
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.50 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES พบเจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลิน – เซินเจิ้ น 

03.35 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX780 บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

07.05 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

ใหค้ณะท่านออก Exit B 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าข้ึนช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้

, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (1)  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพ่ือขึ้ น กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไป

ยงัเกาะลนัเตาเพ่ือ นมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องค์

พระสรา้งจากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระ

หันพระพักตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้  จากน้ันอิสระใหท่้านไดส้ัมผัสกับ

หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดง

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 

 

กลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสาน

ระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั (หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิด

ซ่อมบ ารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพ่ือน าท่านข้ึนสู่

ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าสว่นตา่งกระเชา้ท่านละ 40 เหรยีญฮ่องกง) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระ ท่ีหา้งดงั City gate Outlet Mall ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั 

OUTLET สินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Laugh Laurence หรือว่า

จะเป็น Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermarket ขนาด

ใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เซินเจิ้ น โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซินเจิ้ น เป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 

2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจิ้ นไดร้บัการวางระบบผังเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์และ

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั FX HOTEL หรอื HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

 

 



 
 
 

 

วนัที่สาม เซินเจิ้ น – ชอ้ปป้ิงหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชวอ์นัตระการตา 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)   

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี หลอหวู่ พบกบัสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้ น ซ่ึงคนไทยรูจ้กั            

ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา 

เส้ือผา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรับคนท่ีท่านรัก และตัวท่านเอง และใหท่้านไดร้ับ

เลือกชม รา้นหยก สินคา้โอท็อปของเมืองจีน 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)   

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลิตภัณฑท์ี่ท  าจากผา้ไหมจีน             

ท่ีมีชื่อเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้ารอ้น น าท่านชม 

สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลังถูกท าลายโดย

พนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้

งบประมาณก่อสรา้งถึง 600 ลา้นหยวน  สรา้งขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง

จไูห ่ท าใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 

80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิงท่ีท าใหส้วนหยวนหมิงหยวนแห่ง

ใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าท่ีปักก่ิง คือการเพ่ิมเติมและตกแตกสวนท่ีเป็นศิลปะแบบ

ตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือไดว้่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ าลอง

มาจากสถานท่ีในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการ

ท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั้งแต่วนัท่ี 1กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขา

โอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพ้ืนท่ีราบ ส่ิงก่อสรา้งต่างๆ สรา้งขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น  

มีมากกว่า 100 ชิ้ น อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิ้ งตา้กวางหมิง 

สะพานเกา้เล้ียว 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 

จากน้ันชม โชวอ์นัตระการตาดว้ยแสง ส ีเสยีง ซ่ึงใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ยการ

แสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่น



 
 
 

 

ต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินค่าโชวท่์านละ 40 เหรยีญ) 

 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั JINJAING HOTEL หรอื 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่     ถนนคู่รกั – หวีหน่ี – มาเกา๊ – นมัสการเจา้แม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถเ์ซนตป์อล –

ถ่ายภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเช่ียน – จูไห่ 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)   

จากน้ัน น าท่านนัง่รถผ่านชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ี

สวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรฐับาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบั

พกัผ่อนหยอ่นใจ และท่ีไดช้ื่อวา่ถนนคู่รกั ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดมี้การ

น าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงไดช้ื่อว่าถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของ

บรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวีหน่ี”จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของ

เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงห ูเป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล และชมสินคา้ยา

ประจ าบา้นของชาวจีน ยาบวัหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง

ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะใหท่้านไดเ้ยี่ยมชม ไข่มุก ซ่ึงเป็นไข่มุกน ้าจืดขึ้ นชื่อของเมืองจีน สมควรแก่

เวลาน าท่านเดินทางขา้มด่านจูไห่ สู่ มาเกา๊ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อันยาวนาน และ

น่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้

และฟูเจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงั

คาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี 

เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)     

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเกา๊ น าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก็บรกัษา

ศิลปะวตัถุเก่าแก่ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยูม่าไดย้าวนาน

ท่ีสุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF 

BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN  



 
 
 

 

ไม่พลาดใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิมทารต์ไข่  จากน้ันผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้

แม่กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน 

ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง

อร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม 

แต่ว่ากลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกส

ตั้งใจสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน และน าท่านชม  

วิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และ

ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์

เซนตป์อลสรา้งขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั 

จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลยั และโบสถถู์กท าลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึก

ฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบนัไดดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและ

ตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแหง่เดียวเท่าน้ันในโลก 

 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท่้านไดส้มัผัสบรรยากาศและเก็บภาพ

ประทับใจกับหอไอเฟล ท่ีจ าลองมาจากฝรัง่เศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเก๊า ถือไดว้่าเป็นหอไอเฟล

จ าลองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมี

ความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้ นไปชมวิวท่ีชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยท่ีชั้นน้ีท่านจะสามารถ

มองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั่งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ้ นชมวิวไดต้ั้งแต่เวลา 

10.0-22.00 น.  น าท่านเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญ

ท่านสมัผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อ

ดงัมากมายกว่า 350 รา้น ใหท่้านไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ี

ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ใน

รายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ั้งหมด 4 โซนใหญ ่



 
 
 

 

 
จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่จไูห ่  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9)  เมนูพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง  

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั JINJAING HOTEL หรอื 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้          นมสัการเจา้แม่กวนอิม ณ หาดรพีลสั เบย ์– วดัแชกงหมิว – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10)   

น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอรร่ี์ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากน้ันน าท่านนมสัการขอพรจาก

เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY  ขา้ม

สะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกนัว่าขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้ น 3 ปี จากน้ันใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลา

แปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรบัพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง อีกทั้งยงัใหท่้านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุด

น้ีไดอี้กดว้ย น าท่านชม รา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน 

ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ี

ขึ้ นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ 

 
เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11)     

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเชื่อ

กนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ี

ในวนัข้ึนปีใหม่ 



 
 
 

 

 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปป้ิงท่ียา่นจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้

แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเต็มอ่ิมจุใจ ไม่ว่าคุณ

จะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ 

ศนูยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดีไซน์เนอร์

นานาชาติชื่อดังจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศ

บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเช่ียน

เทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น 

อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก

คุณหนูที่ Toy’s Us *อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั* 

 
00.35 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX769/HX767 สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES 

02.35 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** คณะยนืยนัการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

 



 
 
 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มี

เตยีง 

พกั

เดี่ยว

เพิ่ม 

04 - 08 กนัยายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 
ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 

12,999 12,999 12,999 3,500 

19 - 23 กนัยายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
12,999 12,999 12,999 3,500 

21 - 25 กนัยายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX767 (02.00-04.00) 12,999 12,999 12,999 3,500 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจีนร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใ บชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการ

บงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิัทฯ ขอสงวน

สทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหนา้ด่าน) เขา้ประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (เขา้ออก

เมืองจีน 2 ครั้ง เป็นเงินจ านวน 2500 บาท/ท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 150 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

 
 

 



 
 
 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่ อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง



 
 
 

 

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเป ล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 

ใบเท่าน้ันถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  


