
 

 

SPG02.2 พฯวเวอร์ฟูล ฮ่องกง เซินเจิ้น  

3 วัน 2 คืน 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

น่ังกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่ 
อาหารพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง 

หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว/วัดกวนอู/สวนดอกไม้ฮอลแลนด์/ตลาดตงเหมิน/ 
ช้อปป้ิงตลาดหลอหวู่ / วัดฮองฮํา ขอพรเร่ืองการเงิน /  

อิสระช้อปป้ิงจุใจ 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–ฮ่องกง-เซินเจิน้ 
05.00 น.  พร้อมกัน ณ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ สายการบิน คาเธ่ย ์แปซิกฟิก โดยมี
เจา้หนา้ที่ บริษทัคอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสารและสมัภาระ  
08.25 น.  บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX600 (มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.10 น.  ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 

หรือ 
13.50 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX614 (มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
16.55 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เก าะฮ่องกง 
นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 กรณทีี่ต้องการไป OPTION น่ังกระเช้านองปิง 360 (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไป-กลับ ธรรมดา 1,000 บาท) แจ้งก่อน

เดินทาง 10 วัน 

**OPTION เสริม น่ังกระเช้านองปิง 360 สัมผัสประสบการณ์น่ังกระเช้า ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของฮ่องกงทะเลสีครามและ
ภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25นาที  (หมายเหตุ ในกรณทีี่ไม่สามารถขึน้กระเช้าได้
เน่ืองจากกระเช้าปิดปรับปรุง ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางโดยรถโค้ชขึน้สู่ยอดเขาแทน)*** 

 นาํท่านเขา้สู่ วัดโป๋หลินสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดีตที่น่ีเป็นเพยีงวดัเล็กๆ หลบเร้นอยูใ่นพื้นที่เขียวชอุ่ม 
ปัจจุบนัวดัโป่หลินเป็นศูนยก์ลางของชาวพทุธที่มีความสาํคญัมาก และเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมากที่สุด
แห่งหน่ึงของฮ่องกง นาํท่านนมสัการ พระใหญ่ลันเตาพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัตน้ๆของฮ่องกง สร้างจากทองสมัฤทธ์ิที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีนํ้ าหนกั 202 ตนั ความสูง 34 เมตร ประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาโปหลิน จากนั้นนาํท่านนมสัการพระ



 

 

อโมฆสิทธิพทุธะพระอมิตาภพทุธะ พระไวโรจนพทุธะพระรัตนสมัภวพทุธะ และพระอกัโษภยพทุธะ ใหท้่านเที่ยวชม จากนั้น
ท่านสามารถเดินเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงที่จาํลองชีวติความเป็นอยูข่องชาวฮ่องกงในสมยัก่อน มีบรรยากาศสบายๆแทรก
ตวัดว้ยร้านนํ้ าชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 

 นําท่านออกเดินทางสู่เซินเจิน้ โดยรถไฟ  นาํท่านตะลุยเมืองเซิน
เจ้ิน เมืองที่มีความทนัสมยั ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษของจีน เป็นเมืองใหม่
ที่มีความสวยงามและมีการวางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความ
ภูมิใจในเมืองใหม่แห่งน้ีอยา่งมาก ท่านเดินทางสู่แหล่ง  
ช้อปป้ิงที่ Lo Wu สินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน ซ่ึงคนไทยรู้จกัใน
นามมาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า 
รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากสาํหรับคนที่ท่านรัก 
และตวัท่านเอง   

 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน  

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย  

นําท่าน     เข้าสู่ที่พัก FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  
HOTEL  หรือ เทียบเท่า 

 

วันที่สอง เซินเจิน้ –วัดเจ้าพ่อกวนอู-ร้านหยก-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์–ยาบัวหิมะ-ยางพารา-ช้อปป้ิงตงเหมิน–เป็ดปักกิ่ง+
ไวน์แดง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู  ไหวเ้ทพเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย ์ความกตญัํูรู้คุณ ความจงรักภกัดี 
ความกลา้หาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แขง็ เด็ดเด่ียว องอาจไม่คร่ันคร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคน
จิตใจมัน่คง ดัง่ขนุเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอใหท้่านช่วยอุดช่องวา่งไม่ให้



 

 

เพล่ียงพลํ้า แก่ฝ่ายตรงขา้มและใหเ้กิดความสมบูรณ์ดว้ย คนขา้งเคียงที่ซ่ือสตัยห์รือ
บริวารที่ไวใ้จไดน้ัน่เอง ดงันั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพือ่
ความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ดา้น 

นาํท่านชม หยกจีน  ของลํ้าค่าที่ขึ้นช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกคือ 
สญัลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยตุิธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัให้
ความหมายของหยกในแง่ของสญัญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกลา้หาญ ซ่ึงหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความ
เจริญรุ่งเรือง ความรํ่ารวย ความมีโชค รวมถึงทาํใหอ้ายยุนือีกดว้ยใหท้่านไดเ้ลือกชม
หยกที่ไดผ้า่นการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบันาํโชค อาทิเช่น กาํไลหยก แหวน
หยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 

นาํท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ (THE FLOWER TOWN IN HOLLAND)ในเซินเจ้ิน โดยไดอ้อกแบบและก่อสร้าง
เป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอร์แลนดข์นานแทท้ี่นิยมออกแบบหลงัคาหนา้จัว่ใหล้วดลายไม่
ซํ้ ากนั ราวกบัจะประกวดประชนักนัก็ไม่ปาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ กาํลงัเป็นนิยมในขณะน้ี ที่น่ีเป็นสวนสาธารณะที่มี
ร้านดอกไม ้และมุมภาพภาพที่สวยงาม  

อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟใหน้ัง่ชิลกนั โดยแต่ละร้านจะไดรั้บการออกแบบใหมี้สไตล ์และคงเอกลกัษณ์ใหมี้บรรยากาศเหมือน
อยูฮ่อลแลนด ์แต่กลมกลืนเขา้ภูมิทศัน์ลอ้มรอบเมืองเซินเจ้ิน อีกทั้งยงัมีพื้นที่พกัผอ่นหยอ่นใจ ไดแ้ก่ สวนหยอ่ม  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นํ้ าพ ุลานอเนกประสงคส์าํหรับจดัการแสดงหรือดนตรี หอ้งแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ เหมาะกบัการถ่ายรูปเป็นอยา่ง
มาก 

  เที่ยง รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือยาแกน้ํ้ าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ”ยาประจาํบา้นที่มีช่ือเสียง สมควรแก่เวลานาํท่าน   แวะชม
ชมร้าน ผลิตภณัฑย์างพารา”   นาํท่านชมสินคา้แปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตที่
ทนัสมยัของประเทศจีน ไดน้าํผลิตภณัฑย์างพารามาทาํเป็นเคร่ืองนอน ของใชใ้นบา้น ไดอ้ยา่งลงตวั    

ตลาดตงเหมิน (Dongmen) ก็มีของแบรนด ์ของแท ้และของดีราคาถูกอยูอี่กมากมาย นบัวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหลายคน ๆ 
นิยมไปไม่ต่างจากที่ Luo Hu เลยครับ ที่น่ีเป็นเหมือนถนนคนเดินที่มีคนมาเดินชอ้ปเยอะจริงจงัมาก เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า
เดินทาง ของแทร้าคาถูก ตอ้งมาเลือกซ้ือที่น่ี เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
ที่ดีที่สุดของเมืองเซ่ินเจ้ินเลยก็วา่ได้  ราคา: เร่ิมตน้ประมาณ 30 
หยวนเป็นตน้ไป (ขึ้นอยูก่บัสินคา้) 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร ลิม้รส
อาหารพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง 

นําท่านเข้าสู่  ที่พัก FX hotel /JAMES JOYCE 
COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 

 

วันที่สาม เซินเจิน้ –ฮ่องกง–วัดแม่กวนอิมฮองฮํา–ร้านจิวเวลร่ี–วัดแชกงหมิว–ช้อปป้ิงถนนนาธาน– กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ)  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังจากน้ันนําท่านออกเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ  



 

 

นําท่านเดินทางไปยัง วัดแม่กวนอิมฮ่องฮํา  วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  เป็นวดัขนาดเล็กที่มีชาวฮ่องกง
ศรัทธานบัถือกนัเป็นอยา่งมาก วดัแห่งน้ีเป็นสถานที่ประดิษฐาน องคเ์จา้แม่กวนอิมฮ่องฮาํ ที่มีช่ือเสียงเร่ืองการใหกู้ย้มืเงิน เช่ือกนั
วา่ท่านช่วยพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของชาวฮ่องกง ผูค้นจึงนิยมมายมืเงินทาํธุรกิจ
จนสาํเร็จรํ่ารวย รุ่งเรือง โดยใหท้่านอธิษฐานขอพรต่อหน ้ าเจา้แม่กวนอิม
ฮองฮาํ พร้อมกบัระบุวนัเวลาในการขอพรดว้ย จากนั้นนาํธนบตัรตามฐานะ
และศรัทธาที่เราจะนาํเป็นส่ือในการขอพร เขียนจาํนวนเงินที่ตอ้งการลงไป
ดว้ย ใส่สกุลเงินยิง่ดีใหญ่ แลว้นาํเงินใส่ในซองแดง ควรเตรียมซองแดงไป
เอง นาํซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจาํนวน 3 คร้ัง แลว้เก็บซอง
แดงในกระเป๋าสตางค ์เป็นเงินขวญัถุง ถา้ประสพความสาํเร็จตามที่มุ่งหวงั 
ใหน้าํเงินในซองแดงทาํบุญหยอดตูท้ี่วดัแห่งน้ีในโอกาสต่อไป วธีิไหวใ้หปั้ง 
ใหไ้ดโ้ชคลาภเงินทอง  

นาํท่านชมงานฮวงจุย้ ร้านจิวเวลร่ี  DAIMOND IN LOVE ชม
กังหันนําโชค โรงงานที่ขึ้นช่ือในการผลิตกงัหนันาํโชค  องคก์งัหนัทุกองค์
ถูกวางและออกแบบตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซของฮ่องกง  ผา่นพธีิจากวดั
แชกงหมิว โดยไต๋ซือ ที่ทาํพธีิผา่นไฟ ปลุกเสกใหทุ้กองค ์เพือ่ใหทุกองค ์ที่
นาํมาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย มีส่ิงดีๆเขา้มาในชีวติ เสริมฮวงจุย้ ตวั
ใบพดักงัหนัหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือที่วา่ กงัหนัช่วยหมุนชีวติพลิกผนั จาก
ร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ดึงดูนาํพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวติ ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป" พาชีวติราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ที่การงาน 
โชคลาภ เงินทองวิง่เขา้หา รับทรัพยเ์หมือนกงัหนัที่ลู่ลม           
 
เที่ยง  รับประทาน ณ ภัตตาคาร 
 

นาํท่านเดินทางสู่  วัดแชกงหมิว วดัที่ชาวฮ่องกงใหค้วามเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างขึ้นเพือ่ระลึกถึงตาํนานนกัรบ
แห่งราชวงศซ์ง้เทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกที่กลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามที่ออกรบเพือ่ตา้นขา้ศึกศตัรูทุกทิศทางทุกๆคร้ัง
ท่านจะใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัติดไวด้า้นหนา้รถศึกนาํขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือวา่เม่ือพกพา
สญัลกัษณ์รูปกงัหนัน้ีไปณที่ใดๆกงัหนัน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลนาํพาแต่ความโชคดีมีอาํนาจเขม้แขง็เสริมกาํลงัใจใหแ้ก่กองทพั
ของท่านช่ือเสียงในการนาํทพัสูศึ้กของท่านจึงเป็นตาํนานมาจนทุกวนันี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนาํท่านช้อปป้ิงถนนนาธานเป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ที่คนไทยทัว่ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพดูกนัหนาหู

ติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววคิทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของ
ฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี 
หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว บริเวณใกลเ้คียงจิม
ซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียง
รายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้
ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัวา่ หา้งสรรพสินคา้เขา
วงกต ภายในหา้งจะเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่มีร้านคา้ทุกแบบ และทุก
แบรนดจ์ากทัว่โลกจาํหน่าย รวมไปถึงหา้งขายของเด็กเล่นช่ือดงั 
TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไป
ทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุด
สปัดาห์ จะเป็นที่จอดสาํหรับเรือสาํราญระดบัโลกจากถนน
แคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววคิทอ
เรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น พพิธิภณัฑ์
อวกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พพิธิภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 
 



 

 

เย็น อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
 
18.00 น.     สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.30 น.    ได้เวลานัดหมายนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 
22.00 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX757 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
00.05 น.      คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 
ตํา่กว่า 18 ปี 

พกัเดีย่ว FLIGHT DETAIL 

01-03 พ.ย.62 7,888 10,888 3,500 CX700 08.25-12.10 / CX709 22.00-00.05  

02-04 พ.ย.62 7,888 10,888 3,500 CX700 08.25-12.10 / CX709 22.00-00.05 

09-11 พ.ย.62 7,888 10,888 3,500 CX700 08.25-12.10 / CX709 22.00-00.05 

15-17 พ.ย.62 7,888 10,888 3,500 CX700 08.25-12.10 / CX709 22.00-00.05 

16-18 พ.ย.62 7,888 10,888 3,500 CX700 08.25-12.10 / CX709 22.00-00.05 

23-25 พ.ย.62 7,888 10,888 3,500 CX700 08.25-12.10 / CX709 22.00-00.05 

30 พ.ย.-02 ธ.ค.62 7,888 10,888 3,500 CX700 08.25-12.10 / CX709 22.00-00.05 

06-08 ธ.ค.62 9,888 12,888 3,500 CX700 08.25-12.10 / CX709 22.00-00.05 

13-15 ธ.ค.62 7,888 10,888 3,500 CX700 08.25-12.10 / CX709 22.00-00.05 

20-22 ธ.ค.62 7,888 10,888 3,500 CX700 08.25-12.10 / CX709 22.00-00.05 

21-23 ธ.ค.62 7,888 10,888 3,500 CX614 13.05-16.55 / CX709 22.00-00.05 

28-30 ธ.ค.62 14,988 17,988 3,500 CX614 13.05-17.00 / CX709 22.00-00.05 



 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

  

หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้งทางบริษัทก่อนทําการ
ออกต๋ัวภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหมี้การ 3ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้นเมืองให้

นกัท่องเที่ยวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึง
จาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้
เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่า
ฮ่องกง *** 

2.  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าดําเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน หากชําระแล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนนี้ได้  

กรณุาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง กรณีเกิด

ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน  

(ความล่าช้าของเท่ียวบินการยกเลิกเท่ียวบินมีการยบุเท่ียวบินรวมกนัตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   ควบคมุหรือเหตุผลเชิงพาณิชยห์รือ

เหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น) 

 โปรดเข้าใจและรบัทราบว่าผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 



 

 

3.  กรณทีี่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษัทจะ
ไม่มีการคืนเงินค่าบริการทําเอกสารวีซ่าที่ชําระมาแล้วทุกกรณ)ี เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซินเจิน้ได้ ทางบริษัทจะต้อง
ปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาดังนี ้

3.1 หากมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัที่มาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิม่ค่าใชจ่้าย ลูกคา้จะตอ้งทาํการ
ชาํระเพิม่ทุกกรณี ค่าใชจ่้ายส่วนต่างตามความเป็นจริง 

3.2 หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํวซ่ีาเด่ียว วซ่ีาติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกคา้จะเป็นผูช้าํระค่าวซ่ีา/ค่าดาํเนินการหรือ
ลูกคา้สามารถยืน่วซ่ีาเองได ้การทาํวซ่ีาเด่ียวเอกสารจดัส่งบริษทัก่อนการเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 10 วนัทาํการก่อนการ
เดินทาง (ไม่รวมวนัหยดุราชการและเสาร์-อาทิตย)์ หากใหท้างบริษทัยืน่ใหลู้กคา้จะตอ้งชาํระเพิม่ 1,800 บาท 

3.3 กรณีตอ้งทาํวซ่ีาหนา้ด่าน (ไม่ใช่วซ่ีากรุ๊ปประเภท 144) ลูกคา้ที่สามารถยืน่วซ่ีาไดพ้าสปอร์ตตอ้งเคยเดินทางมาแลว้ไม่
ตํ่ากวา่ 1 คร้ัง พาสปอร์ตตอ้งทาํก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยืน่วซ่ีาประเภทน้ีได ้ ชาํระค่าบริการเพิม่ตาม
ความเป็นจริง 

4.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์   ไดท้าํร่วมกนัเพือ่มีการลงร้านตามนโยบายการท่องเที่ยว 
ใหล้งร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจําเป็นต้องชําระเงินเพิ่มท่านละ 3,000.- บาท 

5.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์   ไดท้าํร่วมกนั ส่วนของวีซ่ากรุ๊ปประเภท 140 หรือ 144  : 
หากมีลูกคา้ยกเลิกเดินทาง ติดธุระต่างๆ ใหลู้กคา้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน ทําการ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้งทาํการถอน
รายช่ือวซ่ีากรุ๊ปออก เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาทาํการหนา้ด่านแลว้จะมีผลกระทบต่อโปรแกรมทวัร์  และในกรณี ส่วน
ห้องพัก : หากลูกค้าลดจํานวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 วันทําการ เพือ่จดัการปรับเปล่ียนหรือลดจาํนวนหอ้งพกั ตาม
ความเหมาะสม หากลูกคา้ไม่แจง้ ทางแลนดจี์นจะเรียกเก็บเงินเพิม่หากท่านนอนพกัเด่ียว 

6. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือหอ้งละ 2 ท่าน แต่ ณ วนัเดินทาง มีเหตุ
จาํเป็นที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกนักบัคณะได ้ไม่วา่จะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จดัหอ้งใหเ้ป็น หอ้ง 
TRIPLE หอ้งละ3ท่าน/ หรือมีค่าใชจ่้ายเรียกเก็บเพิม่ค่าหอ้งพกัเด่ียว สาํหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถ
เดินทางได ้

7. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมชาํระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน ตอ้งสะกดตรง
ตามที่ส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือที่ส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนที่ส่งในคร้ังแรกไม่สามารถเปล่ียนแปลง
แกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 



 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
7. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าดําเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ (หากชําระแล้วไม่
สามารถคืนเงินส่วนนี้ได้ทุกกรณเีป็นค่าดําเนินการย่ืนเอกสาร เน่ืองจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ)  

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อน
การใชบ้ริการ) 

3. ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน ) ชําระพร้อมค่าทัวร์ 
4. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ขึน้อยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
6. โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
7. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที ่
8. วซ่ีาเด่ียวสาํหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งชาํระและจดัการเองที่สถานฑูต 
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวย่ืนจากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวีซ่าประเภทอ่ืนๆ เช่นวีซ่า 140/ย่ืนเดี่ยวหน้าด่าน (ที่ไม่ใช่วีซ่า

กรุ๊ปประเภท 144 ) 
 

เง่ือนไขการจอง 

ราคาโปรโมช่ันชําระยอดเตม็  



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  

เน่ืองจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ันเม่ือชําระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณ ี 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู ่  นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย , การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีที่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษทัจะไม่มีการคืนเงิน
ค่าบริการทาํเอกสารวซ่ีาทุกกรณี) **กรณีทาํวซ่ีาเด่ียว** ค่าธรรมเนียมเขา้ประเทศจีน ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีา
กรุ๊ปท่องเที่ยวผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํวซ่ีาเด่ียวจากไทยเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท  

 

 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกนัว่าลกูค้ายอมรบัเง่ือนไขทุกประการ 

 
 


