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รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ที ่124 

เดนิทางวนัที ่15-19 ตลุาคม 2561 
     

โดยสายการบนิระดบั WORLD’S CLASS ในเครอื ONEWORLD 
เครือ่งล าใหญม่จีอสว่นตวัทกุทีน่ ัง่ CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 

     พเิศษ นอนฮอ่งกง 1 คนื ไมใ่ชแ่คผ่า่น 
   สะดวกสบายดว้ยการเดนิทางจากกวางโจวตรงมาฮอ่งกงเลย 
  เราบรกิารท าบตัรเขา้ดงูานใหเ้รยีบรอ้ย ลกูคา้ไมต่อ้งไปยนืตอ่ควิเอง 
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04.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้
หมายเลข 7 เคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิแถว M สายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS 

(CX) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้

เครือ่ง 
   
 
 
 
06.40 น. นําทา่นบนิลดัฟ้าสู ่เกาะฮอ่งกงโดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYSเทีย่วบนิที ่ CX 616  

*** เทีย่วบนิที ่CX 616 ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุ่น AIRBUS A 330-300   
 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
10.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK ฮอ่งกง 

ซึง่อดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ในเครือจักรภพ และไดส้ง่กลับคนืสูป่ระเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันไดก้ลายเป็นเขต

ปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โตนักแต่มีความหลากหลาย มีประวัตศิาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ 

ขณะเดยีวกนัก็แฝงไว ้ซึง่ความทนัสมัยและวถิชีวีติทีม่สีสีนั จงึไดร้ับการขนานนามว่า เป็นเสน่หแ์ห่งตะวันออก  

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทกุทา่นเดนิออกประตทูางออก B  พบกบัมัคคเุทศกท์อ้งถิน่รอรบัคณะ 

 

มือ้กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
 

หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมือง เซนิเจ ิน้ (โดยรถโค๊ช) เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจีน เดมิเป็นเพียงหมู่บา้น
ชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมืองเซนิเจิน้ไดร้ับการวางระบบผังเมือง
อย่างดมีสีภาพภมูทิศันแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม     

  *** เมือ่เดนิทางถงึดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รบกวนลกูคา้ลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเองเพือ่ความรวดเร็ว 
นําทา่นเดนิทางสูท่ีช่อ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้  LOWU SHOPPING MALL แหล่งรวมสนิคา้ราคา

ถกูทีใ่หญ่ทีส่ดุของเซนิเจิน้ หรอืคนไทยรูจ้ักในนาม มาบุญครองเมอืงไทย มีสนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ใหท้่านได ้
เลอืกซือ้เป็นของฝากสาํหรับคนทีท่า่นรักและตวัทา่นเอง ซึง่สนิคา้ทุกช ิน้ภายในหา้งนี้
ลว้นแลว้แตเ่ป็นของ COPY BRAND NAME ชือ่ดงัจากทั่วมุมโลก ซึง่ราคาของสนิคา้

แตล่ะช ิน้ทา่นสามารถตอ่รองไดจ้นกว่าจะอยู่ในเกณฑท์ีท่า่นและคนขายพอใจ  
จากนัน้นําทา่นพักผอ่นอริยิาบถ ชมโชวว์ฒันธรรมทอ้งถิน่ของเมอืงเซนิเจ ิน้ 
*** ประเภทของโชวข์ ึน้อยู่กบัทางหน่วยงานทอ้งถิน่ผูด้แูล อาจมกีารสลบั 

เปลีย่นแปลงโชวป์ระเภทตา่งๆ 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

วนัแรก   >>>>> วนัจนัทรท์ ี ่15 ตลุาคม 2561 
สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ- สนามบนินานาชาต ิCHECK LAP KOK - เดนิทางขา้มดา่นสูเ่ขตปกครองพเิศษ
เซนิเจ ิน้ สาธารณรฐัประชาชนจนี - ช็อปป้ิงหา้งหลอหวู ่+ ชมโชว ์
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มือ้ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ***เป็ดปกักิง่(มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

โรงแรมทีพ่กั CENTURY PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 

 
 
 

 

 
มือ้เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 

หลังจากนั้นนําท่าน ชมเมอืงเซนิเจ ิน้ ซ ึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจีนเดมิเป็น

เพยีงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร 
ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดร้ับการวางระบบผังเมอืงอย่างดมีสีภาพภมูทิศัน์และสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม  

 

จากนัน้นําท่านเขา้ ชมสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใต้
การควบคุมของรฐับาลจนี ประกอบไปดว้ย รา้นหยก สนิคา้โอท๊อปของจีนซึง่มี

ประวัตแิละตน้กําเนิดมายาวนาน จากนั้นแวะชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจีน 
สมนุไพรเป่าฟู่ หลงิ หรอืรูจ้ักกนัในชือ่ สมนุไพรบวัหมิะ สรรพคณุหลากหลายแกน้ํ้า

รอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ และรา้นผลติภณัฑจ์ากเยือ่

ไผ ่

 
มือ้กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
 

จากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงกวางเจา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) กวางโจว หรือ กวางเจา เป็นเมืองเอกของ

มณฑลกวางตุง้ กว่างโจวเป็นเมอืงใหญ่สดุทางภาคใตข้องจ ีซึง่เป็นมณฑลซึง่เป็นทีต่ัง้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้ 3 
แห่งของจนีคอื เซนิเจิน้ จูไห่และซัวเถา นอกจากนัน้เมืองกว่างโจวยังมีสําเนียงเฉพาะถิน่ทีถ่อืว่าเป็นมาตรฐานของ

ฮ่องกงและมาเกา๊ เรยีกว่า สาํเนียงกว่างโจวอกีดว้ย 
เมอืงกวางโจว ตัง้อยู่ปากแม่น้ําจูเจียงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ
ประวัตศิาสตร ์ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเร ิม่ของเสน้ทางสายไหมนครัง้อดตีและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรก

และแห่งเดยีวทีเ่ปิดตอ้นรับชาวตะวันตกทีเ่ขา้มาตดิตอ่คา้ขายกวางโจวแมจ้ะเป็นศูนยก์ลางในการปฏริูปเศรษฐกจิจีน
แตก่ว่างโจวยังมภีมูหิลงัทางประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานในรูปสถานทีส่าํคญัตา่งๆ ปัจจุบันกว่างโจวมีบทบาทเป็นเมืองใน

เขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่ีความเจรญิรุ่งเรืองมากทีส่ดุในภาคใตข้องจีนและยังไดร้ับสถานะเป็นหนึง่ในสามเมืองท่าที่
สาํคญัทีส่ดุของจนี อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ผีลผลติโดยรวมมากทีส่ดุดว้ย นอกจากนัน้ยังมีการคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวก
และทันสมัย มีระบบรถไฟใตด้นิครอบคลุมเมืองชัน้ในทัง้หมด รวมทัง้ดา้นภูมิอากาศ อาหารและการดํารงชวี ิต

ตลอดจนความเป็นอยู่ก็มคีวามคลา้ยคลงึกบัประเทศไทย 
 
 

 

 

วนัทีส่อง   >>>> วนัองัคารที ่16 ตลุาคม 2561 
รา้นสง่เสรมิสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคมุของรฐับาลจนี - เดนิทางสูก่วางโจว - 

ช็อปป้ิงยา่นจางเซีย้ะจ ิว่  
     

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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มือ้ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น 

หลงัอาหารใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิจางเซีย่จ ิว่  ซ ึง่เป็นตลาดคา้
สง่เสือ้ผา้ราคาถกูซึง่เป็นถนนโบราณทีเ่ชือ่มไปท่าเรือมาก่อน แต่ตอนนี้กลาย

มาเป็นถนนคนเดนิที่มีของขายมากมาย และสองขา้งทางยังมีกจิกรรมทาง
วัฒนธรรมของชาวทอ้งถิน่ใหไ้ดเ้ห็นดว้ย ถอืเป็นถนนคนเดนิชือ่ดังของกว่าง

โจว เป็นถนนสัน้ๆสองสายมาเชือ่มต่อกัน บรรยากาศจะคลา้ยๆย่านในฮ่องกง 
บางชว่งของถนนจะมกีารปิดถนน และมกีารเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก และ
ยังมีรา้นอาหาร รา้นคา้ต่างๆ มากมายเลยทีเดียว ที่นี่ เป็นที่ขายของให ้

นักทอ่งเทีย่วดงันัน้ราคาจงึสงูกว่าทีอ่ืน่ๆ จะคกึคกัมากในชว่งกลางคนื 
 

โรงแรมทีพ่กั VIENNA HOTEL FOSHAN หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 

 
 

 
มือ้เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่124 งานออก
รา้นระดบัโลก เพือ่ใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 8,000 ราย ทีม่ารวมกนัซึง่เป็นงานที่

ผูผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทัง้นักธุรกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export 

Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 
 

*** อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอันสมควรพบกนั ณ จุดนัดหมาย 

 
 

   
 
มือ้ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตน์านาชาต ิ

โรงแรมทีพ่กั VIENNA HOTEL FOSHAN   หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 
 

มือ้เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 

นําท่านเดนิทางสู ่ ศูนยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพื่อเขา้ ชม

งานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่124 งานออกรา้นระดับโลก เพื่อใหท้่าน
ไดม้องหาชอ่งทางทางธุรกจิจากผูป้ระกอบการมากกว่า 8,000 ราย ทีม่า

รวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑล
ของจีน  รวมทั ้ง นักธุ รก ิจทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export 

Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 

***อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควร จากนัน้นําทา่นสูฮ่่องกงโดย รถไฟ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) 
 

 วนัทีส่าม   >>>> วนัพธุที ่17 ตลุาคม 2561 
                เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่124 ตามอธัยาศยั 
     

     

วนัทีส่ ี ่  >>>> วนัพฤหสับดทีี ่18 ตลุาคม 2561 
            เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่124 ตามอธัยาศยั -เดนิทางกลบักลบัสูเ่กาะฮอ่งกง 
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มือ้ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 

โรงแรมทีพ่กั PENTA HOTEL    หรอื เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
  

 

 
 
 
มือ้เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง  
 

นําทา่นเขา้สกัการะ วดัแชกงหมวิ หรือ วดักงัหนัน าโชค ตัง้อยู่ทีต่ําบลซ่าถิน่ ซ ึง่ถอืเป็นชาน
เมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกง สรา้งข ึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ 
ข ึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมีรูปปั้นเจา้พ่อแช ้

กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธป์ระจําวัด ตํานานเลา่ว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิ
จนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณ์นี้ไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบที่

ชือ่ว่าขนุพลแช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิข ึน้แทบทกุสารทศิและทา่นเองก็
ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับ
ชยัชนะเสมอและดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของทา่นคนจีน

ถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงค์
ออฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกบัจําลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ี

ชือ่ว่าตกึใบมดี  
 

จากนัน้นําทา่นสกัการะ  เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ีชือ่เสยีง
แห่งหนึง่ในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษา วัดเจา้แม่กวนอมิ

ที ่Hung Hom หรือ  'Hung Hom Kwun Yum  Temple' 
เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873  ถงึแม ้

จะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่ม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้
แม่กวนอมิที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมา
บูชาขอพรกนัแน่นวัด  ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่า

ทีน่ี่แม่นมากทีพ่เิศษกว่านัน้นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมี
พธิีขอซองอั ้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย  ซึง่คนส่วน

ใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศริมิงคลใน
เทศกาลปีใหม่  ซ ึง่ทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับเซ่น
ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชค

ลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้

แม่กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไว ้

ซ ึง่ภายในซองจะมจํีานวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชคถา้หากเราประสพความสําเร็จเมื่อมีโอกาสไป
ฮ่องกงอกีก็คอ่ยกลบัไปทําบุญ  
จากนัน้นําทา่นเขา้เยีย่มชม โรงงานฮอ่งกงจวิเวอรี ่ใหท้า่นไดรู้จ้ักกงัหันนําโชคทีเ่ป็นเครือ่งลางนําโชคของชาว

ฮ่องกงและคนทัว่ไป ใหท้า่นไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัปีชงการแกปี้ชงตามความเชือ่ของศาสตรแ์ห่งฮวงจุย้  
  

มือ้กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หา่นยา่ง (มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
 
 

 วนัทีห่า้   >>>> วนัศกุรท์ ี ่19 ตลุาคม 2561 

               วดัแชกง - วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า - รา้นจวิเวอรี ่- ช็อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ - สนามบนินานาชาต ิ CHEK LAP     

KOK - เดนิทางกลบัประเทศไทย 
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หมายเหต ุ  
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีล่กูคา้ทกุทา่นในกรุ๊ปตอ้งลงรา้นจวิเวอรี,่ รา้นหยกหรอืรา้นสมุนไพร เนื่องจากเป็นรา้น 
สง่เสรมิสนิคา้ของประเทศตามนโยบายการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคมุของรัฐบาล ซึง่มสีว่นชว่ยในการสนับสนุน 
คา่ใชจ้่ายในสว่นตา่งๆของโปรแกรมทวัรท์ีท่า่นเดนิทาง ทัง้นี้การตดัสนิสนิใจซือ้หรอืไม่นัน้ ข ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของลกูคา้ทกุ 
ทา่นไม่มกีารบังคบัขูเ่ขญ็แตป่ระการใด แตถ่า้หากทา่นยนืยันทีจ่ะไม่ลงรา้นทีบ่รรจุอยู่ในโปรแกรมทวัร ์กรุณาแจง้ทาง 
บรษัิทกอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้แลว้ทา่นจําเป็นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 500 เหรยีญฮ่องกง ตอ่ 1 รา้น 

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระ ช็อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) ขาชอ้ปทัง้หลายตา่งรู ้
ดวี่าหากกําลงัมองหาสนิคา้แฟชัน่หรอืเครือ่งสาํอาง เครือ่งเสรมิความงามแลว้ ละก็
ตอ้งมาทีฮ่่องกง เพราะทีน่ี่คอืเมอืงในฝันของนักชอ้ป ทีม่ทีัง้รา้นคา้นําสมัยและมี

ชือ่เสยีงจําหน่ายเครือ่งสาํอาง แบรนดด์งัจากทัว่โลก รวมไปถงึเสือ้ผา้จาก
ดไีซนเ์นอรท์อ้งถิน่ รวมถงึสมารท์โฟนรุ่นลา่สดุ กลอ้งดจิติอลวดีโีอหรอืแท็บเล็ตแบ

รนดด์งัจากทัว่โลกในราคาทีถ่กูทีส่ดุอยู่ใชห่รอืไม่ไม่ตอ้งมองหาทีไ่หนไกล คณุ
เลอืกสรรไดต้ามตอ้งการทีฮ่่องกงเทา่นัน้ เพราะทีน่ี่มหีา้งและถนนทีข่ายสนิคา้
ดจิติอล 

 

*** อสิระทา่นรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 

ไดเ้วลาอันสมควรพบกนั ณ จุดนัดหมาย 
นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK เพื่อทําการเช็คอนิตั๋วเครื่องบนิและสมัภาระเพื่อเตรียม
ตวักลบัประเทศไทย 

 
 

17.55 น. เหริฟ้ากลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ CX 613  
*** เทีย่วบนิที ่CX 613 ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุ่น BOEING 777-300 (73Z) 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
20.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 
 

   ขอขอบพระคณุทกุทา่นคะ่  
      

 

อตัราค่าบริการ  *** ส าหรบั 25-30 ท่านข้ึนไป (เด็กหมายถึง 2-11 ปี) 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

15-19 ตลุาคม 2561 

 

21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,500.- 
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>>>>  เพือ่ประโยชนข์องทา่นทางบรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นไดอ้่านและทําความเขา้ใจรายละเอยีดรวมไปถงึ 

  เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นทา้ยโปรแกรมนี้ หลงัจากทา่นชาํระคา่ใชจ้่ายเพือ่ยนืยันการใชบ้รกิารเขา้มาแลว้  
 

*** ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั ยนิยอมและยนิดปีฏบิตัติามรายละเอยีดตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้       
 

*****ถ้าไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้ ทาง บริษัท ต้องท าวีซ่าเดี่ยวให้กับลูกค้า โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเรียกเก็บเพ่ิมค่าวีซ่าเดี่ยวท่านละ 1,700 บาท****** 

และสําหรับทา่นทีเ่คยไป 20 ประเทศเหลา่นี้มากอ่นตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วเทา่นัน้  

อสิราเอล  อัฟกานสิถาน ปากสีถาน เตอกสีถาน TURKMENISTAN อหิรา่น  ตรุก ี อยีปิต ์
ซาอดุอิาระเบยี เลบานอน จอรแ์ดน  อนิเดยี EI AND LEAH  ลปิยา่ สลุตา่น 

 
ขอ้ก าหนด   >>>>> 

 

1. กําหนดการตามรายการขา้งตน้สามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ปัจจัยตา่งๆ เชน่ สภาพ 
อากาศ การจราจร และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ หรอืข ึน้อยู่กบัการทําเวลาในแตล่ะสถานทีข่องผูร้่วมเดนิทางทกุทา่น  
ซึง่ตวัแทนของบรษัิทคอืหัวหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย หรอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ยนิดทีีจ่ะดําเนนิรายการทีร่ะบุไวต้าม 
กําหนด เพือ่ใหผู้ร้่วมเดนิทางทกุท่านเกดิความพอใจและประทบัใจมากทีส่ดุโดยจําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งไดร้ับ 
ความร่วมมอืจากผูร้่วมเดนิทางทกุทา่นเป็นสาํคญั 

 

2. ชือ่โรงแรมทีร่ะบุไวนั้น้เป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดบัเทยีบเทา่ ทีท่างบรษัิทฯ จัดใหบ้รกิารตามงบประมาณของ
รายการขา้งตน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัทางผูเ้ดนิทางว่ายนืยันใชบ้รกิารชา้หรอืเร็ว ในกรณีทีโ่รงแรมทีร่ะบุไวเ้ต็ม  
ทางบรษัิทฯ ตอ้งขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโรงแรมในระดบัเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั อนึง่หากทา่นมปีระสงคจ์ัดเป็นคณะ
สว่นตวั (กรุป๊เหมา) ทา่นสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีไ่ดต้ลอดเวลา 

 

3. รูปภาพประกอบรายการนัน้ ทางบรษัิทฯ นํามาใชเ้ป็นตวัอย่างเพือ่ใหท้า่นเห็นภาพว่าสถานทีห่รอือาหารทีจ่ัดใหบ้รกิาร
ประมาณนี้ จงึขอเรยีนแจง้ใหท้า่นทราบวา่ ของจรงิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปบา้งไม่ตรงตามรูปภาพประกอบทัง้หมด 
100% 

 

4. หากวันเดนิทางตามรายการตรงกบัชว่งวนัหยุดยาวหรอืวันหยุดนักขตัฤกษ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งของการนัด 
 หมายเพือ่ป้องกนัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น  

ทางบรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นยนืยนัใหแ้น่ชดัอกีครัง้จากทางเจา้หนา้ทีท่ีท่า่นไดต้ดิตอ่ 2-3 วันกอ่นเดนิทาง 
 

5. หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของฝ่ังไทย และตา่งประเทศปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ อันเนื่อง  
มาจากสาเหตสุว่นบุคคล ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีใ่นการพจิารณา อันเป็นเป็นเหตกุารณ์ทีอ่ยู่นอกเหนอื 
ความรบัผดิชอบ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้่ายใดๆ  
 

6. รายการทอ่งเทีย่วตา่งประเทศแตล่ะประเทศจะแตกตา่งกนัไป ตามนโยบายการสง่เสรมิหรอืสนับสนุนสนิคา้
ภายในประเทศภายใตก้ารดแูลของรัฐบาลประเทศนัน้ๆ เนื่องจากรา้นตา่งๆ ดงักลา่วมสีว่นชว่ยในการสนับสนุน 
คา่ใชจ้่ายบางสว่นในรายการ ดงันัน้แลว้ทางบรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหผู้ร้่วมเดนิทางทกุทา่นตอ้งลงรา้นตา่งๆ ทีร่ะบ ุ
ไวใ้นรายการ ทัง้นี้ การตดัสนิใจอุดหนุนสนิคา้เหลา่นัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ ความพอใจและเต็มใจของแตล่ะทา่น ไม่มี
การบังคบัขูเ่ข็ญแตป่ระการใด แตห่ากทา่นยนืยนัทีจ่ะไม่ลงรา้นตามรายการ ทา่นจะตอ้งแจง้กบัทางบรษัิทฯ เนื่องจาก

จําตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ทดแทนในสว่นเดมิทีร่า้นตา่งๆ เหลา่นัน้ตอ้งสนับสนุน โดยปกตทิัว่ไปหากไม่ลงรา้น
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ดงันี ้ 

1. ฮอ่งกง  500 HKD / รา้น / ทา่น 

2. จนี  500 RMB / รา้น / ทา่น 
3. มาเกา๊ 500 MOP / รา้น / ทา่น 
4. เกาหล ี 100 USD / รา้น / ทา่น 

 
หากทา่นประสงคไ์ม่ลงรา้นแตไ่มแ่จง้กบัทางบรษัิทฯ กอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ตอ้งขออภยัในการรา้นตา่งๆ อาจ 
เรยีกเก็บทา่นเพิม่ในจํานวนทีม่ากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ณ ตา่งประเทศ 

 

7. กรณีทีท่า่นจัดเป็นคณะสว่นตวั(กรุ๊ปเหมา) เพือ่ศกึษาดงูานไม่ว่าภาคสว่นใดๆ รบกวนทา่นแจง้กบัทางบรษัิทฯ  
กอ่นยนืยันสาํรองทีน่ั่งทกุครัง้ เนื่องจากการศกึษาดงูานบางประเภทจําเป็นตอ้งใชม้ัคคเุทศกท์อ้งถิน่ทีต่อ้งมคีวาม
ชาํนาญเฉพาะดา้น  
 

8. รายการอาหารทีร่ะบุไวใ้นกําหนดการนัน้ ทางบรษัิทฯ จัดบรกิารตามมาตรฐานทวัรป์กต ิหากทา่นจําเป็นตน้รับประทาน

อาหารเฉพาะ เชน่ เจ, มังสวริัต,ิ มุสลมิ, ฮาลาล หรอืแพอ้าหารชนดิใดๆ รบกวนทา่นแจง้กบัเจา้หนา้ที ่
กอ่นเดนิทางทกุครัง้ 
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การยนืยนัส ารองทีน่ ัง่    >>>>> 
 
 

- ชาํระยอดมัดจําตามจํานวนทีร่ะบุใน INVOICE (ใบแจง้หนี)้เพือ่ยนืยันการสาํรองทีน่ั่งทา่นละ 10,000.-บาท  
 

 

1. การช าระโดยเงนิสด  
ในกรณีทีท่า่นสะดวกและสามารถเดนิทางเขา้มาชาํระยอด ณ บรษัิท ไดด้ว้ยตวัทา่นเอง 

 

2. การช าระโดยการท าธุรกรรมผา่นธนาคาร 
หากทา่นไม่สะดวกหรอืไม่สามารถเดนิทางเขา้มาชาํระ ณ บรษัิทได ้ทา่นสามารถทําการโอนผา่นธนาคารหรอืทํา

ธุรกรรมผ่าน MOBILE APPLICATION หลงัเสร็จส ิน้การทําธรุกรรมแลว้ ขอรบกวนทา่นไดส้ง่หลกัฐานนัน้ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น สลปิการโอน, ใบเสร็จจากเคานเ์ตอร ์หรอืรูปถา่ยทีถ่กูบันทกึจาก MOBILE APPLICATION 

 

3. การช าระโดยบตัรเครดติ  
- กรณีเขา้ชาํระทีบ่รษัิทฯ เสยีคา่ธรรมเนียมการใชบ้ัตร 2.5% ของยอดทีท่า่นตอ้งการชาํระ 
- กรณีตดับัตรผ่านระบบออนไลน ์เสยีคา่ธรรมเนียมการใชบ้ัตร 3.5% ของยอดทีท่า่นตอ้งการชาํระ 

 

4. การช าระโดยการส ัง่จา่ยเช็ค (CHEQUE) 
ทา่นสามารถชาํระโดยการออกเป็น CHEQUE ตา่งๆ โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์ดึถอืวันและเวลาทีจํ่านวนยอด

ทีท่างบรษัิทฯ เรยีกเก็บเขา้สูบ่ัญชขีองบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

กรณียกเลกิการส ารองทีน่ ัง่  >>>>> 
 
 

 กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่นืเงนิมดัจ าทกุกรณี 
 

 ทัง้นี้แลว้ จํานวนและระยะเวลานัน้ข ึน้อยู่การพจิารณาภายใตก้ฎ ขอ้กําหนด เงือ่นไขหรอืนโยบายตา่งๆ ของ    สาย

การบนิหรอืโรงแรมทีพ่ัก เป็นตน้ ****         

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   >>>>> 
 

 คา่ธรรมเนียมทําบัตรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นไม่เคยทําบัตรเขา้งานมากอ่น 
 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบหมู่คณะ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) กรณีทา่นทีม่วีซีา่จนีอยูแ่ลว้ทางบรษัิท
ไม่สามารถทําคนืคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ไดเ้นือ่งจากคา่ใชจ้่ายดงักลา่วเป็นการบรกิารแบบหมู่คณะ 

 

 คา่บัตรโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มคณะ  
(กรณีตอ้งการไป-กลบั นอกเหนือจากรายการขา้งตน้ >>>> ตอ้งตรวจสอบคา่ธรรมเนียมของสายการบนินัน้ๆ)  
 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 

 คา่ทีพ่ักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเทา่ 
 

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง 
 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง *** ทา่นละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั ทัง้ขาไป-กลบั ***                         

(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) และสมัภาระหิว้ข ึน้เครือ่งน้ําหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 
 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

 
การเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศเป็นกําไรของชวีติ หากทา่นจําเป็นตอ้งปฏบิัตติามขอ้แนะนําพเิศษตา่งๆ ทีท่างหัวหนา้
ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ไดแ้นะนําทา่น ทา่นก็จะทอ่งเทีย่วไดอ้ย่างสบายใจ สบายกายและมคีวามสขุ บรกิารในรา้นอาหาร
รวมไปถงึสถานทีต่า่งๆ หรอืบรกิารทกุอย่างอาจจะไม่สภุาพอ่อนนอ้มเป็นกนัเองเหมอืนอย่างเชน่เมอืงไทย อาหาร

บางอย่างทา่นอาจไม่ชอบหรอืมรีสชาตไิม่อร่อยถกูปากทา่น ทางบรษัิทตอ้งขออภยัทา่นในความไม่สะดวกเหลา่นี้โปรด
คดิเสยีว่ามาลองเปิดประสบการณต์า่งแดนทีแ่ปลกและใหม่   
 
ทางบรษัิทฯหวังเป็นอย่างยิง่วา่การเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ ทา่นจะไดร้ับความสนุกสนานมคีวามสขุและไดร้ับความ
สะดวกสบายจากการบรกิารของเราและหวังเป็นอย่างยิง่ว่าคงไดร้ับความอนุเคราะหแ์ละความรว่มมอืจากทา่นเป็นอย่างด ี 
 
ทา้ยทีส่ดุนี้ทางบรษัิทยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะรับฟังความคดิเห็นของผูร้่วมเดนิทางทกุทา่นเพือ่นํามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงคณุภาพเพือ่มโีอกาสจะไดร้ับใชใ้หบ้รกิารทา่นในการทอ่งเทีย่วครัง้ตอ่ไป 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  >>>>> 
 

 

 คา่ธรรมเนียมทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 150 หยวน / ทา่น / ทรปิ 
 

 คา่ธรรมเนียมทําบัตรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นเคยมบีัตรแลว้สญูหาย 
 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ
เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่) 

 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบกํากบัภาษี VAT หรอืออก
ใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ)  
 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 
 

 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 

 คา่ปรบั คา่เสยีหายตา่งๆ อันเกดิจากการกระทําและการละเมดิกฎหมายในทอ้งถิน่นัน้ๆ โดยตวัของทา่นเอง  
เชน่ การทิง้ขยะ สบูบุหรี ่ในสถานทีต่อ้งหา้มทีม่กีารแจง้เตอืนโดยป้ายหรอืสญัลกัษณ์ใดๆ อย่างชดัเจน 
 

รายละเอยีดทีค่วรทราบ เอกสารการท าบตัรเขา้งานและก าหนดการ 
 

 

โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 
 

>>> เตรยีมตวัอยา่งไรใหไ้มต่ดิขดั? 
 

เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภยัของทา่อากาศยานและมาตรการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ  
ทางบรษัิทฯ จงึใคร่ขอรบกวนทกุทา่น โปรดตรวจสอบและปฏบิัตติามคําแนะนําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง 
จะตอ้งมอีายุการใชเ้หลอือย่างนอ้ย 180 วัน นับจากวันทีท่า่นจะเดนิทางออกจากประเทศ มเิชน่นัน้แลว้ทา่นอาจถกู 
ปฏเิสธการขึน้เครือ่งหรอืเดนิทางออกนอกประเทศ 
 

 

2. แบตเตอรีส่ ารอง 
จะตอ้งนําขึน้เครือ่ง (ความจุไม่เกนิอันละ 32,000 mAh ทา่นละไม่เกนิ 2 อัน) หา้มเก็บไวใ้นกระเป๋าเดนิทางทีจ่ะ 
โหลดไวไ้ดท้อ้งเครือ่งเด็ดขาด มเิชน่นัน้กระเป๋าเดนิทางของทา่นอาจถกูเปิดโดยเจา้หนา้ที ่
 

 

3. เอกสารเขา้-ออกประเทศ 
รบกวนทา่นลงชือ่ ใหต้รงตามปรากฏในหนังสอืเดนิทาง และตอ้งเก็บเอกสารไวก้บัตวัทา่นเอง หา้มฝากไวก้บัผูอ้ืน่ 
หรอืเก็บไวใ้นกระเป๋าเดนิทางทีจ่ะโหลดใตท้อ้งเครือ่ง หากมเีด็กทีพ่มิพล์ายนิว้มอืในหนังสอืเดนิทาง บดิา มารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฎหมายสามารถลงชือ่แทนไดเ้ลย 
 

 

4. ทา่นทีเ่คยมปีญัหาเกีย่วกบัการถกูปฏเิสธใหเ้ขา้-ออกประเทศ หรอืเคยถกูสง่กลบั 
หากทา่นเคยตดิปัญหาเกีย่วกบัการเขา้-ออกประเทศ ณ กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่ว่าประเทศใดก็แลว้แตร่บกวนทา่น 
แจง้กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทีจ่ะทําการสาํรองทีน่ั่งหรอืเดนิทาง เพือ่การตรวจสอบใหแ้น่ชดัว่าทา่นจะสามารถ 
เดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะไดโ้ดยไม่ประสบปัญหาใดๆ 
 

5. บรรจภุณัฑข์องเหลว 
สาํหรับทา่นไหนทีต่อ้งการนําของเหลวขึน้เครือ่งใสก่ระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑแ์ละมปีรมิาณไม่เกนิ  
100 มลิลลิติรตอ่ 1 ช ิน้ (สงูสดุไม่เกนิ 10 ช ิน้) *** เจา้หนา้ทีจ่ะยดึตามตวัเลขปรมิาณทีร่ะบุไวใ้นบรรจุภณัฑ ์
บรรจุภณัฑด์งักลา่วควรใสใ่นถงุทีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ยใหนํ้าถงุข ึน้ไปเพยีงใบเดยีวเทา่นัน้การนํา 
ผลติภณัฑข์องสดทีทํ่าจากสตัวไ์ม่ว่าเนื้อหมูเนื้อวัวผักผลไมส้ดไม่อนุญาตใหนํ้าเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคตา่งๆ 
เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรับ 
 

6. เวลาเป็นสิง่ส าคญั 
 

ตามกฎการบนิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิใหบ้รกิารเชค็อนิจะปิดใหบ้รกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีฉะนัน้ทา่น 
จําเป็นตอ้งทําการเชค็อนิเพือ่รับ BOARDING PASS และโหลดกระเป๋าสมัภาระใหเ้สร็จส ิน้กอ่นเคานเ์ตอรจ์ะปิด  
ผูโ้ดยสารทกุทา่นจําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาท ี
*** หากวันทีท่า่นเดนิทางตรงกบัชว่งวันหยุดนักขตัฤกษ์ ควรเผือ่เวลาเพือ่ป้องกนัการไม่ทนัข ึน้เครือ่ง 

 

>>> เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ าหรบัการท าบตัรเขา้งาน  
 

- นามบตัรผูเ้ดนิทาง  *** ภาษาอังกฤษ  ทา่นละ 2 ใบ 
- รปูถา่ยหนา้ตรง  *** พืน้หลงัสขีาวหรอืฟ้า ขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 รูป (ยอ้นหลงัไม่เกนิ 180 วัน) 
- ทา่นใดทีเ่คยเขา้งานกวางเจาแฟรแ์ละมอีายุบัตรงานไม่เกนิ 3 ปีนับจากครัง้ลา่สดุ  
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สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเกา่ได ้กรณีหากทา่นเคยมบีัตรเขา้งานแลว้ แตไ่ม่สามารถนํามาแสดงไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ  
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการทําบัตรใหม่ทา่นละ 200 หยวน  
 
 

 

  

 

 

 

 

 
         
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดตา่งๆ ทีร่ะบไุวข้า้งตน้น ัน้ เพือ่เป็นกรอบและขอบเขตแสดงใหเ้ห็นวา่ ทางบรษิทัฯ ด าเนนิ 

ธุรกจิภายใตค้วามถกูตอ้ง ไมม่จีดุประสงคใ์ดๆ เพือ่เอาเปรยีบหรอืคดโกงทา่น  นอกเหนอืจากผลก าไรน ัน้คอื  
การน าผูร้ว่มเดนิทางทุกทา่นสมัผสัประสบการณ์ตา่งแดน ไดเ้รยีนรูแ้ละเปิดรบัความสขุ ความประทบัใจอยา่งคุม้คา่ 

กบัคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดไ้วว้างใจกบัเรา 
 

 

 
 
 

 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิทีค่วรทราบ  >>>>> 

1. บัตรโดยสารสายการบนิ 
- ประเภทหมูค่ณะ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื ทา่นตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะตามรายละเอยีดวนั

และ 
เวลาทีร่ะบุไวใ้นรายการเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคใ์ดๆ อันนอกเหนือจากคณะแลว้ ทา่นตอ้งแจง้

กบัทางบรษัิทฯ กอ่นยนืยนัสาํรองทีน่ั่ง  เนื่องจากทางบรษัิทฯ ตอ้งทําเรือ่งขออนุมัตเิขา้ไปยังสายการบนิ
ทัง้นี้แลว้ อาจมคีา่ธรรมเนยีมหรอืการขอเอกสารตา่งๆ เพือ่ประกอบการพจิารณา  จงึใคร่ขอความกรุณา
จากลกูคา้ทกุทา่นทําความเขา้ใจใหต้รงกนัว่า เงือ่นไขแตล่ะสายการบนิไม่เหมอืนกนั บริษัทฯ เองเป็น

ตวัแทนจําหน่ายบัตรโดยสารสายการบนิ ซึง่ยนิด ีและเต็มใจทีจ่ะดาํเนนิการแทนทา่น แตไ่ม่มอํีานาจใดๆ 
ในการอนุมัตทิกุกรณี ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของสายการบนิ 

- ประเภทราคาพเิศษ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื จําเป็นตอ้งใชช้ือ่-นามสกลุผูเ้ดนิทางมาจองเขา้ไปใน

ระบบ จากนัน้สายการบนิจะสง่กาํหนดการออกบัตรโดยสารอัตโนมัตผิ่านระบบเขา้มา ปกตแิลว้จะประมาณ 
2-7 วัน หลงัทําการใสช่ือ่จองเขา้ไปในระบบ  ดว้ยเหตนุี้ทางบรษัิทฯ จําเป็นตอ้งเรยีกเก็บยอดให ้

ครอบคลมุราคาของบัตรโดยสารนัน้ๆ ขอ้ดคีอื ทา่นจะไดร้าคาทีถ่กูกว่าปกต ิแตจ่ะมเีวลาตดัสนิใจตาม
ระยะเวลาทีส่ายการบนิกาํหนด 
สว่นรายละเอยีดเงือ่นไขตา่งๆ ทา่นสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ดก้อ่นยนืยันสาํรองทีน่ั่ง  

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิร์ับเฉพาะผูร้่วมเดนิทางทีป่ระสงคก์ารทอ่งเทีย่วตา่งประเทศเทา่นัน้  ดงันัน้จะไม่ 
รับผดิชอบและคนืคา่บรกิารใดๆ จากการทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้ประเทศไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิห ้

ทา่น 
เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ดว้ยเหตผุลทีเ่กีย่วกบัตวัของทา่นเอง 
 

3. คณะทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื 
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัร์
ทัง้หมด 

4. จํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ผูใ้หญ่ 15 ทา่น ขึน้ไป (ในกรณีทีท่า่นจองกรุ๊ปหนา้รา้นทีไ่ม่ใชก่รุ๊ปสว่นตวั) 
 

5. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านนับจากวันทีท่า่นเดนิทาง เหลอือยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 180 วนั  
 

6. ตารางเทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัปัจจัย
ตา่งๆ  

ทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การจลาจล สภาพแวดลอ้ม การเมอืง ฯลฯ อันเป็นสาเหตกุอ่ใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสาํคญั 

7. กรณีทา่นทีอ่ยู่ตา่งจังหวัดจําเป็นตอ้งโดยสารเครือ่งบนิ กอ่นจองตัว๋ในประเทศโปรดเชค็เวลาและไฟลทบ์นิและ
การ 

ยนืยันจากพนักงานขายอกีครัง้เพือ่ความมั่นใจว่า วันเวลาทีท่า่นจะทําการจองตัว๋ภายในประเทศนัน้ตรงกบัคณะ
ที ่
ทา่นไดช้าํระไวก้บัทางบรษัิทฯ และไม่มขีอ้ผดิพลาดใดๆ ออกเดนิทางไดต้ามปกต ิอย่างแน่นอน 
 

8. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการรับผดิชอบต่อความเสยีหายอันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ 
สภาพดนิฟ้าอากาศ การก่อจลาจล การเมือง สงคราม การประทว้ง ความล่าชา้จากสายการบนิ การหยุดบนิ

ของสายการบนิ 
หรอืเหตผุลจําเป็นสว่นตวัของทา่นเอง ฯลฯ เป็นตน้ 
 

9. ท่านไม่สามารถเรียกคืนค่าบรกิารต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการที่ท่านไม่ใช ้ณ ต่างประเทศ อาท ิ ไม่เทีย่วบาง
รายการ  

ไม่ทานอาหารบางมือ้ ฯลฯ  เนื่องจากทางบรษัิทฯ ไดช้าํระโดยเป็นทีส่ ิน้สดุแลว้ 
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กฎการใชร้ปูถา่ยส าหรบัยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
 

ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทตูสาธารณรัฐประชาชนจนีประจําประเทศไทย ผูท้ีย่ืน่คํารอ้งขอวซีา่จนีจะตอ้งใช ้

รูปทําการยืน่คาํรอ้ง  2 ใบ โดยรูปทีใ่ชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบยีบดงัตอ่ไปนี ้ 

  

1. รูปส ีพืน้หลงัสขีาว และถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน 

2. ขนาดของรปูถา่ย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งสว่นศรีษะ:15มม. ถงึ 22มม.,ความสงูสว่นศรีษะ: 28มม. ถงึ 33มม. ดงัรูป

ตวัอย่าง 

  

  

 

3. รูปถา่ยจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่คํารอ้งไดอ้ย่างชดัเจน ขณะถา่ยภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้

ปาก หรอืยิม้เห็นฟัน หา้มทําทา่ทาง หรอืมสี ิง่กดีขวางใดๆทัง้ส ิน้ ศรีษะเอยีงซา้ยหรอืขวาได ้นอ้ยกว่าหรอืเทา่กบั 20 องศา 

และ แหงนหนา้ขึน้ลงได ้นอ้ยกวา่หรอืเท่ากบั 25 องศา                                                            

4. รูปถา่ยตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยทีศ่รีษะตอ้งอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได ้ยกเวน้ แว่นตาทีม่ี

กรอบหนา เลนสส์ะทอ้นแสง หรอืแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเครือ่งประดบัทีศ่รีษะ ดว้ยเหตผุลทางศาสนาเทา่นัน้ 

5. รูปถา่ยจะตอ้งไมขุ่น่มัว ไม่ชาํรุด ไม่มเีงาหรอืแสงแทรกบดบังใบหนา้ สขีองภาพตอ้งเป็นสธีรรมชาต ิไม่สว่าง หรอืมดื

จนเกนิไป ตอ้งไม่มจีุดสแีดงในดวงตา และรปูตอ้งไม่บดิเบีย้ว หรอืผดิปกต ิ

6. พืน้หลงัตอ้งเป็นสขีาว และไม่มขีอบเทา่นัน้ 

7. รูปถา่ยจะตอ้งพมิพล์งบนกระดาษสาํหรบัรูปถา่ยเทา่นัน้ และจะตอ้งไม่มสี ิง่สกปรก หรอืรอยขดีขว่นใดๆทัง้สืน้ 
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ตวัอยา่งรปูถา่ยทีถู่กตอ้ง 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ในกรณีที่มเีด็กที่อายุต า่กว่า 18 ปี กรณีทีเ่ดนิทางกบัพ่อและแม่ ตอ้งมเีอกสารเพิ่มเตมิตามนี ้

1.สําเนาสูติบัตร (เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ตอ้งยื่นสูติบัตรตัวจริงดว้ย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อทา้ยชื่อ พ่อ, 
แม่, ลูก 

2. สําเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 

3. สําเนาทะเบียนบา้น (เด็ก) 

4. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถา้มี) 

เด็กที่อายุต า่กว่า 18 ปี กรณีทีเ่ดนิทางกบัพ่อหรอืแม่ นอกจากเอกสารขา้งตน้แล้วตอ้งเพิ่ม
เอกสารตามนี ้

1. สําเนาทะเบียนบา้นของพ่อและแม่ 

2.สําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่ 

3.หนา้ PassPort ของพ่อและแม่ 
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รายละเอยีดการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

*** กรุณากรอกขอ้ความใหค้รบถว้น ดว้ยภาษาองักฤษ (พมิพใ์หญ)่ 
 

ชือ่-นามสกลุ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สถานะภาพ   โสด   แตง่งานแลว้    หมา้ย   หย่า 
 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ชือ่สถานทํางาน  ................................................................................................................................................................  
 

ตําแหน่ง  ................................................................................................................................................................ 
 

ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน ................................................................................................................................................................  
 
 

   ................................................................................................................................................................ 

 
เบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่  .............................................................................. โทรศพัทม์อืถอื ....................................................  
 

ชือ่ผูต้ดิตอ่(กรณีฉุกเฉนิ)............................................................................... โทรศพัทม์อืถอื .................................................... 
 

(กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูลโดยตรง) 

 
รายชือ่สมาชกิในครอบครัว  

  

1. ............................................................................... อาชพี ................................................... ความสมัพันธ ์.............................. 
2. ............................................................................... อาชพี ................................................... ความสมัพันธ ์.............................. 
3. ............................................................................... อาชพี ................................................... ความสมัพันธ ์.............................. 

4. ............................................................................... อาชพี ................................................... ความสมัพันธ ์..............................  
 
 

- ผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหท้า่น 
 ออกคา่ใชจ้่ายเอง   ผูป้กครองออกคา่ใชจ้่ายให ้  อืน่ๆ (โปรดระบุ) ..................................................... 

- ทา่นมปีระกนัสขุภาพครอบคลมุในการไปจนีหรอืไม่  มี   ไม่มี 

ถา้ม ีกรุณาระบุชือ่บรษัิทประกนั ...................................................................................................................................................... 

- ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีมากอ่นหรอืไม่   เคย   ไม่เคย 

ถา้เคยกรุณาระบวุันที ่.................................................... สถานที ่........................................... วัตถปุระสงค ์……………………………… 

- ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรอืไม่  เคย   ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบวุันทีแ่ละประเทศ ................................................................................................................................................. 
วัตถปุระสงค ์........................................................................................................................................................................................ 

 
ขอรบัรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้เป็นจรงิทกุประการ    ลงชือ่ .............................................................. 
                                                                                                             (                                            ) 

เอกสารส าหรบัยืน่วซีา่  
 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี อายุการใชง้านเหลอืนับจากวันทีเ่ดนิทางออกจากประเทศไทยอย่างนอ้ย 180 วัน  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี หนา้วา่งเหลอืสาํหรับประทบัตราอย่างนอ้ย 3 หนา้เต็ม    
3. รูปถา่ยส ี   พืน้หลงัสขีาวหรอืสฟ้ีาขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 ใบ  หนา้ตรง  

 ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 180 วัน  

 อัดภาพดว้ยกระดาษปกต ิ

 รูปถา่ยตอ้งไม่มเีครือ่งประดบัใดๆ แมแ้ตต่า่งหู  
 

*** สถานทตูจนีปฎเิสธการพจิารณารูปถา่ยในกรณีตอ่ไปนี้ 
 

- คํานําหนา้ชือ่ ขดัแยง้กบัรูปถา่ยทีแ่นบมา 
เชน่ คํานําหนา้ชือ่เป็น นาย แตร่ปูถา่ยทีแ่นบมาดเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  

- นํารูปเกา่ทีถ่า่ยไวน้านเกนิกว่า 180 วัน 
- นํารูปถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลงั ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตดัตอ่ใชเ้พือ่ใชแ้นบประกอบยืน่วซีา่ 
- นํารูปทีเ่ป็นกระดาษสติ๊กเกอร ์หรอื รูปทีใ่ชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

ท ัง้นี ้เราหวงัเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดม้โีอกาสใหบ้รกิาร และไดร้บัความรว่มมอืจากผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น” 


