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D1 :  กรุงเทพ- ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่  

D2 : จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้้า 3D  

D3 : เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้้าตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน 

D4 : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

 

วันแรก : กรุงเทพ  –ฮ่องกง -มาเก๊า -เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล- วัดอาม่า-โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่ 

01.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
03.35 น. 

04.40 น. 

08.05 น. 

09.00 น. 

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K   สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพ่ือท าการรับ

เอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตั๋วเดินทาง  

HX 780 BKK - HKG 03.35 – 08.05   // HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 (เคาน์เตอร์เช็คอินจะท าการ

ปิดการเช็คอินก่อนเครื่องออก 45 นาที) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบิน HX780 // HX762 (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

(ม้ือที่1) 

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

แขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาว

http://bit.ly/2NMk5YE
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11.00 น. 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    

 

มากกว่า 2.2  กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะ

ได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง 

เดินทางสู่เมืองมาเกา๊ น้าท่านเดินทางสู ่มาเก๊า โดยเรือเฟอรี่ อันทันสมัย   ( ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัวโมง

โดยประมาณในการนั่งเรือ  )  ผ่านชม รูปปั้นองค์ เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับ ยืนบนโคมทรง

ดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่ง

พระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน  

น าท่านแวะซื้อขนมของฝากจากมาเก๊า จากนั้นน าท่านสู่ วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัด

อาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ ส าหรับนักท่องเที่ยว ส าหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดก็ดูแปลกตาดี

เพราะมีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพ้ืนที่ที่อ านวยเนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขาเมื่อเดินพ้นซุ้ม

ประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่..นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรมศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้า

ชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆอีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพ่ือถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม   

รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร ( ม้ือที2่ )  

 จากนั้นน าท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างข้ึนเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์

และเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดน

ตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่าง  พาท่านเดินสู่ย่านการค้าส าคัญของมาเก๊า หรือ เซ็น

เตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือน

ท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส  อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซ้ือ

สินค้าท่ีมีชื่อเสียง  

น าท่านสัมผัสความอลังการของโรงแรมท่ีมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซี่ยน  ( The Venetian Macau 

Resort )  ตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นที่ของรีสอร์ทมี

ขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าสินค้าชั้นน ากว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่น

ด้วยเนื้อที่เพ่ือการเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่องเสี่ยงโชคอันล้ าสมัยกว่า 1,500 เครื่อง 

หรือจะเป็นโชว์ต่าง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)  

อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย ภายในเวเนเชี่ยน เพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้งและอยู่ภายในเวเนเชี่ยนอย่างเต็มที่ 
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ได้เวลานัดหมายเดินทางข้ามด่านสู่จูไห่  

น าท่านเดินทาสู่ที่พัก  BAO QING FU  HOTEL หรือเทียบเท่า      

วันที่ 2 : จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ – ร้านผ้าไหม - เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-โชว์ม่านน้้า 3D 

mangrove show      

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่้า 

 

 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( ม้ือที่ 3 ) 

น าท่านแวะชมร้านร้านผ้าไหม  ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์     ผ้าไหม อาทิเช่น ไส้ผ้าห่มที่ท าจากเส้นในไหม, ชุดเครื่อง

นอนต่างๆ, เสื้อผ้าผ้าพันคอ ฯลฯ ซึ่งผ้าไหมจีนถือว่ามีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็น

ประเทศแรกท่ีรู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก 

หรือใช้เองได้ตาอัธยาศัย 

 จากนั้นน าทุกท่าน ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ง

รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ   ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดา

คู่รัก แวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร   สาว

งามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู   ถือไข่มุกอยู่ริมทะเลน าท่านชม   

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่นเจี้นโดย รถโค้ช ( ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง )  

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 4) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง 

 
จากนั้นน าท่าน แวะชม “ โรงงานผลิตหยก ”  ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของ

หยกเมืองจีน อิสระเลือกซ้ือก าไลหยก แหวนหยก หรือเผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ของฝากอันล้ าค่าที่ข้ึนชื่อ

ของจีน ชมสินค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้

ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดตงเหมิน  สถานที่เดินช้อปปิ้งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น 

เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอ่ืนๆอีกมากมาย  

บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 5) 
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น าทา่นเดินทางสู่ OCT Bay  พาท่านชม โชว์ม่านน้้าแบบ 3D  ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที่ OCT 

BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ าขนาดใหญ่  เป็นการแสดงใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แสง

เลเซอร์ ไฟ เครื่องยิงเลเซอร์  ม่านน้ า ระเบิดไฟ  ฯลฯ เป็นโชว์น้ าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในในเซิ่นเจิ้น ซึ่งเป็นโชว์ที่

เกี่ยวกับหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปีกแห่งความรัก เพ่ือเอามาช่วยนกที่ถูก

ท าลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าชายเลน  ( โชว์จะปิดทุกวันจันทร์ส าหรับกรุ๊ปที่ดูโชว์ตรงวันจันทร์จะมีการสลับวันดู

โชว์ตามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิในการให้บริการกรณีโชว์ปิดการแสดงอันเนื่องจากสุดวิสัยจะไม่สามารถคืนเงิน

ได้ ไกด์จะน าท่านท่องเที่ยวสถานที่อ่ืนทดแทนตามเหมาะสม  ) 

หลังจากดูโชว์เสร็จแล้ว น าท่านเดินทางสู่ที่พัก  HONG LI LAI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่3  : เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้้าตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่   – ช้อปปิ้ง

ถนนนาธาน 

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( ม้ือที่ 6 ) 

หลังอาหารเช้า น้าท่านข้ามด่านกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทางบริษัทจะน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **

เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **) จากนั้น  
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เที่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่    วัดแชกงหมิว(กังหันน้าโชค) เพ่ือสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้า

หมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ น าแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นวัดที่

คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่ง

กันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น   

 

 
น าท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มี

ชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับ

อิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มี

ความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงท าให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน 

หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่

ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 7 )   

 
หลังอาหารรีพัลส์เบย์ Repulse Bay  ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพ่ือรักษาการณ์อ่าวอ่าว

ด้านนี้เป็นอ่าวน้ าตื้นซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   อีก

ด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ  พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชค

ลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY  น าท่านข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมี

อายุเพิ่มข้ึน 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง ทั้งยังให้
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19.00 น. 

หรือ 

20.00 น. 

22.45 น. 

ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย  

แล้วน าชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ”  ที่ข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และ

ใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันน าโชค อซึ่ง

เชื่อกันว่าหากใครมีกังหันนี้จะพัดพาสิ่งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และยังช่วยในเรื่องของโชค

ลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในท่านที่ท าธุรกิจ    

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธานเช่น น้ าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนัง

ยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นน าที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ 

GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us  จากทั่ว

โลก 

** อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ** 

ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง ** เวลานัดหมายตามเหมาะสมของไฟลท์บินในแต่ละวัน ** 

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761   สายการบิน HONG KONG AIRLINES บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง (ม้ือที่ 8) 

วันที่ 4  ฮ่องกง – กรุงเทพ   

02.00 น. 

 

 

00.45+1น. 

04.00 น. 

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  HX767 สายการบิน HONG KONG AIRLINES บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง (ม้ือที่ 9) 

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   

HX 761 HKG - BKK 22.45 - 00.45+1 

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 

 
เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนท้าการจอง 
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ถ้าท่านท้าการจองใดๆ กับบริษัทแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด   

** ตามเงือ่นไขของเมอืงจีนผู้เดินทางที่มอีายุตั้งแต่ 2 – 18 ปี คิดเปน็ราคาเด็ก ** 

ทารกอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ คดิเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 6,900 บาท 

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 

 

ก้าหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ         

PERIOD FLIGHT DETAIL 

ราคาผู้ใหญ ่
ราคาเด็ก  

2-18 ปี 
ราคากรุ๊ป

เหมา 
พักเดี่ยวจ่าย

เพิ่ม 

กรุ๊ป
ไซด์ 

Promotion 

13-16 มิถุนายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

8,999 10,999 10,999 3,500 21 

20-23 มิถุนายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

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

27-30 มิถุนายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

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

4-7 กรกฎาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

8,999 10,999 10,999 3,500 21 

11-14 กรกฎาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

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

18-21 กรกฎาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

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

25-28 กรกฎาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

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

8-11 สิงหาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

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

15-18 สิงหาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

8,999 10,999 10,999 3,500 21 

22-25 สิงหาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

9,999 11,999 11,999 3,500 21 
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5-8 กันยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

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

19-22 กันยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

8,999 10,999 10,999 3,500 21 

26-29 กันยายน 2562 
HX762 BKK - HKG 0415-0820 
HX761 HKG - BKK 2245-
0045+1 

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

                                 

หากผู้เดินทางมีตั๋วอยู่แลว้ต้องการจอยแลนด์ คิดค่าบริการ 3,999 (เด็ก+2,000)+ GROUP VISA 1,500 บาท   

หมายเหตุ  

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง เช่น บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่,

ไหม, หยก, ยางพารา ,  ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน

ชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านต้องการซื้อหรือไม่ซื้อ

ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักทางบริษัทและไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แตถ่้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน

รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 350 หยวน / คน / ร้าน 

2. ในส่วนของสายการบิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริง อัน

เนื่องมาจากค่าภาษีน้ ามันที่เพ่ิมข้ึนตามอัตราของสายการบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปเหมา .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้ราคาเต็มเท่านั้นกรุณาสอบถามทางเจ้าหน้าที่ 

5. ขอสงวนสิทธิในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง ทางบริษัทไม่สามารถเลือกท่ีนั่งให้ผู้เดินทางได้ เนื่องจากตั๋วที่ใช้ในการเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป

แบบหมู่คณะ สายการบินจะจัดที่นั่งให้เป็นโซนเดียวกันทั้งคณะ และรันเลขที่นั่งตามระบบของสายการบิน ดังนั้นในการรีเควสที่นั่ง

ติดกันของแต่ละครอบครัว ทางทัวร์อาจไม่สามารถจัดที่ให้ได้ตามท่ีต้องการแต่จะพยามให้หัวหน้าทัวร์จัดสลับที่นั่งภายในกรุ๊ปให้ได้นั่ง

ด้วยกันได้มากท่ีสุด 
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1. อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวท่านเอง   Twin (ห้อง2เตียง) / Double (ห้อง 1 เตียง

ใหญ่)  / Single ( ห้องพักเดี่ยว) / TRP (ห้อง 3 เตียง  หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง   

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
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2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านช าระพร้อมค่าทัวร์ ( กรณีผู้เดินทางมีวีซ่าเดี่ยวแล้วหรือต้องการท าวีซ่าเดี่ยวแยก

จากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการท าวีซ่ากรุ๊ป 1 ,500 บาท ตามโปรแกรม เนื่องจากค่าวีซ่าเดิม

ตามโปรแกรมเป็นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป) 

 กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิกการยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวเพ่ิมตามจริงตาม

สถานทูตจีนในประเทศไทยเรียกเก็บ ( ในกรณียื่นภายในเวลาปกติ 7 วัน หรืออย่างช้าสุด 5วันท าการ   กรณีลูกค้ามีเหตุ

สุดวิสัย ไม่สะดวกส่งพาสปอร์ตเล่มจริงตามเวลาที่ก าหนด หรือต้องการใช้เล่มด่วน ในการยื่นวีซ่าด่วนจะเก็บส่วนต่างค่า

ด าเนินการยื่นวีซ่าด่วนเพ่ิมตามจริง)  

 ค่าทิปคนขับรถ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน ) 

 ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์หากพอใจในการบริการสามารถเป็นสินน้ าใจเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ 

ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุผู้เดินทางจะต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่า

โทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่ มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% หากต้องการใบเสร็จค่าบริการแบบภาษี 

 โรงแรมที่พักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท 

 วีซ่าเดี่ยวส าหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องท าวีซ่าที่สถานฑูตจีนด้วยตนเองไม่สามารถยื่นแทนได้เนื่องจากต้องมีการโชว์ตัว 
 

3. การช้าระค่าบริการ 

3.1 กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้านขอสงวนสิทธิ์ในการช าระเงินเต็มจ านวน 24 ชั่วโมง หลังท าการจอง  

3.2 ส าหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา ช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง 

 

1. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ้า 

 4.1  กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้าน หากมีการยกเลิก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกจะไม่มีการ

คืนเงินในทุกกรณ ี

 4.2 ส าหรับราคาเต็มปกตหิรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป สามารถท าเรื่องขอคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได ้  

    4.2 ส าหรับราคาเต็มปกตหิรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 -29 วันเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินมัดจ าทั้งหมด 
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    4.3 ส าหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 

    4.4 ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับ

สายการบิน หรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เที่ยวบินนั้นๆ 

5.  กรณีคณะออกเดินทางได้           

 5.1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 5.2 คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 

 5.3 คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6. เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

6.1     ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น หากผู้เดินทาง มีการกระท าที่วัตถุประสงค์ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในการกระท าที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวไม่ว่ากรณีใด 

6.2 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ เดินทางซึ่เป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน การันตีออกเดินทางแบบไม่มี

หัวหน้าทัวร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเป็นวันเดินทางอ่ืนหากมีจ านวนไม่ครบตาม

จ านวนที่ระบุ  ( ส าหรับทัวร์เส้นทางนี้ “ผู้ใหญ่”  คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันเดินทาง )   

6.3 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

6.4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 15 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม

จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการ

ต่อไป 
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6.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ

เดินทางให้กับทางบริษัท  

6.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความ

เสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน

อันเหตุสุดวิสัยจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การก่อการร้าย ภัยสงคราม

ต่างๆ 

6.7 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพ่ือเช็คข้อมูล

ความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ทั้งสิ้น 

6.8 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ตที่ถูกต้องส้าหรับส่งจองทัวร์ 
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ในกรณีที่ต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว  ... เอกสารที่ใช้ย่ืนวีซ่าจีนมีดังนี้  

1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ  และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมส าเนา 1 ชุด 
2. รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 

มม.)  เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน 
ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เป็นต้น 

3.   เด็กต่ ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม 
3.1 ส าเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก 
3.2 ส าเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) 
3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี) 

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 
ส าเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่ 
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม 
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อ่ืน ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 


