
 

 
1. เหลียนฮวัซาน  สกัการะขอพร "เจ้าแม่กวนอิมองคท์อง” ปางยืนบนเขาดอกบวั สูงท่ีสุดในมณฑลกวางตุ้ง 

2. วดัไทรหกต้น (ล่ิวหรงซ่ือ)  วดัโบราณมีอายุมากกว่าหน่ึงพนัปี ชม “เจดีย ์9 ชัน้” สูงท่ีสุดในเมืองกวางเจา 

3. วดักวงเสี้ยว วดัเก่าแก่ท่ีสุดของกวางเจา เดิมเป็นต าหนักของกษตัร์ิหนานเย่วน์าม จ้าว เจ้ียนเต๋อ กษตัร์ิองคท่ี์ 

5 ของ 

    อาณาจกัรหนานเย่ว ์(ช่วง 3 ก๊ก) 

4. วดัพระใหญ่ (Great Buddha Temple)  ขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมศาลเจ้าไม้ 5 ชัน้ สูง 18 

เมตร 

5. วดัเทพเจ้ากวนอ ูสญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย ์ความจงรกัภกัดี ความกล้าหาญ โชคลาภ ขอพรให้เจริญใน

หน้าท่ีการงาน    

6. วดัเจ้าแม่ทบัทิม ขอพร เจ้าแม่แห่งสายน ้าส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีช่วยยึดเหน่ียวจิตใจให้ชีวิตราบร่ืน 

7. ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ฮงฮมั  เงินร้อยล้านเจ้าแม่กวนอิม เป็นท่ีเคารพสกัการะ มีช่ือเสียงเร่ืองเงินทอง 

8. วดัหวงัต้าเซียน ไหว้พระสละโสดขอพรเร่ืองความรกัเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยุคโหลว  

9. วดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนั เสริมดวงรวยเพ่ิมมงคลชีวิต หมุนกงัหนักลบัทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากร้าย

กลายเป็นดี  



 

 

 
 

   

ก าหนดการเดินทาง 

D1 :  ฮ่องกง – นัง่รถไฟความเรว็สูง – กวางเจา – ภเูขาดอกบวั เหลียนฮวัซาน – วดัไทรหกต้น – วดักวงเสี้ยว – วดั

พระใหญ่ – ช้อปป้ิงถนนคนเดินปักก่ิง   

D2 : ร้านบวัหิมะ – เซ่ินเจ้ิน – วดัเทพเจ้ากวนอู – ร้านหยก – เจ้าแม่ทบัทิม ช่ือวานเทียนโฮ่ว – โชวน์ ้าพ ุThe Music 

fountain of Shekou Sea Word 

D3 : ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา – เซ่ินเจ้ิน – ฮ่องกงโดยรถไฟ – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ฮงฮมั – จิวเวลร่ี – วดัหวงัต้า

เซียน –วดัแชกงหมิว – ช้อปป้ิงถนน นาทาน – ฮองกง –กรงุเทพฯ 

D4 : ฮ่องกง  – กรงุเทพฯ 
 

 

วนัแรก : ฮ่องกง – นัง่รถไฟความเร็วสูง – กวางเจา – ภเูขาดอกบวั เหลียนฮวัซาน – วดัต้นไทรหกต้น – วดักวง

เส้ียว – วดัพระใหญ่ – ช้อปป้ิงถนนคนเดินปักก่ิง   

23.00น. 

01.00น. 

 

 

02.00 น. 

04.00 น. 

 

06.00 น. 

08.05 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู 5-6 แถว K   สายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน์ (HX) เพือ่ท าการรบั

เอกสารจากเจ้าหน้าที่ เชค็อนิรบัตัว๋เดนิทาง (เคาน์เตอร์เชค็อนิจะท าการปิดการเชค็อนิก่อนเครื่องออก 45 

นาท)ี 

 

HX 780 BKK - HKG 02.00-06.00  // HX 780 BKK - HKG 04.00 – 08.05   

บนิลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน   HX780 (มจีอส่วนตวัทุกที่นัง่) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

(มือ้ท่ี1) 

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

ทางผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟทีย่าวทีสุ่ด

ในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กโิลเมตรซึ่งได้รบัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอ

สเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทศัน์ของเกาะฮ่องกง  

น าท่านเดนิทางสู่ กวางเจา โดยรถไฟความเรว็สูง (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่มง)  กวาง

เจา ตัง้อยู่ปากแม่น ้าจูเจียง เป็นเมอืงหลวงของมณฑลกวางตุ้ง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของ

สาธารณรฐัประชาชนจนี ซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตัง้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้ 3 แห่งของจนี คอื เซิ่นเจิ้น จู

ไห่ และ ซวัเถา  มปีระวตัศิาสตร ์ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริม่ของเสน้ทางสายไหมทางทะเลในครัง้อดตี 

และยงัเคยเป็นเมอืงท่าเสรแีห่งแรกและแห่งเดยีวที่เปิดต้อนรบัชาวตะวนัตกที่เขา้มาตดิต่อค้าขาย กวางเจา

แม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจนี แต่กวางเจายงัมภีูมหิลงัทางประวตัิศาสตร์ที่ยาวนานในรูป

สถานที่ส าคญัต่าง ๆ ปัจจุบนักวางเจามบีทบาทเป็นเมอืงในเขตเศรษฐกจิการค้าที่มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาก

ทีสุ่ดในภาคใต้ของจนี และยงัไดร้บัสถานะเป็นหนึ่งในสามเมอืงท่าทีส่ าคญัทีสุ่ดของจนี อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ี

ผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนัน้ยงัมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมยั มีระบบรถไฟใต้ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

เท่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอบคลุมเมอืงชัน้ในทัง้หมด รวมทัง้ด้านภูมอิากาศ อาหาร การด ารงชวีติ ตลอดจนความเป็นอยู่ก็มคีวาม

คลา้ยคลงึกบัประเทศไทย 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาดอกบวั เหลียนหวัซาน  ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของเมอืงพานหยู ซึ่งราย

ล้อมด้วยยอดเขาและหน้าผาสูงชนั รูปปั้นเจ้าแม่กวนอมิ เป็นรูปปั้นที่เพิง่ถูกสร้างขึ้นในปี 1994 มคีวามสูง

ทัง้หมด 40.88 เมตร สทีองอนังดงามของตวัรูปปั้นมาจากการหล่อด้วยทองเหลืองหนัก 120 ตนั ผสมกบั

ทองค าแท้อกี 180 แท่ง ซึ่งงบประมาณในการสรา้งทัง้หมดมาจากการร่วมบรจิาคโดยชาวจนีทัง้ในและนอก

ประเทศ รวมถงึหน่วยงานต่างๆของประเทศจนี โดยชาวจนีโพ้นทะเล หน่วยงานราชการและบุคคลชาวจนี

ทัว่ไปได้ร่วมแรงร่วมใจกนับรจิาคเงนิทองและปัจจยัอื่นๆ บรรจงสรา้งขึน้ดว้ยความศรทัธาอย่างแรงกลา้ บน

ยอดเขาหลกัมเีจดีย์เหลยีนฮวัถ่า (เจดยี์ดอกบวั) (Lotus Pagoda)   ซึ่งสร้างขึ้นในสมยัราชวงศ์หมงิ สูง 50 

เมตร ทรงแปดเหลีย่มเกา้ชัน้ ตัง้เด่นตระหงา่นอยู่บนเขา 

เมื่อมองจากภายนอกจะพบว่าทีท่ ัง้หมด 9 ชัน้ แต่พืน้ทีภ่ายในถูกแบ่งออกเป็น 11 ชัน้ สรา้งขึน้ตัง้แต่ใน ค.ศ. 

1612 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท่ี 2 )  

 
หลงัอาหารเทีย่งน าท่านชม วดัไทรหกต้น (วดัล่ิวหรงซ่ือ) เป็นวดัโบราณทีม่อีายุมากกว่าหนึ่งพนัปี ภายใน

วดัมจุีดทีม่ชีื่อเสยีงอย่าง “เจดยีด์อกบวั” (Flower Pagoda) เจดยี ์9 ชัน้ทีถ่อืเป็นสิง่ก่อสรา้งในสมยัโบราณทีม่ี

ความสงูมากทีสุ่ดในเมอืงกวางเจา 

 
น าท่านสู่ วดักวงเสี้ยว เป็นหนึ่งในวดัที่เก่าแก่ที่สุดของกวางเจา ตามค ากล่าวของนักประวตัิศาสตรช์ื่อดงั 

หมินเยยีน เคยกล่าวว่า (ก่อนมีนครกวางเจา มวีดักวงเสี้ยว) วดัแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ก่อน



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

 

ครสิตกาล (101-200 ปี ก่อนครสิตกาล)  พื้นที่วดัเดิมเป็นต าหนักของกษัตริห์นานเย่ว์นาม จ้าว เจี้ยนเต๋อ 

กษัตริอ์งค์ที่ 5 ของอาณาจักรหนานเย่ว์ (ช่วง 3 ก๊ก)  สถาปัตยกรรมของวัดกวงเสี้ยวมีมรดกทาง

ประวตัศิาสตร์มากมาย อาท ิโบสถ์ที่สร้างขึ้นตัง้แต่สมยัราชวงศ์จิ้นตะวนัออก บ่อน ้าโบราณที่มมีาตัง้แต่ต้น

สมยัราชวงศ์ซ่ง เจดยี์และหอไตร จากราชวงศ์ถงั เจดยี์เหล็กสมยัราชวงศ์หนานฮัน่ ศาลาพระพุทธรูปสมยั

ราชวงศ์ซ่งและหมงิ นอกจากนี้ยงัมพีระพุธไสยยาท แผ่นหนิสลกัพระธรรม พระพุทธรูป ต้นโพธิ ์หอกลอง 

เป็นต้น  ในปี 1961 สภาประชาชนแห่งชาตจินีประกาศให้วดักวงเสี้ยวเป็นโบราณสถานส าคญัที่ควรค่าแก่

การอนุรกัษ์ ต่อมาในปี 1986 คณะรฐัมนตรแีห่งชาติจนีประกาศให้วดักวงเสีย้วอยู่ในความดูแลของกรมการ

ศาสนา 

บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( มื้อท่ี 3 )  

 
น าท่านชม Great Buddha Temple วดัพระใหญ่ เป็นวดัทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดอกีวดัหนึ่งในกวางเจ มี

ผู้คนมาสกัการบูชาเป็นจ านวนมาก ทัง้คนกวางเจาเองและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา เพราะส่วนหนึ่งวดันี้

ตัง้อยู่บนถนนคนเดินเป่ยจิงลู่ นักท่องเที่ยวมกัจะมองเห็นได้ง่าย โดยเฉพาะเวลากลางคืน ที่วดัแห่งนี้จะ

ประดบัตกแต่งด้วยแสงไฟยามค ่าคนืบนตวัอาหารของวดัทัง้  5 ชัน้ หรอืที่เรยีกว่าศาลเจ้าไม้ 5 ชั ้น สูง 18 

เมตร ตัง้เด่นเป็นสงา่สวยงามมาก  

 
น าท่านช้อปป้ิงที่ ถนนเป่ยจิงลู่ หรือ ถนนปักก่ิง ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนคนเดินที่มชีื่อเสยีงเต็มไปด้วยร้านค้า 

แฟชัน่ ของก็อปป้ี ร้านอาหาร มสีนิค้ามากมาย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลกึ คล้ายสยามเซ็นเตอร์

เมอืงไทย บรเิวณถนนที่เดินผ่านไปมาจะมถีนนยุคเก่าอยู่ด้านใต้ มกีระจกครอบทบัเอาไว้ให้มองเหน็ได้ มี

ป้ายระบุบอกเอาว่าเป็นถนนทีส่รา้งในสมยัไหนบา้ง ทีน่ี่จงึถูกเรยีกว่า ถนนปักกิง่ คนทีม่าเทีย่วสว่นมากจะมา

หาซือ้ของกอ็ปป้ีทีม่ใีหช้อ้ปกนัไดไ้ม่รูเ้บื่อ 

น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 



 

วนัท่ี 2  : ร้านบวัหิมะ – เซ่ินเจ้ิน – วดัเทพเจ้ากวนอู – ร้านหยก – เจ้าแม่ทบัทิม ช่ือวานเทียนโฮ่ว – โชว์น ้าพุ The 

Music fountain of Shekou Sea Word 

เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ 
 
 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ท่ี 4) 
น าท่านแวะชม สนิคา้ยาประจ าบ้านของชาวจนี “ ยาบวัหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟ

ไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ 

น าท่านเดินทางสู่เซ่ินเจ้ิน เมอืงเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่
ในมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซิน่เจิ้นไดร้บัการวางระบบผงัเมอืงอย่างดมีสีภาพ
ภูมทิศัน์และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม  

 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท่ี 5 )  

หลงัอาหาร น าท่านสู่ วดักวนอู  ไหว้เทพเจ้ากวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย์ ความ  ความจงรกัภกัด ี
ความกลา้หาญ โชคลาภ เปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเดด็เดีย่ว เป็นธรรม กลา้หาญ เป็นวดัอนัศกัดิส์ทิธทิี่
คนเซิน่เจิน้นิยมสกัการะขอพรในเรื่องหน้าทีก่ารงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ 
น าท่านชม “ โรงงานผลิตหยก ”  ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมอืงจนี รบัฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยก

เมอืงจนี อสิระเลอืกซื้อก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่เยา้ ซึง่เป็นเครื่องประดบัน าโชค ของฝากอนัล ้าค่าทีข่ึน้

ชื่อของจนี จากนัน้น าทุกท่านแวะชมรา้นของโอทอ็ปขึน้ชื่อ  

น าท่านสกัการะ เจ้าแม่ทบัทิม ท่ีช่ือวานเทียนโฮ่ว หรือพิพิธภณัฑ์เทียนโฮ่ว เจา้แม่ทบัทมิเป็นเทวนารที า
ใหค้ลื่นลมสงบ และชาวจนีเชื่อกนัว่า หากตอ้งการใหช้วีติราบรื่นกใ็หม้าขอพรเจา้แม่ทบัทบิใหท้่านไดคุ้ม้ครอง 
บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท่ี 6) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง  

  
หลงัอาหารน าท่าน ชมโชว์น ้าพุThe Music fountain of Shekou Sea Word โชว์น ้าพุเต้นระบ าประกอบ
ดนตร ีพรอ้มฉากหลงัเรอื MINGHUA เรอืยอรช์สุดหร ู แต่เดมิเรอืเป็นของประธานาธบิดฝีรัง่เศส ชารล์ส เดอ
โกล ต่อมาทางจีนได้ซื้อเรอืต่อและได้น ามาทอดสมอที่ท่าเรอื  SHEKOU เพื่อจดัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ตระการตา 
 น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั  HONG LI LAI HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

 



 

วนัท่ี 3  : ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา – เซ่ินเจ้ิน – ฮ่องกงโดยรถไฟ – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ฮงฮมั – จิวเวลร่ี – วดั

หวงัต้าเซียน –วดัแชกงหมิว – ช้อปป้ิงถนน นาทาน – ฮองกง –กรงุเทพฯ 

เช้า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มือ้ท่ี 7 ) 
น าท่านชม “ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา”   น าท่านชมสนิค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจาก
ยางพารา ด้วยเทคโนโลยกีารผลติที่ทนัสมยัของประเทศจนี ไดน้ าผลติภณัฑ์ยางพารามาท าเป็นเครื่องนอน 
ของใชใ้นบา้น ไดอ้ย่างลงตวั   
น าท่านข้ามด่านกลบัสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ   **เดนิทางสะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **  

 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัเก่าแก่ของฮ่องกง Kwun Yum Temple @ Hung Hom หรอืทีต่ดิปากคนไทยว่า เจ้า
แม่กวนอิมยืมเงิน ฮงฮมั กูเ้งนิรอ้ยลา้นเจา้แม่กวนอมิ เป็นทีเ่คารพสกัการะ มชีื่อเสยีงเรื่องเงนิทอง  
ทุกๆปีช่วงตรุษจนี จะมกีารท าพธิวีนัเปิดทรพัย ์หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่า พธิยีมืเงนิเจา้แม่กวนอมิ เป็นพธิใีหญ่
และศักดิส์ทิธ์มาก เชื่อว่าจะช่วยเสรมิดวงเรื่องการเงนิ ให้มีเงนิทองไหลมาเทมา เรยีกว่าเหล่าเศรษฐีทัง้
ฮ่องกงและเมอืงไทย แมแ้ต่ เศรษฐ ีเจา้ของธุรกจิ ผูม้ชีื่อเสยีง นักการเมอืง ตลอดจนดารานักแสดง ใหค้วาม
นับถือกันเป็นอย่างมาก ก็จะมารอเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยเช่นกันในวนัเปิดทรพัย์ หรอืวนัท าพิธียืมเงนิเจ้าแม่
กวนอมิ ทางวดัจะมจีดัเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวจ้ าหน่ายใหผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอ
พร ขอโชคลาภแลว้ กจ็ะใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจา้แม่กวนอมิตามเขม็นาฬกิา 3 รอบ 
และเกบ็ซองแดงนัน้ไว ้ซึง่ภายในซองแต่ละซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวดัเขยีนไว ้ซึ่งจะไดร้บัมากหรอืน้อยนัน้
ก็แล้วแต่โชค ถ้าหากประสพความส าเร็จ หรอืได้รบัพรสมประสงค์แล้ว ก็ค่อยกลบัมาท าบุญที่นี่ตามที่เรา
โอกาส หรอืบางคนเรยีกว่าการกลบัมาคนืเงนินัน่เอง  
บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท่ี 8 ) เมนูพิเศษ เป็ดย่าง 

แลว้น าชมโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอรร่ี์ ”  ทีข่ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และ

ใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ ซึ่งเป็นโรงงานทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดบัและกงัหนัน าโชค 

อซึ่งเชื่อกนัว่าหากใครมกีงัหนันี้จะพดัพาสิง่ไม่ดอีอกจากตวัและจะพดัพาสิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ และยงัช่วยใน

เรื่องของโชคลาภเงนิทอง ธุรกจิการคา้ใหเ้จรญิรุ่งเรอืงในท่านทีท่ าธุรกจิ    

 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัหว่องไทซิน(Wong Tai Sin Temple) หรอือกีชื่อว่า วดัหวงัต้าเซียน เป็นอกีหนึ่งวดัที่



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. 
 
23.50 น. 

มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวดัที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทัง้ซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่

อลงัการ ไดร้บัอทิธพิลมาจาก ลทัธเิต๋า ศาสนาพุทธ และลทัธขิงจือ้ ผูค้นมกัเดินทางมากราบไหวเ้พราะเชื่อว่า

พระหวงัต้าเซยีนนี้มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่ได้กจ็ะสมปรารถนาทุกประการ จงึท าใหว้ดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงโด่ง

ดงัขึ้นมา พระหวงัต้าเซียน หรอืที่รูจ้กักนัในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกดิในช่วงประมาณศตวรรษที ่

4 เดนิทางจากเมอืงจนีมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสรา้งวดัแห่งนี้ขึน้มา  

จากนัน้ น าท่านสู่  วดัแชกงหมิว(กงัหนัน าโชค) เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกง ให้ท่านหมุนกงัหนัทองแดง ที่

เชื่อกนัว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิง่ชัว่รา้ยและน าแต่สิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะทีว่ดันี้ในวนัขึน้

ปีใหม่ซึง่เป็นวดัทีค่นฮ่องกงเคารพนับถอืเป็นอย่างมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจนีของ

ทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกนัเขา้ไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกงัหนัที่สามารถเปลี่ยนดวง

ชะตาของตนเองใหด้ขีึน้   

 
อสิระใหท้่านไดช้้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศยัย่าน K11 และ ถนนนาธาน เช่น น ้าหอม นาฬกิา 
กระเป๋าหนงัยีห่อ้ต่างๆ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ BRAND NAME ชัน้น าทีม่ใีหท้่านเดนิเลอืกชอ้ปป้ิงมากกว่า 700 
รา้นคา้ อาท ิGIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆ
ที ่Toy ‘ R Us จากทัว่โลก 
** อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ** 
 ไดเ้วลานดัหมายน าทุกท่านเดนิทางสู ่สนามบนิ ฮ่องกง **เวลานดัหมายตามเหมาะสมของไฟลทบ์นิในแต่ละ
วนั **บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ สายการบนิ HONG KONG AIRLINES  โดยเท่ียวบินท่ี HX761  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง (มือ้ท่ี 9) 

วนัท่ี 4  ฮ่องกง - กรงุเทพ ฯ 

02.00 น. 
 
 
01.50.น. 
04.0 น. 

บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ สายการบนิ HONG KONG AIRLINES  โดยเทีย่วบนิที ่HX767   
บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มือ้ที ่9) 
คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ   
HX761 HKG - BKK 23.50 – 01.50+1  
HX767 HKG - BKK 02.00 – 04.10 



 

 
 

เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง กรณุาอ่านข้อตกลงและเง่ือนไขก่อนท าการจอง 
ถ้าท่านท าการจองใดๆ กบับริษทัแล้ว ถอืว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไขทัง้หมด   

** ตามเงื่อนไขของเมืองจีนผู้เดินทางท่ีมีอายตุัง้แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นราคาเดก็ ** 

ทารกอายไุมถ่ึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั คิดเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 

6,900 บาท 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์

2562 
 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ   

PERIOD FLIGHT DETAIL 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็  

2-18 ปี 

ราคากรุป๊
เหมา 

พกัเด่ียว
จ่ายเพ่ิม 

กรุป๊
ไซด ์

Promotion 

4-7 กมุภาพันธ ์2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600  
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 16 

6-9 กมุภาพันธ ์2563 
 * มาฆบชูา * 

HX780 BKK - HKG 0200-0600 
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

11,999 13,999 13,999 3,500 16 

8-11 กมุภาพันธ ์2563  
* มาฆบชูา * 

HX780 BKK - HKG 0200-0600 
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

12,999 14,999 14,999 3,500 21 

9-12 กมุภาพันธ ์2563  
* มาฆบชูา * 

HX780 BKK - HKG 0200-0600 
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

11,999 13,999 13,999 3,500 16 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600 
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

9,999 11,999 11,999 3,500 16 

16-19 กมุภาพันธ ์2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600  
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 16 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600  
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 16 

23-26 กมุภาพันธ ์2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600 
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 16 

27 กมุภาพันธ-์1มนีาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600  
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 16 

1-4 มนีาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600  
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 16 

4-7 มนีาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

10,999 12,999 12,999 3,500 16 

5-8 มนีาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600 
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 21 



 

8-11 มนีาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600 
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 21 

11-13 มนีาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

10,999 12,999 12,999 3,500 16 

12-15 มนีาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 21 

15-18 มนีาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 21 

18-21 มนีาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

10,999 12,999 12,999 3,500 16 

19-22 มนีาคม 2563 
HX780 BKK - HKG0200-0600  
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

9,999 11,999 11,999 3,500 21 

22-25 มนีาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX767 HKG - BKK 0200-0410 

10,999 12,999 12,999 3,500 21 

25-28 มนีาคม 2563 
HX780 BKK - HKG 0200-0600   
HX761 HKG - BKK 2350-0150 

10,999 12,999 12,999 3,500 16 

 หากผู้เดินทางมีตัว๋อยู่แล้วต้องการจอยแลนด ์คิดค่าบริการ4,999 (เดก็+2,000)+ GROUP VISA 1,500

บาท  
หมายเหต ุ 

1. ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีเพื่อโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง เช่น บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, 

ใยไผ่,ไหม, หยก, ยางพารา ,  รา้นจวิเวลรี ่กงัหนั ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ

อยากเรยีนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่าน

ตอ้งการซื้อหรอืไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัทางบรษิทัและไกด์ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ แต่ถ้าหากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 

350 หยวน / คน / ร้าน 

2. ในส่วนของสายการบนิ หากมกีารเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาษีน ้ามนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลี่ยนแปลงราคาตาม

จรงิ อนัเน่ืองมาจากค่าภาษนี ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ตามอตัราของสายการบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปเหมา .. กรณีตดักรุ๊ปจะใชร้าคาเตม็เท่านัน้กรุณาสอบถามทางเจา้หน้าที ่

4. ขอสงวนสทิธใินการเลอืกที่นัง่บนเครื่อง ทางบรษิทัไม่สามารถเลอืกที่นัง่ใหผู้้เดนิทางได ้เนื่องจากตัว๋ที่ ใชใ้นการเดนิทางเป็น

ตัว๋กรุ๊ปแบบหมู่คณะ สายการบนิจะจดัทีน่ัง่ใหเ้ป็นโซนเดยีวกนัทัง้คณะ และรนัเลขทีน่ัง่ตามระบบของสายการบนิ ดงันัน้ในการรี

เควสที่นัง่ติดกนัของแต่ละครอบครวั ทางทวัร์อาจไม่สามารถจดัที่ให้ได้ตามที่ต้องการแต่จะพยามให้หวัหน้าทวัร์จดัสลบัที่นัง่

ภายในกรุ๊ปใหไ้ดน้ัง่ดว้ยกนัไดม้ากทีสุ่ด 

1. อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ สายการบนิตามโปรแกรม 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัรวมกนัไม่เกนิ 30 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน 



 

** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งทีคุ่ณตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตวัท่านเอง   Twin (หอ้ง2เตยีง) / Double (หอ้ง 1 

เตยีงใหญ่)  / Single ( หอ้งพกัเดีย่ว) / TRP (หอ้ง 3 เตยีง  หากไม่มกีารระบุ ทางบรษิทั ขออนุญาตจดัเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผู้

เขา้พกั 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง，เป็ดย่าง 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) 

2. อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

❖ ค่าวซี่าจนีแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านช าระพรอ้มค่าทวัร ์ 

( กรณีผู้เดนิทางมวีซี่าเดี่ยวแล้วหรอืต้องการท าวซี่าเดี่ยวแยกจากกรุ๊ปทวัร์ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิในการเรยีกเก็บ

ค่าบรกิารท าวซี่ากรุ๊ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม เนื่องจากค่าวซี่าเดมิตามโปรแกรมเป็นค่าบรกิารแบบเหมากรุ๊ป) 

❖ กรณีวีซ่ากรุป๊ยกเลิก การยื่นวีซ่าเด่ียวจากเมืองไทย ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่ายื่นวซี่าเดีย่วเพิม่ตามจรงิ

ตามสถานทูตจนีในประเทศไทยเรยีกเกบ็ ( ในกรณียื่นภายในเวลาปกต ิ7 วนั หรอือย่างชา้สุด 5วนัท าการ   กรณีลูกคา้

มเีหตุสุดวสิยั ไม่สะดวกส่งพาสปอรต์เล่มจรงิตามเวลาทีก่ าหนด หรอืต้องการใชเ้ล่มด่วน ในการยื่นวซี่าด่วนจะเกบ็ส่วน

ต่างค่าด าเนินการยื่นวซี่าด่วนเพิม่ตามจรงิ)  

❖ ค่าทิปคนขบัรถ  และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน ท่านละ  1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ( เดก็ – ผู้ใหญ่ เท่ากนั ) 

❖ ค่าทิปคนหวัหน้าทวัรต์ามความเหมาะสม ไม่บงัคบั ขึ้นอยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบริการ  

❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุผู้เดินทางจะต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เช่น ค่าท าหนังสือ

เดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่

เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

❖ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% หากตอ้งการใบเสรจ็ค่าบรกิารแบบภาษ ี

❖ โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

❖ กรณีชาวต่างชาต ิไม่ไดถ้อืพาสปอรต์ไทย มคี่าใชจ่้ายเพิม่ 3,000 บาท 

❖ วซี่าเดีย่วส าหรบัชาวต่างชาตผิู้เดนิทางต้องท าวซี่าที่สถานทูตจนีด้วยตนเองไม่สามารถยื่นแทนได้เนื่องจากต้องมกีาร

โชวต์วั 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรณีราคา Promotion ส าหรบัจอยน์ทวัรห์น้ารา้นขอสงวนสทิธิใ์นการช าระเงนิเตม็จ านวน 3 วนัหลงัท าการจอง  
3.2 ส าหรบัราคาเตม็หรอืกรุ๊ปเหมา ช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท สว่นทีเ่หลอื 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

4. การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

 4.1  กรณีราคา Promotion ส าหรบัจอยน์ทวัรห์น้ารา้น หากมกีารยกเลกิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิจะไม่มี

การคนืเงนิในทุกกรณี 

 4.2 ส าหรบัราคาเตม็ปกตหิรอืกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป สามารถท าเรื่องขอคนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด

ได ้  



 

    4.3 ส าหรบัราคาเตม็ปกตหิรอืกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง  15 -29 วนัเกบ็ค่าใชจ่้ายในสว่นของเงนิมดัจ าทัง้หมด 

    4.4 ส าหรบัราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ

คา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

    4.5 ทางบรษิทัขอสงวนลขิสทิธใินการคนืเงนิกรณีกรุ๊ปเหมาหรอืกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่้องการนัตมีดั

จ ากับสายการบิน หรอืค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงนิได ้

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

5.  กรณีคณะออกเดินทางได้           

 5.1 คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (ไม่มหีวัหน้าทวัร)์ 

 5.2 คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหน้าหวัหน้าทวัร)์ 

 5.3 คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 5.4 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6. เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

6.1 ทวัรน์ี้ส าหรบัผู้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ หากผู้เดนิทาง มกีารกระท าที่วตัถุประสงคท์างบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในการกระท าทีน่อกเหนือจากการท่องเทีย่วไม่ว่ากรณีใด 

6.2 การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้เดนิทางซึ่งเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน การนัตอีอกเดนิทางแบบไม่มี

หวัหน้าทวัร์ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางเป็นวนัเดนิทางอื่นหากมจี านวนไม่ครบตามจ านวนทีร่ะบุ  

( ส าหรบัทวัรเ์สน้ทางนี้ “ผูใ้หญ่”  คอืบุคคลทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ณ วนัเดนิทาง )   

6.3 ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

6.4 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศที่ไม่มวีซี่า  และอย่างน้อย 15 

วันก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

6.5 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่มไิด้ส่งหน้าหนังสอืเดนิทางให้กบั
ทางบรษิทั  

6.6 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทาง เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางตามความเหมาะสม 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษิทัจะค านึงถงึความ
ปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญัทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผดิของทางบรษิัท เช่น การยกเลิกเที่ยวบินอนัเหตุสุดวสิยัจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิการก่อการรา้ย ภยัสงครามต่างๆ 



 

6.7 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ เพือ่เชค็ขอ้มูล
ความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษิทัไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

6.8 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ตวัอย่างหน้าพาสปอรต์ท่ีถกูต้องส าหรบัส่งจองทวัร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีท่ีต้องยื่นวีซ่าเด่ียว  ... เอกสารท่ีใช้ยื่นวีซ่าจีนมีดงัน้ี 

1. พาสปอรต์เล่มจรงิ อายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับถงึวนัเดนิทางกลบั  และ ต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พรอ้มส าเนา 1 
ชุด 

2. รปูถ่ายส ี2 รูป ต้องเป็นรปูถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน) หน้าตรง พืน้หลงัสขีาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. 
X 33 มม.)  เสือ้สุภาพไม่โป๊เปลอืย หา้มใส่เสือ้สขีาว เพราะฉากหลงัสขีาวแลว้ หา้มใสแ่ว่น และ/หรอื เครื่องประดบั ต้องเหน็
ใบหชูดัเจน ไม่อนุญาตใหใ้สเ่ครื่องแบบถ่ายรปู เช่น เครื่องแบบทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เป็นตน้ 

3.   เดก็ต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางกบัพอ่ และ แม่ เพิม่ 
3.1 ส าเนาสตูบิตัร (เดก็อายุต ่ากว่า 5 ปี ตอ้งยื่นสตูบิตัรตวัจรงิดว้ย) เขยีนชื่อภาษาองักฤษต่อทา้ยชื่อ พอ่ , แม,่ ลูก 
3.2 ส าเนาบตัรประชาชน (เดก็) 
3.3 ส าเนาทะเบยีนบา้น (เดก็) 
3.4 ใบเปลีย่นชื่อ นามสกุล (ถา้ม)ี  

กรณีเดินทางกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพ่ิม 
-ส าเนาทะเบยีนบา้นของ พอ่ และ แม่ 
-กรณีพ่อและแม่ มกีารเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ชื่อ นามสกุล ไม่ตรงในใบเกดิ) ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของพ่อเละ

แม่ เพิม่เตมิ 
-หนังสอืยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป ต่างประเทศกบัพ่อ หรอืแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสอืที่ออกโดย หน่วยงานราชการ 

เท่านัน้ 
กรณีไม่ได้เดินทางกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพ่ิม 
หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป ต่างประเทศ กบัผูอ้ื่น ระบุความสมัพนัธ ์ตอ้งเป็นหนงัสอืทีอ่อกโดย หน่วยงานราชการ เท่านัน้ 


