
 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 11711 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

ฮอ่งกง จไูห ่เซนิเจิน้ 3 วัน 2 คนื 

Hilight! สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก 

 



 

สายการบนิ CATHAY PACIFIC (CX)  

 โหลดสมัภาระได ้30 กโิล 

 มอีาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

จดุเดน่โปรแกรม 

1. New! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก 

2. ถนนคูร่ัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล 

3. ช้อปปิง้ตลาดกงเป่ย 

4. หมุนกังหัน เสริมดวง เสริมบารม ีปดัเปา่เคราะห์ 

   5. เมนูพิเศษ! เป็ดปักก่ิง,ไวน์แดง 

 

ตารางเดินทาง 

ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเทา่นัน้* 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเดก็ 

(ต่า่กวา่ 18 ป)ี 
พกัเดีย่ว 

21 – 23 มกราคม 2562 (จันทร์-พุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

15 - 17 กุมภาพนัธ์ 2562 (ศกุร์-อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 **ติดวันมาฆบูชา 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

19 - 21 กุมภาพนัธ์ 2562 (อังคาร-พฤหัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

20 - 22 กุมภาพนัธ์ 2562 (พุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

21 - 23 กุมภาพนัธ์ 2562 (พฤหัสบด-ีเสาร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

22 - 24 กุมภาพนัธ์ 2562 (ศกุร์-อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (อังคาร-พฤหัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

27 กุมภาพนัธ์ – 01 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

01–03 มีนาคม 2562(ศุกร-์อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

04 – 06 มีนาคม 2562 (จันทร-์พุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

06 – 08 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

07 – 09 มีนาคม 2562 (พฤหสับดี-เสาร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

08–10 มีนาคม 2562(ศุกร-์อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

12 - 14 มีนาคม 2562 (อังคาร-พฤหัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

13 - 15 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

14 - 16 มีนาคม 2562 (พฤหัสบด-ีเสาร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 



 

15–17 มีนาคม 2562(ศุกร-์อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

18 - 20 มีนาคม 2562 (จนัทร์-พุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

19 - 21 มีนาคม 2562 (อังคาร-พฤหัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

20 - 22 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

21 - 23 มีนาคม 2562 (พฤหัสบด-ีเสาร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

22–24มีนาคม 2562(ศุกร-์อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

25 - 27 มีนาคม 2562 (จนัทร์-พุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

27 - 29 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

28 - 30 มีนาคม 2562 (พฤหัสบด-ีเสาร์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

29 – 31 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

**** ทารก อายุต่่ากว่า 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / นั่งตักผู้ใหญ่ 

 
 

*โปรดอ่านเงื่อนไขทัวร์ก่อนจอง! เมื่อท่านจองแล้วถอืว่ายอมรับเงื่อนไขครบทุกข้อ* 

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) *ทารกไม่เก็บ 

ราคาทัวร์ส่าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีเป็นพาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท 

การันตีกรุ๊ปออกเดินทางในจ่านวนข้ันต่่า10 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์บริการ 

บริษัทฯ ยินดีให้ค่าปรึกษาเพิ่มเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เล่ือนวัน เพิ่มส่วนต่าง 

 ท่านท่ีมีต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) เช็คเวลากับฝ่ายขายก่อนออกต๋ัว 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – New! สะพานขา้มทะเลที่ยาวทีส่ดุในโลก - ตลาดกงเปย่  

10.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 ประตู 6Row M 

                

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

13.05 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินCathay Pacific Airway (CX) เท่ียวบินCX614 

16.55 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกงหลังจากรับกระเป๋าท่ีสายพาน และผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง

หัวหน้าทัวร์น่าท่านเดินออกทาง Hall B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีนัง่ล่วงหนา้ได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

น่าทุกท่านเดินทางไปเซินเจิน้ (โดยรถไฟ)ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช่ัวโมง *ข้ึนอยู่กับการจราจร* 

สะพานขา้มทะเลที่ยาวทีส่ดุในโลก HILIGHT! น่าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยการข้ามสะพานข้ามทะเล

ท่ียาวท่ีสุดในโลก เส้นทาง “ฮ่องกง-จูไห่” โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที ใช้เวลาในการสร้างถึง 9 ปี 

โดยการทุ่มงบประมาณในการสร้างราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง (5.1 แสนล้านบาท) สะพานแหง่นี้

มีความยาวท้ังหมด 55 กิโลเมตร มีส่วนท่ีเช่ือมต่อจากถนนสายหลักและอีกส่วนท่ีเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 7 

กิโลเมตร ใช้เหล็กมากถึง 4 แสนตัน การออกแบบโครงสร้างสามารถต้านทานแผ่นดินไหวและพายุ

ไต้ฝุ่นได้อีกด้วยมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการรับมือกับเหตุฉุกเฉินพาท่านข้ามทะเล

โดยคนขับท่ีได้รับใบอนุญาติพิเศษ ให้ท่านได้สัมผัสกับการข้ามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลกด้วยเวลาเพียงไม่

นาน ชมวิวทะเลท่ีสวยงามจนเดินทางถึงฝ่ังฮ่องกง 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 

ตลาดกงเป่ย  แหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เลียนแบบเกรด AAA+ ชื่อดังของเมืองจูไห่ ภายในห้างติดแอร์

เย็นสบายประกอบด้วยร้านค้ากว่า 5,000 ร้าน มีให้เลือกมากมายหลากหลาย กระเป๋า รองเท้า กางเกง 

นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีส่าคัญราคาไม่แพง แล้วยังสามารถต่อรองราคาได้ เป็นท่ีถูกใจนักท่องเท่ียว

ชาวไทยอย่างย่ิง 

 
 

** อสิระอาหารเยน็ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
 

เขา้สูท่ีพ่กั (จไูห)่ Jinjian Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง   ถนนคูร่กั - จไูหฟ่ชิเชอรเ์กริล์ - ชอ้ปปิง้สิน้คา้ OTOP - ตลาดหลอ่ว ู    

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

ถนนคูร่กั เป็นถนนยาวเลียบริมทะเล มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร โดยรัฐบาลจูไห่มีการตกแต่ง 

ภูมิทัศน์ของถนนเสน้นี้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และความร่มรื่น เหตุท่ีได้ชื่อว่าถนนคู่รักนัน้

เนื่องมาจาก 

บริเวณถนนริมชายหาดมีการวางมา้นั่ง ท่ามาส่าหรบันั่งได้ทีละ 2 คนเท่านั้น ท่าให้ได้รับความนิยมใน

หมู่ 

คู่รักหนุ่มสาวเป็นอย่างมาก  โดยสถานท่ีนี้ได้มีต่านานเล่าขานเกี่ยวกับความรักมายาวนาน เรื่องมีอยู่ว่า  

ในหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล มีชายหาฟืนคนหนึง่ ท่ามาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน และ 

ซื่อสัตย์ ได้ตกหลุมรักกับ นางเทพธิดาแห่งท้องทะเล ท้ังสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดเวลา 

กว่า 8 ปี ท่าให้ชายท่ีอาศัยอยู่บ้านข้างๆ อิจฉาเป็นอย่างมาก เนื่องจากตนเองมักจะทะเลาะกนัภรรยาอยู่ 

บ่อยครั้ง จึงน่าความลับท่ีตนเองรู้ไปบอกแก่ชายขายฟืนว่า “แท้จริงแล้วภรรยาของท่านได้อมไข่มุกท่ี 



 

สวยงามและมีค่าไว้ในปาก” ซึ่งท่าให้ชายหาฟนืรู้สึกน้อยใจ และเสียใจ ท่ีภรรยามีความลับกับเขา ชาย 

หนุ่มจึงได้เรียกภรรยามาซักถาม จนทราบว่าเรื่องท่ีนางอมไข่มุกมีค่าไว้เป็นความจริง ชายขายฟืนจงึ 

ขอให้นางคายออกมาให้เค้าดู แต่นางกลับปฏิเสธ โดยบอกว่าหากตนคายไข่มุกออกมา ตนจะกลายเป็น 

หินทันที ชายหนุ่มไม่เช่ือท่ีนางกล่าว นางจงึตัดสินใจสละความรักเพื่อพิสูจน์ค่าพูดด้วยการคายไข่มุก 

ออกมา ทันใดนั้นเอง นางกลายเป็นหนิต่อหน้าต่อตา เขากระโดดกอดภรรยาร่่าไห้  แต่มันสายไปเสีย 

แล้ว เขาได้ท่าร้ายภรรยาท่ีรักเขาไปแล้ว และเพื่อเป็นการระลึกถงึความรักอันย่ิงใหญ่ จงึได้มีการ 

สร้างรูปป้ันของนางไว้กลางทะเลใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงนั่นเอง  นางเทพธิดานั้นจงึถูกสร้างเป็นรูป 

ป้ันช่ือว่าจูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือ สาวงามหวหีนี่ เป็นหินแกะสลักต้ังเดน่สง่าอยู่ริมทะเลบริเวณอ่าวเซียง

หู  

มีขนาดใหญ่มีความสูงถงึ 8.7 เมตร และมนี้่าหนักถงึ 10 ตัน มือถือไข่มุกไว้โดยยกข้ึนเหนือศีรษะ ตาม 

เรื่องเล่าดังกล่าว 

 
นา่ทา่นเดนิทางไป เซนิเจิน้ (โดยรถโคช้) 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

ช้อปปิง้สนิคา้ OTOP  รา้นหยก คนไทยมีความนิยมเช่าบูชา หยกปีเ่ซีย้ะ เป็นอย่างมาก เพราะเช่ือว่า

หากเล้ียงสัวต์น่าโชคนี้ดีๆ จะให้คุณน่าเงนิมาใหไ้มข่าดมือ เหมือนท่านเล้ียงกุมารประจ่าบ้าน รา้นบวั

หมิะ เป็นท่ีรู้จักกันดีของคนไทยเมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่่าท่ีถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 

2533 รัฐบาลจีนได้สง่ยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีโดนไฟไหม้ท่ัว

ท้ังตัว จากนั้นคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเป็นอย่างดีเรื่อยมา รา้นยางพารา ผลิตภัณฑ์ท่ี

ออกแบบมาเพื่อสุขภาพจริงส่าหรับคนท่ีมีอาการปวดเมื่อยต่างๆ นอนไม่หลับ ท่าจากยางพาราอบด้วย

สมุนไพรแท้ๆ ช่วยให้หลับสบายย่ิงข้ึน   

 

ตลาดหล่อวู ห้างดังท่ีคนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จ่าหน่ายสนิค้าเลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดัง

มากมาย อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, 

Vuitton ฯลฯ 



 

 

บรกิารอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (3) เมนพูเิศษ ! เปด็ปกักิง่ หรอื ซฟีูด๊ + ไวนแ์ดง 

เขา้สูท่ีพ่กั (เซนิเจิน้) Higgert Hotel  หรอืใกล้เคยีง 

วนัสาม   รพีลสัเบย ์- วดัแชกง - รา้นจวิเวอรี ่- วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัหวงัตา้เซยีน - จมิซาจุย่ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

เดินทางกลับ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) 

เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์*ไหว้ขอความส่าเร็จด้านขอลูก*หาดทรายยาวรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นหนึ่ง

ในหาดท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง อาคารสโมสรของสมาคมกู้ภัยของฮ่องกงสร้างข้ึนในสไตล์

จีนดั้งเดิม เพดานตกแต่งด้วยลวดลายมังกรขดเป็นวงท่ีดูอลังการ รูปป้ันคู่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิม

และเจ้าแม่ทินโห่วมีความโดดเด่นท่ามกลางสวนสวย 

 
วดัแชกง *ไหว้ขอความส่าเร็จธุรกิจการงาน* เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงต่านานแห่งนักรบราชวงศ์

ซ่งถูกกล่าวขานให้เป็นวัดท่ีข้ึนช่ือด้านเสริมดวง แกช้ง ตามความเช่ือท่ีว่า การหมุนกังหนักลับทิศ จะ

ช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งช่ัวร้ายและน่าแต่สิ่งดีๆ เข้ามา 

ประชาชนท่ัวโลกต่างให้ความเล่ือมใสศรัทธาอย่างมาก **ขอให้มีความต้ังใจในการขอพร เทพเจ้าองค์

นี้ ดาราดงัๆ มาขอส่าเร็จทุกราย** 



 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  เมนพูเิศษ! หา่นยา่ง 

รา้นจวิเวอรร์ี่  ท่านจะไดพ้บกับ จี้กังหนั ของขลังช่ือดังท่ีท่ัวโลกให้การยอมรับ**ของแท้ต้องท่ีฮ่องกง

เท่านั้น**  ออกแบบโดยสินแซช่ือดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่

ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะ

ส่าเร็จตามท่ีขอจากนั้นน่าท่านเย่ียมชม ร้านหยก มสีนิค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกช้ือเป็น

ของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตัวท่านเอง 

วดัเจา้แมก่วนอมิ (ฮงฮมั) *ไหว้ขอยืมเงินต่อเงิน*วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ. 1873 แม้จะเป็น

วัดขนาดเล็กแต่เป็นวัดท่ีชาวฮ่องกงนับถือศรัทธามาสักการะ ขอพร ท่ีแหง่นี้กนัแน่นขนัด ท่ีนี่คนนิยมท่า

พิธีเสมือนกู้เงนิจากเจ้าแม่กวนอิมโดดเด่นเรื่องโชคลาภ ค้าขายร่่ารวยเวลาอธิษฐานให้ขอพรแค่ 1 

อย่าง พร้อมกัน 

 



 

วดัหวงัตา้เซยีน*ไหว้ขอความส่าเร็จด้านคู่ครองและสุขภาพ*ต้ังอยู่ใจกลางเมืองโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัด

คือเทพหวังต้าเซียน แต่จุดยอดนิยมท่ีคนท่ัวโลกมากราบไหว้วัดแหง่นี้คือเป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่

ซึง่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพหวงัต้าเซียนแต่อย่างใด แต่เป็นการเดินไปด้านข้างซึ่งจะมีศาล

กลางแจง้ของเทพเจ้าด้ายแดง เป็นรูปป้ันสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนเช่ือกัน

ว่าจะได้พบเนื้อคู่แท่ท่ีเป็นคู่บุญคู่บารมีรักกันตลอดไป ส่วนใครท่ีได้พบคู่แล้วสามารถขอพรให้คู่ของ

ท่านรักกันแน่นแฟ้นย่ิงข้ึนได้เช่นกนั  

วธิขีอพร: ใชด้า้ยแดงผกูนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี

 

 
จมิซาจุย่ ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงท่ีทันสมัยท่ีสุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมท้ัง

โรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล่้าสมัยสุด ๆ 

แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง

ดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟช่ันท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋

มากมาย  

 

 

** อสิระอาหารเยน็ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 

ตามเวลานัดหมายน่าทุกท่านไปสนามบิน ส่งสนามบิน เช็คอิน โหลดสัมภาระ 

** เฉพาะพีเรียต วันท่ี 21-23 มกราคม 2562 

22.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX709 



 

00.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีนัง่ล่วงหนา้ได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX617 

23.40 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีนัง่ล่วงหนา้ได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

** เฉพาะพีเรียต วันท่ี 4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 มกราคม 2562  

และ วันท่ี 1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 มีนาคม 2562 

20.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX703 

22.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีนัง่ล่วงหนา้ได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

** เฉพาะพีเรียต วันท่ี 29-31 มีนาคม 2562 

19.50 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX703 

21.45 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดท่ีนัง่ล่วงหนา้ได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

 
 
ข้อส่าคัญควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเท่ียว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้

ก่าหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองใหน้ักท่องเท่ียวได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล เช่น จิวเวอรี่, 

หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เย่ือไผ่ซึ่งทัวร์มีความจ่าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผล

กับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้

เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 

ท้ังสิ้น และทุกการตัดสนิใจซื้อนัน้เป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจ

หากท่านไม่พึง่พอใจสนิค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง

แลนด์จนีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกดิข้ึนจากท่านเป็นจ่านวนเงนิ 600 หยวน / คน / ร้าน 

 

อัตราค่าบริการทั้งหมด *รวม* 

1) ต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ช้ันประหยัด) ไป – กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

 เมื่อออกต๋ัวแล้วจะไม่สามารถขอRefund ได้ทุกกรณี 

 เมื่อออกต๋ัวแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงช่ือผู้เดินทางได้ทุกกรณี 

2) โรงแรม 3 ดาว 2 คืนตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม) 

หมายเหตุ: การจัดห้องพักส่าหรับเด็กมีเงื่อนไขดังนี้ 

เด็กอายุ 0-4 ขวบไม่ให้เตียงจัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน/ห้องเท่านั้น 

หากเป็นผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถอืว่าเป็นการพักเดี่ยวมีค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 

เด็กอายุ 5 ขวบข้ึนไปเสริมนอน 1 เตียง/ห้องหรือนอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน/ห้อง 

ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพกัในวนันั้น 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดห้องประเภทอ่ืนทดแทนใหแ้ก่ท่านตามเหมาะสม 

กรณีเดินทาง 4 ท่านได้พกั 2 ห้องแต่ยกเลิก 1 ท่านภายหลังไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปล่ียนให้ท่านท่ีเหลือพัก 3 ท่าน/ห้องตามเงื่อนไขโรงแรม 

หากประสงค์จะนอนคนเดียวต่างหาด 1 ห้องท่านต้องช่าระค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามท่ีก่าหนดไว้ 

ท่านท่ียกเลิกเดินทางภายหลังท้ังห้องจะไม่สามารถโอนห้องพักให้เพื่อนในทริปได้ทุกกรณี 



 

3)  อาหาร 5มื้อ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**) 

4)  ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม โดยท่ีไม่ใช่โปรแกรมท่ีระบุไว้ว่าต้องช่าระเพิ่มเติม 

5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกนิ 1,000,000 บาท  

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองต้ังแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น ** 

กรณีผู้เดินทางมีอายุต้ังแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง 

และส่าหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ข้ึนไป กรมธรรม์ไมร่ับคุ้มครองใดๆ ท้ังสิ้น ** 

ทางประกันจะไม่คุ้มครองผู้ท่ีเคยผ่านหรือเคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งช่ือมาท่า 

ประกันแล้วได้แก่ อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อหิร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบีย, อิสราเอล 

เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน 

7)  ค่าสัมภาระภาษีน้่ามนั ภาษีต๋ัวทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากถกูปรับราคา 

 

 

อัตราค่าบริการทั้งหมด *ไมร่วม* 

1)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หวัหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน ** ชา่ระพรอ้มคา่ทวัร ์

ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายุต่่ากว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป ** 

ค่าทิปส่าหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิ่มตามสินน้่าใจของทุกท่าน ** 

2)  ค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะท่านละ 1,500 บาท(เกบ็พร้อมคา่ทวัร)์ 

ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใช้วีซ่าแบบกรุ๊ปท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500 บาท 

(รวมค่าบริการแล้ว) ส่าหรับค่าจัดท่าวีซ่าแบบเดี่ยวจากสถานทูตไทยใช้เวลา 5 วันท่าการ 

3)  ค่าภาษีต่างๆ ไดแ้ก่ ภาษหีัก ณ ท่ีจ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบก่ากับภาษี 

4)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เกิดข้ึนจากทัวร์เป็นสาเหตุ อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ 

ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก 

ความการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ 

ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหนา้ท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีประจ่าเมืองไทย 

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 

 

เงื่อนไขการรบัจองทวัร ์
1) ช่าระค่าทัวร์ “เต็มจ่านวน”เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ันภายในวัน 1-2 วัน 

ท่ีนั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบอินวอยส์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกท่ีนั่ง AUTO หากท่านไม่ได้ช่าระค่ามัดจ่าในวันท่ีก่าหนดเพื่อใหส้ิทธิ  

แก่ผู้ท่ีรอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทัวร์บริษัทฯมีความจ่าเป็น 

ต้องบริหารจัดการขายท่ีนั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาท่ีสายการบินก่าหนดเพื่อให้กรุ๊ปออกเดินทาง 

2)ส่าเนาหนงัสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับล่วงหน้าก่อนวนัเดินทาง และม ี

หน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกว่า 2 หน้าเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตม. ประทับตราได้ 

 

 



 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1) ยกเลิกก่อนเดินทาง30วันคืนค่าทัวร์ท้ังหมด 100% 

2) ยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วันคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์ท้ังหมด 

3) ยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วันไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมดทุกกรณี 

 

เงื่อนไขส่าคัญอื่นๆ ที่ควรทราบ 

1) กรณีผู้สูงอายุหากต้องใช้รถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนเดินทาง 7 วัน 

   ท่านท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นลุกเดินเองไม่ได้มีอาการหอบหืดร่วมด้วยแนะน่าว่าก่อน 

   เดินทางให้ท่านขอใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันความพร้อมหากไม่มีใบรับรองแพทย์และพบว่าท่านฝืน 

ท่ีจะเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เดินทางโดยค่านึงถึงความปลอดภัยเป็นส่าคัญ 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะ 

อากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ,  

ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ไกด์จะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะค่านึงถงึประโยชน์สูงสดุของลูกค้าเป็นส่าคัญ 

3) ท่านท่ีมีวีซ่าจีนติดเล่มจะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมทัวร์ได้ท่านต้องท่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ 

และช่าระค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ทัวร์ตามท่ีก่าหนดเนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางแลนด ์

4)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าท่ีไม่รู้จักกัน กรณีท่ีท่านจองและเดนิทางมาเพียง  

1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านั้น 

5)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากการมี 

สิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

 


