
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลิน – เซินเจิ� น 

��.�� น.    พรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 4 ประตู � เคานเ์ตอร ์K สายการบิน HONG KONG 
AIRLINES พบเจา้หนา้ที�ทาํการเช็คอินตั�ว 

08.50 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน HX768 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง  
 (มีจอส่วนตวัทกุที�นั �ง) 
��.�� น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�)  

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพื�อขึ� น กระเชา้ลอยฟ้านองปิง ��� องศา ไป

ยงัเกาะลนัเตาเพื�อ นมสัการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลิน หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องค์

พระสรา้งจากการเชื�อมแผ่นสมัฤทธิ�ถึง ��� แผ่น หนกั ��� ตนัและสูง �� เมตร องคพ์ระ

หนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบื� องล่างบริเวณทะเลจีนใต ้  จากนั�นอิสระใหท้่านไดส้ัมผัสกับ

หมู่บ ้านวัฒนธรรมนองปิง ใหท้่านได้อิสระเที�ยวชม ร ้านคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดง
กลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลองแหง่นี� ท่านจะไดพ้บความสนุกที�สามารถผสมผสาน
ระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั�งเดิมไวไ้ดอ้ย่างลงตัว (หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิด

ซ่อมบาํรุง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพื�อนาํท่านขึ� นสู่

ยอดเขาแทน และจะทาํการคืนเงินค่าส่วนตา่งกระเชา้ท่านละ �� เหรยีญฮ่องกง) 

 

 
 
 
 
 
 

จากนั�นเดินทางสู่ เซิ�นเจิ� น โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง) เซิ�นเจิ� น เป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเนื� อที� 
�,��� ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ�นเจิ� นไดร้ับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดลอ้มที�เป็นระเบียบสวยงาม 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (�)   



 

 

 

 

 

 

นาํท่านเขา้สู่ที�พกั FX HOTEL หรอื HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

วนัที�สอง เซิ�นเจิ� น – ชอ้ปปิ� งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชวอ์นัตระการตา 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�)   

จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งที� หลอหวู่ พบกบัสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ�นเจิ� น ซึ�งคนไทยรูจ้กั            

ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา 
เสื� อผ้า ใหท้่านไดเ้ลือกซื� อเป็นของฝากสําหรับคนที�ท่านรกั และตัวท่านเอง และใหท้่านไดร้ับ
เลือกชม รา้นหยก สินคา้โอท็อปของเมืองจีน 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�)   

บ่าย จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลิตภัณฑ์ที�ทาํจากผ้าไหมจีน             

ที�มีชื�อเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมที�ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้ารอ้น นําท่านชม 
สวนหยวนหมิงหยวน ซึ�งเป็นสวนจาํลองจากสวนหยวนหมิงที�นครปักกิ�ง หลังถูกทําลายโดย

พันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้
งบประมาณกอ่สรา้งถึง 600 ลา้นหยวน  สรา้งขึ� นใหม่อีกครั�ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง
จไูห ่ทาํใหส้วนแหง่นี� โอบลอ้มดว้ยขุนเขาที�เขียวชอุม่ และมีพื� นที�ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 
80,000 ตารางเมตร ซึ�งมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักกิ�ง สิ�งที�ทาํใหส้วนหยวนหมิงหยวนแห่ง
ใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที�ปักกิ�ง คือการเพิ�มเติมและตกแตกสวนที�เป็นศิลปะแบบ
ตะวนัตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือไดว้่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวซึ�งจาํลอง
มาจากสถานที�ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั�งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการ
ท่องเที�ยว สวนนี� ไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั�งแต่วนัที� 1กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขา
โอบรอบทั�ง 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพื� นที�ราบ สิ�งก่อสรา้งต่างๆ สรา้งขึ� นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ� น  
มีมากกว่า 100 ชิ� น อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตําหนักเจิ� งตา้กวางหมิง 
สะพานเกา้เลี� ยว 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (�)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮื� อ+ไวนแ์ดง 

จากนั�นชม โชวอ์นัตระการตาดว้ยแสง สี เสียง ซึ�งใชผู้แ้สดงกว่า 100 ชีวิต ซึ�งประกอบดว้ยการ

แสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่น



 

 

 

 

 

 

ต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถดูโชว์ได ้ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินค่าโชวท์่านละ �� เหรียญ) 

นาํท่านเขา้สู่ที�พกั JINJAING HOTEL หรอื 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที�สาม      ถนนคู่รกั – หวีหนี� – มาเกา๊ – นมัสการเจา้แม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถเ์ซนตป์อล –

ถ่ายภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี�ยน – จูไห่ 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�)   

จากนั�น นําท่านนั�งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที�

สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ�งรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภมิูทัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรบั
พกัผ่อนหย่อนใจ และที�ไดชื้�อว่าถนนคูร่กั ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหง่นี� ไดม้ีการ
นําเกา้อี�  หรือมา้นั�งซึ�งทาํมาสาํหรบั 2 คนนั�งเท่านั�น จึงไดชื้�อว่าถนนคู่รกั ปัจจุบันเป็นที�นิยมของ
บรรดาคูร่กั แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวีหนี�”จูไหฟิ่ชเชอรเ์กิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของ

เมืองจไูห ่บริเวณอ่าวเซียงห ูเป็นรปูแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินคา้ยา
ประจาํบา้นของชาวจีน ยาบวัหมิะ สรรพคุณหลากหลายแกนํ้�ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง

ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะใหท้่านไดเ้ยี�ยมชม ไข่มุก ซึ�งเป็นไข่มุกนํ�าจืดขึ� นชื�อของเมืองจีน สมควรแก่

เวลานําท่านเดินทางขา้มด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า ซึ�งเป็นเมืองที�มีประวัติศาสตร์อนัยาวนาน และ

น่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้
และฟเูจี� ยนเป็นชนชาติดั�งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที� 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายัง
คาบสมุทรแถบนี� เพื�อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนี�  ที�สําคญัคือชาว
โปรตุเกสไดนํ้าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และศิลปวฒันธรรมของชาติ
ตะวนัตกเขา้มาอย่างมากมาย ทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองที�มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
ตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกไดว้า่เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�)     

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาเกา๊ นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัที�เก่าแก่ที�สุดและเก็บรักษา

ศิลปะวตัถุเกา่แกซึ่�งมีมลูคา่มหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที�คงอยู่มาไดย้าวนาน
ที�สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF 
BENEVOLENCE,ศาลเจา้แมก่วนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN  
ไมพ่ลาดใหท้่านไดเ้ลือกซื� อ เลือกชิมทาร์ตไข่  จากนั�นผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้

แม่กวนอิมปรางค์ทองสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิ�ทั�งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน 
ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคนี์� เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกครึ�ง คือปั� นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม 
แต่ว่ากลับมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มารี ที�เป็นเช่นนี� ก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมที�โปรตุเกส
ตั�งใจสรา้งขึ� นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสที�ส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน และนําท่านชม 
วิหารเซนตป์อล โบสถแ์หง่นี� เคยเป็นส่วนหนึ�งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ�งก่อตั�งในปี 1594 และ

ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์
เซนต์ปอลสรา้งขึ� นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั�ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ 
จนกระทั �งเกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั�งวิทยาลยั และโบสถถ์ูกทาํลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึก
ฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบันไดดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวนัออกและ
ตะวนัตกและมีอยูที่�นี� เพียงแหง่เดียวเท่านั�นในโลก  
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศของ  จากนั�นเก็บ

ภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ที�จาํลองมาจากฝรั �งเศส  ซึ�งหอไอเฟลที�มาเก๊าถือไดว้่าเป็นหอไอเฟล
จาํลองที�ใหญ่ที�สุดและเหมือนจริงที�สุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั�งหมด �,��� ดวง และมี
ความสงูถึง �� ชั�น โดยท่านสามารถขึ� นไปชมวิวที�ชั�น � และ ชั�น �� โดยที�ชั�นนี� ท่านจะสามารถ
มองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั�งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ� นชมวิวไดต้ั�งแต่เวลา 
��.�-��.�� น.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเยี�ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัส

บรรยากาศของลาสเวกัสแหง่ใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิ�งอํานวยความสะดวกที�ให ้
ความบนัเทิง และสถานที�ชอ้ปปิ� งที�แกรนด์แคนแนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัมากมาย
กว่า 350 รา้น ใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพื�อลิ� มลองเมนูต่างๆ ที�ท่านชื�นชอบ 
ท่านสามารถนั�งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือ
จะเสี�ยงโชคคาสิโน ซึ�งมีอยู่ทั�งหมด 4 โซนใหญ ่  
 
 
 

 
 
 

จากนั�นนําท่านเดินทางกลับสู่จไูห ่  
คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (�)  เมนูพเิศษ!! เป็ดปักกิ�ง  

นาํท่านเขา้สู่ที�พกั JINJAING HOTEL หรอื 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที�สี�          นมัสการเจา้แม่กวนอิม ณ หาดรีพลสั เบย ์– วดัแชกงหมิว – ชอ้ปปิ� งนาธาน – กรุงเทพฯ 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�)   



 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอรร์ี� (ประมาณ 1 ชั �วโมง) จากนั�นนําท่านนมสัการขอพรจาก
เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพื�อเป็นสิริมงคลที�บริเวณชายหาด REPULSE BAY  ขา้ม

สะพานต่ออายุซึ�งเชื�อกนัว่าขา้มหนึ�งครั�งจะมีอายุเพิ�มขึ� น 3 ปี จากนั�นใหท้่านไดร้ับพลังจากศาลา
แปดทิศ ซึ�งถือว่าเป็นจุดรวมรบัพลงัที�ดีที�สุดของฮ่องกง อีกทั�งยงัใหท้่านไดข้อพรเรื�องเนื� อคู่ ณ จุด
นี� ไดอ้ีกดว้ย นําท่านชม รา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถิ�นของฮ่องกง ใหท้่านไดช้มยาจีน 

ซึ�งถือเป็นภมูิปัญญาพื� นบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค นําท่านเยี�ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี� ที�
ขึ� นชื�อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที�ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี�ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้ 
 

 
 
 
 
 

เที�ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (��)     

บ่าย นําท่านเดินทางสู ่วดัแชกงหมิว เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ที�เชื�อ

กนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะที�วดันี�
ในวนัขึ� นปีใหม่ จากนั�นนําท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปปิ� งที�ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ�งเป็น

แหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทั�วทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซื� อสินคา้ประเภทต่างๆ อย่าง
เต็มอิ�มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศนูยก์ารคา้ชั�นเลิศของฮ่องกงมี
ทุกสิ�งที�คุณตอ้งการ ศูนย์การคา้ที�กวา้งขวางเหล่านี� เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื� อที�จําหน่ายสินคา้      
แบรนดเ์นมของดีไซน์เนอรน์านาชาติชื�อดังจากทั �วทุกมุมโลก อีกทั�งยงัเป็นที�ที�คุณสามารถจะอิ�ม
เอมกบัอาหารชั�นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ป

ปิ� งที� โอเชี�ยนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั�นนาํที�มีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ป

มากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 

SPENSOR ของฝากคุณหนูที� Toy’s Us *อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั* 

22.10 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES 

00.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 



 

 

 

 

 

 

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

** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั�งกอ่นทาํการ 
ออกตั�วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้รกิาร *** คณะยนืยนัการเดินทางที� � ท่านมีหวัหน้าทวัร ์

 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียด 

เที�ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

�-� ท่าน 

� เด็ก � 

ผูใ้หญ่ 

เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตยีง 

พกั

เดี�ยว

เพิ�ม 

�-� มีนาคม ���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

�-�� มีนาคม ���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

�-�� มีนาคม ���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม ���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม ���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม ���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

�� มี.ค. – � เม.ย. ���� ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนเพื�อโปรโมทสินคา้พื� นเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จึงอยากเรยีนชี� แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื� อหรอืไม่ซื� อขึ� นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บงัคบัใดๆ ทั�งสิ� น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นจากทา่นเป็นจาํนวนเงิน ��� หยวน / คน / รา้น 

 



 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 

 คา่ตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน �� กก.   คา่รถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
 คา่ที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ท่านหรือ  � ท่าน  คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ    คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ �,���,��� บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่วีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหน้าด่าน) เขา้ประเทศจีน 
 
อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ �,��� บาท**   
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ คา่ทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทิปคนขับรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 130 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% 
 โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ� นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชําระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 



 

 

 

 

 

 

 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูม้ีชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูม้ีชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
คา่บริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 



 

 

 

 

 

 

2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย � วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย �� วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ� นของนักท่องเที�ยว
ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั�น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาคา่บริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ� นเครื�องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ��� 
มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ � 



 

 

 

 

 

 

ใบเท่านั�นถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื� อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื� อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ 
จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราที�สงูมาก  


