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เที่ยวสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล หรือ ทา่นท่ีเคยตดิตามเว็บไซตท์วัรร์าคา

พิเศษท่ีมีสว่นลดตลอดทั้งปีท่ี www.ทวัรเ์กาะลงักาวี.com ทราบกนัดีอยูแ่ลว้ 

โอกาสน้ีเราขอน าเสนอโปรแกรมทวัรฮ่์องกง เซ้ินเจนิ บินตรงจากภูเก็ต 

เพื่อเอาใจแฟนๆ ของเที่ยวสนุกทวัรโ์ซล จงัหวดัภเูก็ต กระบ่ี พงังา ตรงั 

หรือจงัหวดัอ่ืนๆ ที่ทา่นสะดวกเดินทางในช่วงวนัที่ 8-12 สิงหาคม 57 

เชิญท่านท่องเทีย่วเส้นทาง ฮ่องกง (HONG KONG) - เซินเจิน้ (SHENZHEN) น าท่านเทีย่วชมเกาะฮ่องกง 

โดยน่ังกระเช้าคริสตัล 360 สู่ยอดเขานองปิง ให้ท่านไหว้พระใหญ่เกาะลนัเตาขอพรเพือ่เป็นสิริมงคล ชมโชว์เลเซอร์แสงสี 
(THE SYMPHONY OF LIGHT) ริมอ่าววคิตอเรียทีส่วยงามตระการตาในยามค ่าคืน ชมววิฮ่องกงทีย่อดเขาวกิตอเรีย 
(THE PEAK) พเิศษ! เพิม่ประสบการณ์ให้ท่านน่ังรถรางลงจากยอดเขา ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอมิที่  หาดรีพลัส์เบย์  
อสิระช้อปป้ิงอย่างจุใจที ่CITY GATE OUTLET, ย่านเลดีม้าร์เกต็ และถนนนาธาน จิมซาจุ่ย น าท่านเทีย่วเซินเจิน้  ชม
ความยิง่ใหญ่อลงัการสวยงามตระการตาที่หมู่บ้านวฒันธรรมจีน (SPLENDID OF CHIBNA) พร้อมชมโชว์ แสงสีเสียง
อลงัการงานสร้าง ซิตีท้วัร์เมืองเซินเจิน้ ช้อปป้ิงสินค้าราคาถูกใจที่หลอหวู่เซ็นเตอร์ หรือ มาบุญครองเซินเจิน้ พร้อมกบัการ
บริการสุดพเิศษจากใจของเราทีส่ร้างความประทบัใจ 

http://www.���������ѧ����.com/
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ความพเิศษของโปรแกรมทวัร์นี ้

พิเศษ1. บินตรงจากภูเก็ต 

พิเศษ2. เดินทางตรงวนัหยุดวนัแม่ช่วงเดินทาง 8-12 ส.ค.57 

พิเศษ3. ชอ้ปป้ิงจุใจ 

 

ก าหนดการเดนิ 8 -12 สิงหาคม 2557 
วันแรก ภเูก็ต – ฮ่องกง – นองปิง 360 องศา – CITY GATE OUTLET –เซินเจิน้                              (--/L/D) 
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภเูก็ต อาคารผู้โดยสายขาออกต่างประเทศ (TERMINAL 2) ชัน้ 

1  เคาน์เตอร์สายการบินฮ่องกงเอ็กซ์เพรส (HONG KONG EXPRESS) ต้อนรับท่านโดยทีมมัคคุเทศก์
และเจ้าหน้าที่ ด้วยความเป็นกันเอง พร้อมอ านวยความสะดวกท่านในการเช็คอินและโหลดสัมภาระของ
ท่าน 

07.40 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ เอ็กซ์เพรส (HONG KONG EXPRESS)) เที่ยวบินที่ 
UO766 (ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 

12.15 น. (ตามเวลาท้องถิ่นฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) เดินทางถงึสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแหง่
ใหมข่องฮ่องกงที่ทนัสมยัด้วยเทคโนโลยีและสิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการ
เข้าเมืองจากนัน้น าทา่นเดินทางผา่นเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมยั จากนัน้น าทา่นข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING 
MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนสองชัน้ท่ียาวที่สดุในโลกมีความยาวทัง้หมด 2.2 กิโลเมตร (1.4 ไมล)์ ตวัสะพาน
ชัน้บนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง สว่นชัน้ลา่งเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กบัแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ สะพานซิง
หมา่นีไ้ด้ถกูคดัเลอืกให้เป็นสญัลกัษณ์ของคูรั่กทัว่โลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจีน CHAO INN RESTAURANT (1) 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เกาะลันเตา ให้ทา่นขึน้ กระเช้านองปิง 360 องศา ชมความงดงามในมมุมอง 360 องศา 
รอบตวัจากกระเช้าลอยฟ้า ซึง่มีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร เพลนิตาไปกบัวิวอนัเขียวขจีของเกาะลนัเตา ,สนามบิน
นานาชาติฮ่องกงและทะเลจีนใต้  และไหว้พระใหญ่วัดโปลินพระพทุธรูปประทบันัง่กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุในโลก 
องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผน่สมัฤทธ์ิถึง 200 แผน่ มีน า้หนกัถึง 250 ตนัและสงู 34 เมตร องค์พระหนัพระพกัตร์ไป
ยงัเนินเขาเบือ้งลา่งบริเวณทะเลจีนใต้ (อัพเกรดพิเศษ! ให้ท่านขึน้กระเช้าแก้ว CRYSTAL CABLE CAR) 
จากนัน้น าทา่นนัง่กระเช้ากลบัท่ีสถานีฝ่ังเกาลนู จากนัน้ให้ทา่นมีเวลาอิสระในการช้อปปิง้อยา่งจใุจที ่ CITY GATE 
FACTORY OUTLET แหลง่รวมเสือ้ผ้าแบรนด์เนมมากกวา่ 40 แบรนด์ และสนิค้ามากมายหลายชนิดให้ทา่นได้
เลอืกซือ้ 

เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน FEDERAL PALACE RESTAURANT (2) 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่ซินเจิน้ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

พัก เข้าพัก  ณ  METROPARK HOTEL SHENZHEN หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
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วันที่สอง ซิตีท้ัวร์เซินเจิน้ – พิพิธภณัฑ์เซินเจิน้ (หยก ชาจีน) – หล่อวูเซนเตอร์ - หมู่บ้านวัฒนธรรม – โชว์ 
ศิลปวัฒนธรรม                                                                                                    ( B/L/D) 

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  
 จากนัน้น าทา่นทอ่งเที่ยว  เมืองเซินเจิน้ (SHENZHEN) เป็นเมืองชายแดนริมฝ่ังตรงข้ามกบัเกาะฮ่องกง เซินเจิน้

แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ เขตเมืองเซินเจิน้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ และเขตมณฑลเซินเจิน้ สมยัก่อนเมืองเซินเจิน้
เป็นเพียงหมูบ้่านชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถกูคดัเลอืกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท าให้มีความเจริญ และ
ความทนัสมยัภายในเมืองนีม้ากขึน้ มีการจดัตัง้ตลาดหลกัทรัพย์ อาคารส านกังาน โรงแรม และสิง่ปลกูสร้างตา่งๆ 
พร้อมทัง้จ านวนประชากรก็เพิ่มขึน้เป็น 2 เทา่ จากการท่ีอยูใ่กล้ชิดกบัฮ่องกงซึง่เป็นอาณานิคมขององักฤษที่มีความ
เจริญ เซินเจิน้จึงถกูสร้างให้เป็นเหมือนพืน้ท่ีทดลองแบบ Capitalism แบบสงัคมนิยมของจีน และลกัษณะที่ตัง้ถกู
เลอืกเพื่อเป็นแหลง่ดงึดดูอตุสาหกรรมตา่ง ๆ จากฮ่องกงให้เข้ามาลงทนุจนในท่ีสดุกลายเป็นเมืองใหญ่ จดัเป็นไขม่กุ
ทางเศรษฐกิจแหง่ส าคญัทางตอนใต้ของประเทศจีน ปัจจบุนัเซินเจิน้เป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ได้รับความสนใจจาก
นกัทอ่งเที่ยวเป็นอยา่งมากเมืองเซินเจิน้ มีสถานะเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สดุ และมีอตัราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสงูที่สดุ 
จากนัน้เยี่ยมชมสนิค้าโอทอปพืน้เมือง   พิพิธภณัฑ์เซินเจิน้และศูนย์หยก  ภายในศนูย์ประดบัประดาด้วยวตัถุ
โบราณที่มีคา่ เช่นเคร่ืองปัน้ดินเผาโบราณ อญัมณีตา่งๆ และหยกโบราณ  จากนัน้ให้ทา่นได้ชม หยก ซึง่เป็น
เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใสแ่ล้วจะช่วยป้องกนัอนัตรายได้ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ก าไรหยก 
แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสยีง ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
บา่ย จากนัน้เดินทางสู ่ หล่อวู เซ็นเตอร์ (LOWU CENTER)พบกนัสนิค้าแฟชัน่ เคร่ืองประดบั เสือ้ผ้า เคร่ืองหนงั 

นาฬิกา ราคาถกู สะดวกสบายกบัการช้อปปิง้สนิค้านานาชนิดซึง่สว่นใหญ่จะเป็นสนิค้าท่ีผลติ เพ่ือขายสง่ฝ่ังฮ่องกง
และตา่งประเทศ จากนัน้แวะชม โรงงานบัวหิมะจีน บวัหิมะเป็นยาสมนุไพร มีสรรพคณุรักษาแผลไฟไหม้ บ ารุงผิว 
ผลติตามต ารับยาจีนแผนโบราณของราชวงศ์ชิง ซึง่สตูรยาใช้มานานกวา่ 300 ปี และเป็นท่ียอมรับของวงการแพทย์
แผนโบราณและแผนปัจจบุนั อีกทัง้รัฐบาลจีนยงัเข้ามาควบคมุคณุภาพและปริมาณ ที่ส าคญัไมม่ีวางจ าหนา่ยสนิค้า
ตามท้องตลาดทัว่ไป เชิญเลอืกชมเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์พร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ ได้ชมการ
สาธิตการนวดเท้า ซึง่เป็นอีกวิธีหนึง่ในการผอ่นคลายความเคลยีด และบ ารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ 
ยาบัวหิมะ มีสรรพคณุในการแก้แผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก เป็นท่ีพิสจูน์สรรพคณุมาแล้วหลาย ๆ เหตกุารณ์ที่เกิดไฟ
ไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานีท้าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ ให้ทา่นเลอืกชมสนิค้าได้ตาม
อธัยาศยั 
จากนัน้น าทานเดินทางสู  หมู่บ้านวัฒนธรรมจีน (SPLENDID OF CHINA) สถานท่ีจ าลองสิง่ก่อสร้างที่มีช่ือเสยีง
ทัง้หมดทกุมณฑลของจีน อาท ิก าแพงเมืองจีน วดัเสาหลนิ อทุยานปาหิน พระราชวงัฤดรูอน จตรัุสเทียนอนัเหมิน 
กองทบัหุนดินเผาเมือง ซีอาน พระราชวงัทิเบต เจดียเมืองตาหลี ่ฯลฯ แล้วน าท่านเที่ยวชมหมู่บ้านวฒันธรรม ชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ทกุมณฑลของจีน และชมการแสดงโชวพืน้เมืองที่ท่านจะต้องประทบัใจในความ
งดงามของการแสดงที่มากดวยความสามารถ 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน YA SHANG JIN LONG เมนพูิเศษ เป็ดปักก่ิง (5) 
 จากนัน้ให้ทา่นได้  ชมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีน มีนกัแสดงกวา่ร้อยชีวิต พร้อมระบบแสงสเีสยีงอลงัการ

ตระการตา (อตัรานีร้วมคา่รถรางน าเที่ยวหมูบ้่านวฒันธรรมและเมืองจ าลอง) 
พัก เข้าพัก  ณ  METROPARK HOTEL SHENZHEN หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันที่สาม เซินเจิน้ - ฮ่องกง – ยอดเขาวิกตอเรีย รถราง – หาดรีพัลส์เบย์ – ตลาดเลดีม้าร์เก็ต - อิสระช้อปป้ิงถนน

นาธาน จิมซาจุ่ย – AVENUE OF STAR  - สนามบิน                                                        (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (6)  
07.00 น. น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่กาะฮ่องกง น าชม  ทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง (จุดชมวิวยอดเขาสูงสุด THE PEAK) ผา่น

ชมยา่นธุรกิจการค้าตา่งๆ อนัทนัสมยั น าทา่นชม วิคตอเรียพีค ชมความงามของอา่วฮ่องกงที่สวยงามเลือ่งลอืไปทัว่
โลก ถ่ายรูปกบัตกึสงู 3 อนัดบัของฮ่องกง ช่ืนชมกบัวิวทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง และให้ทา่นมีเวลาได้ช้อปปิง้ชิลๆ กบั 
THE GALLERY บนยอดเขาวิกตอเรีย หรือดื่มด ่ากบักาแฟรสละมนุพร้อมชมวิวที่แสนสวย พิเศษ! น าทา่นลงจาก
ยอดเขาวิกตอเรียด้วย รถรางแทรม (THE PEAK TRAM) ท่ีลากจงูขึน้สูย่อดเขาด้วยระบบสายเคเบิล้ ท่ีเปิดบริการ
ตัง้แตปี่ค.ศ.1888 สร้างความตื่นเต้นและหวาดเสยีวพอสมควร พร้อมกบัชมวิวไปด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(7)   
บา่ย จากนัน้แล้วน าทา่นสู ่  รีพัลส์เบย์ REPULSE BAY ซึง่ได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผอ่นใน

บรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และ ท่ีนา่สนใจคือด้านหนึง่ของอา่วมี วัดพระพุทธรูป และเทพเจ้าตา่งๆก่อสร้าง
ประดิษฐานไว้มากมายตามความเช่ือถือศรัทธา พระสงักจัจาย บชูาเพื่อความสขุ, เจ้าสมทุร เทพเจ้าแหง่โชคการงาน 
พระกาฬเทพเจ้าแหง่ความมัง่คัง่เหลอืกินเหลอืใช้ มีเทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ท่ีมีวิธีการ
เสีย่งทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลบูคล าหินก้อนกลมอยา่งตัง้ใจ อิสระทา่นสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิตาม
อธัยาศยั ณ ที่แหง่นี ้คืออีกด้านของเสนห์่ที่ค้นพบได้ไมไ่กลเลยจากใจกลางเมืองให้ทา่นทอ่งเที่ยวและช้อปปิง้ตาม 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เลดีส์้ มาร์เก็ต (LADIES’MARKET) เป็นตลาดที่มีสนิค้ามากมายร้านค้ากวา่ 100 ร้าน 
ทอดยาวราว 1 กิโลเมตร ไมใ่ช่มีเฉพาะของผู้หญิงตามช่ือ แตเ่ป็นศนูย์รวมสนิค้าที่มีลกัษณะคล้ายกบั โบ๊เบ๊ ส าเพ็ง 
สนิค้าราคายอ่มเยาว์ มีสนิค้าจิปาถะมากมาย ตัง้แต ่ซีดี กระเป๋า เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง นาฬิกา ของท่ีระลกึ 
เคร่ืองประดบั  สนิค้าตกแตบ้่าและอีกมากมาย ถือวา่มาที่เดียวครบรส เป็นตลาดที่ทา่นจะได้สนกุสนานกบัการ
ตอ่รองแบบสดุมนัส์   

ค ่า ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัยย่านตลาดเลดีม้าร์เก็ตที่มีร้านอาหารขึน้ชื่อมากมาย 
 จากนัน้น าทา่นเดินเที่ยวชม  AVENUE OF STAR ซึง่นกัทอ่งเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกบัรูปปัน้ดาราช่ือดงัของฮ่องกง

อยา่งบรูซ ล ีและดาราดงัมากมาย ตา่งมาประทบัรอยฝ่ามือไว้เป็นท่ีระลกึ จากนัน้ให้ทา่นได้ชมการเลน่แสง สี เสียง 
ของโชว์ (THE SYMPHONY OF LIGHT) การโชว์แสงสแีสงที่สวยงามที่สดุแหง่หนึง่ของโลกริมอา่ววิกตอเรีย จน
ท าให้ทา่นประทบัใจไปอีกแสนนานสมฉายาของฮ่องกงวา่ "เมืองที่ไม่เคยหลับ” จากนัน้น าทา่นสูย่า่นช้อปปิง้  
ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย  เปรียบได้ดัง่เหมืองทองค าที่ท ารายได้มหาศาล เป็นถนน  ท่ีมีบรรยากาศคกึคกัเพราะมี
นกัช้อปหลัง่ไหลเข้ามาทัง้กลางวนัและกลางคืน เต็มไปด้วยห้างสรรพสนิค้า ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหารท้องถ่ิน
มากมาย ให้ทา่นได้ช้อปปิง้กนัอยา่งจใุจกนัสนิค้าแบรนด์เนม ตา่งๆมากมายที่พร้อมใจกนั ลดกระหน ่าราคา สนิค้า
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คณุภาพในราคาที่คณุเป็นเจ้าของได้อยา่งสบายกระเป๋า  
23.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพื่อเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
วันที่สี่ ฮ่องกง – ภเูก็ต                                                                                    (--/--/--) 
เช้า เดินทางกลับสู่ภเูก็ต โดยสายการบินฮ่องกงเอ็กซ์เพรส (HONG KONG EXPRESS) เที่ยวบินที่ UO765(ไม่

มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 
07.00 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติภเูก็ต... โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั  

คณะยนืยนัการเดินทางท่ี  20 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

9-12 ส.ค. 2557 19,900 19,900 17,900 4,500 

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์ากบรษิทั

ทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพการบรกิาร

เหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จดทะเบียนกบัส านกั

ทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่แตกตา่งกนั 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไปกลบั ภูเก็ต – ฮ่องกง สายการบินฮ่องกง เอก็ซ์เพรส  (HONG KONG EXPRESS) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นรายการ 
 ค่าโรงแรมมาตรฐานระดบัมาตรฐานชั้นหน่ึง 4 ดาวข้ึนไป (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
 อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 นํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน  
 ค่าประกนัอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกนัภัย 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย ทีเ่ช่ียวชาญเส้นทางและพร้อมบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าวซ่ีากรุ๊ป (GROUP VISA) ส าหรับเข้าเมืองเซินเจิน้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 คา่หนงัสือเดนิทางส าหรับชาวตา่งประเทศ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษี ณ ทีจ่่าย 3%  
 โปรดเตรียมค่าทปิมัคคุเทศก์ถิ่น หัวหน้าทวัร์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 450 บาท หรือ 120 เหรียญ ต่อท่านต่อทริป  
เอกสารใช้ในการเดินทาง 

1. หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุการใช้งานมากกว่า 6  เดือน **กรณที าหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง
เล่มเก่าไปด้วย ณ วนัเดินทาง 

2. หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ เช่น ต าแหน่ง ,เงินเดือน (ถ้ามี) 
3. เตรียมส าเนาบัตรพนักงาน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 

ระเบียบการและเงื่อนไข  
อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคา
ค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกล้
วนัท่ีคณะจะเดินทาง  
 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอืทั้งหมดก่อนการเดินทาง  มิฉะน้ันจะ ถือว่าสละสิทธ์ิ   
 การยกเลกิ  

- กรณียกเลิกการจองนอ้ยกวา่ 21 วนั ก่อนการเดินทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินมดัจาํทั้งหมด  
- กรณีแจง้ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทวัร์ 50% ของราคาเตม็ เท่านั้น  
- กรณีแจง้ยกเลิกการจองภายใน 7 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

 บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทย / ฮ่องกง / เซินเจิน้ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆแก่ท่าน  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย เช่น การยกเลกิหรือการล่าช้าของ
เทีย่วบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและส่ิงของเสียหายตามสถานที ่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯ 

 โปรแกรมนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัย  และประโยชน์สูงสุด
ของท่านเป็นส าคัญ 

 ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถขอคืน
ค่าบริการได ้
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 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช้ ไม่สามารถนาํมาขอคืน (Refund) ได ้
 


