่แลว้และ
ส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ี
ยอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม    

1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกิน 30 กิโลกรัม 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกดห์วัหนา้ทวัร์ และคนขบัรถ 120 หยวน ต่อลูกคา้ 1 ท่าน (เดก็และ เดก็ INFANT เกบ็เท่าผูใ้หญ่) 

6.ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปหนา้ด่าน ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วี
ซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ่มเติมจากราคาทวัร์ ดงัน้ี  
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- วีซ่าเด่ียวแบบปกติ 4 วนัท าการ ไม่นบัรวมเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุของสถานฑูตจีน เขา้-ออกคร้ังเดียว ท่านละ 
1,500 บาท  
- วีซ่าเด่ียวเเบบด่วน 2 วนัท าการ ไม่นบัรวมเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุของสถานฑูตจีน เขา้-ออกคร้ังเดียว ท่านละ 
2,550 บาท 
 

กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
เอกสารยืน่วซ่ีาจีนใช้ดังนี ้
1.1.พาสปอร์ตเล่มจริง 
1.2.รูปถ่ายพื้นหลงัสีขาว 2 รูป ตามระเบียบ รูปถ่ายการขอวีซ่าจีนตามกฎของทางสภานฑูตกรุณาสอบถามกบั
พนกังานขายทุกคร้ัง 

เงือ่นไขการจอง    1. มัดจ าท่านละ 10,000 บาท  ภายใน48 ชม.หลังจากท าการจอง 
มิฉะนั้นท่ีนัง่จะถกูยกเลิกอตัโนมติั 

หลงัจากพร้อม ส่งสลิปการโอนเงินและหนา้หนงัสือเดินทาง 

             **หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทางทั้งไป และ กลบั** 

          2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
เงนิใดๆทั้งส้ินทุกกรณ*ี* 
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หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, 
การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบ
ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการ
ทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

10.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ี
อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่านั้นเม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่น
ระดบัเดียวกนั แต่อาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และบริษทั รับเฉพาะผูมี้
จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

13.ทางบริษทั จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่
ทานอาหรบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้  
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณธไม่วา่
ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทั ทางบริษทั จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รับพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไวผ้ม
ยาวแต่งหนา้ทาปาก ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 
หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ 

17. **ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิ
กฎหมายและในขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจ้ิน จูไห่ ข้ึนอยูก่บัการพิจารณา
ของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง  
ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

 


