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คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K   สายการบินฮองกง แอรไลน (HX) เพ่ือทําการรับ

เอกสารจากเจาหนาที่ เช็คอินรับต๋ัวเดินทาง (เคานเตอรเช็คอินจะทําการปดการเช็คอินกอนเครื่องออก 45 นาที) 

HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20 

HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00  

บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน   HX762 (มีจอสวนตัวทุกที่น่ัง) บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครื่อง (ม้ือที่1) 

 

ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1ชม.) นําทานเดินทางสูเกาะฮองกง โดยเดินทางผานสะพาน

แขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเปนสะพานแขวนทางรถยนต และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาว

มากกวา 2.2  กิโลเมตรซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะ

ไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง 

เดินทางสูเมืองมาเกา นําทานเดินทางสู มาเกา โดยเรือเฟอรี่ อันทันสมัย   ( ใชเวลาเดินทาง 1 ชัวโมง

โดยประมาณในการน่ังเรือ  )  ผานชม รูปปนองค เปนองคเจาแมกวนอิมปรางคทองสัมฤทธ์ิประทบั ยืนบนโคมทรง

ดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกวา 1.8 ตัน เปนองคเจาแมกวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหวางจีนกับโปรตุเกส ซึ่ง

พระพักตรเปนพระแมมารี โปรตุเกสสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสสงมอบเกาะมาเกาคืนใหกับจีน  

นําทานแวะซื้อขนมของฝากจากมาเกา จากน้ันนําทานสู วัดอามา ใหทุกทานไดกราบไหวเจาแมทับทมิที่ วัด

อามา ซึ่งเปนวัดที่มีช่ือเสียงมากๆ สําหรับนักทองเที่ยว สําหรับวัดแหงน้ีต้ังอยูใกลกับทะเล ภายในวัดก็ดูแปลกตาดี

เพราะมีการกอสรางกันแบบลดหลั่นกันไปตามพ้ืนที่ที่อํานวยเน่ืองจากสถานที่แหงน้ีต้ังอยูริมเชิงเขาเมื่อเดินพนซุม

ประตูก็จะพบกับศาลของเจาแมทับทิมต้ังอยู..นอกจากน้ันก็ยังมี หอเมตตาธรรมศาลเจาแมกวนอิม ศาลพุทธเซินเจา

ชานหลินและยงัมีศาลเจาขนาดเล็กๆอีกหลายศาลที่ไดมีการสรางเพ่ือถวายใหแกเจาแมทับทิม   

รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร ( ม้ือที่2 )  



 
 
 
 
 
 

 

 

 จากน้ันนําทานสู โบสถเซ็นพอลล สรางขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 17 นับเปนสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร

และเปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกา โบสถแหงน้ีเคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดน

ตะวันออกไกล ตอมาในป ค.ศ.1835 ไดเกิดเพลิงไหมอยาง  พาทานเดินสูยานการคาสําคัญของมาเกา หรือ เซ็น

เตอรพอยทมาเกา เรียกวา เซนาโดสแควร โดดเดนดวยพ้ืนถนนที่ปูลาดดวยกระเบ้ืองเปนลอนคลื่น เปรียบเสมือน

ทองทะเลอันอุดมสมบูรณ ลอมรอบไปดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส  อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและเลือกซื้อ

สินคาที่มีช่ือเสยีง  

นําทานสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มช่ืีอเสียงที่สุดในเมืองมาเกา เดอะเวเนเซีย่น  ( The Venetian Macau 

Resort )  ต้ังอยูบนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกวา โคไท เช่ือมระหวางเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พ้ืนที่ของรีสอรทมี

ขนาด 10.5 ลานตารางฟุต ประกอบดวยหองพัก 3,000 หอง มีรานคาสินคาช้ันนํากวา 350 รานคา และโดดเดน

ดวยเน้ือที่เพ่ือการเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโตะเสี่ยงโชคกวา 800 โตะและเครือ่งเสี่ยงโชคอันล้ําสมัยกวา 1,500 เครื่อง 

หรือจะเปนโชวตาง ๆ ที่ทานสามารถเลือกชมได (การลองเรือและโชวตองเสียคาใชจายในการชมโชวเอง)  

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ภายในเวเนเช่ียน เพ่ือความสะดวกในการชอปปงและอยูภายในเวเนเช่ียนอยางเต็มที่ 

ไดเวลานัดหมายเดินทางขามดานสูจูไห  

นําทานเดินทาสูที่พัก  BAO QING FU  HOTEL หรือเทียบเทา      

วันที่ 2 : จูไห - สาวงามหวีหนี่ – รานผาไหม - เซินเจิ้น – รานบัวหิมะ – รานหยก– ชอปปงตลาดตงเหมิน-โชวมานน้าํ 3D 

mangrove show      
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เที่ยง 

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ( ม้ือที่ 3 ) 

นําทานแวะชมรานรานผาไหม  ใหทานชมผลิตภัณฑ     ผาไหม อาทิเชน ไสผาหมที่ทาํจากเสนในไหม, ชุดเครื่อง

นอนตางๆ, เสื้อผาผาพันคอ ฯลฯ ซึ่งผาไหมจีนถือวามีช่ือเสียงทางการผลิตและสงออกของโลก เพราะจีนเปน

ประเทศแรกทีรู่จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษตาง ๆ อยางตอเน่ือง ทานสามารถเลือกซื้อเปนของฝาก 

หรือใชเองไดตาอัธยาศัย 

 จากน้ันนําทุกทาน ผานชม ถนนคูรัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ง

รัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ   ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดา

คูรัก แวะถายรปูกับ สัญลักษณของเมืองจูไหที่มีช่ือเรียกวา “หวีหนี่” รปูปนสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร   สาว

งามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู   ถือไขมุกอยูรมิทะเลนําทานชม   

นําทุกทานเดินทางสู เมืองเซีน่เจี้นโดย รถโคช ( ใชเวลาประมาณ 2.5 ช่ัวโมง )  

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 4) อาหารทะเลซีฟูด + เปาฮื้อ ไวนแดง 
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จากน้ันนําทาน แวะชม “ โรงงานผลิตหยก ”  ซึ่งเปนหยกแทของเมืองจีน รับฟงความเปนมาและประโยชนของ

หยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้อกําไลหยก แหวนหยก หรือเผเยา ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ของฝากอันล้ําคาที่ขึ้นช่ือ

ของจีน ชมสินคายาประจําบานของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกนํ้ารอนลวก, แผลไฟไหม, แก

ริดสีดวง, ฮองกงฟุต ฯลฯ  

จากน้ันนําทานสู ตลาดตงเหมิน  สถานที่เดินชอปปงใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคานานาชนิด เชน 

เสื้อผา, รองเทา, กระเปา, นาฬิกา, เครื่องใชไฟฟา และอ่ืนๆอีกมากมาย  

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 5) 

 
นําทานเดินทางสู OCT Bay  พาทานชม โชวมานน้าํแบบ 3D  ที่ใชทุนสรางกวา 200 ลานหยวน จัดแสดงที่ OCT 

BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเปนโรงละครทางนํ้าขนาดใหญ  เปนการแสดงใชอุปกรณตางๆ เชน แสง

เลเซอร ไฟ เครื่องยิงเลเซอร  มานนํ้า ระเบิดไฟ  ฯลฯ เปนโชวนํ้าที่ใหญและทันสมัยทีสุ่ดในในเซิ่นเจิน้ ซึ่งเปนโชวที่

เกี่ยวกับหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีช่ือวา ปกแหงความรัก เพ่ือเอามาชวยนกที่ถูก

ทําลายจากมนต(มลพิษ)ในปาชายเลน  ( โชวจะปดทุกวันจันทรสําหรับกรุปที่ดูโชวตรงวันจันทรจะมีการสลับวันดู

โชวตามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิในการใหบริการกรณีโชวปดการแสดงอันเน่ืองจากสุดวิสัยจะไมสามารถคืนเงิน

ได ไกดจะนําทานทองเที่ยวสถานที่อ่ืนทดแทนตามเหมาะสม  ) 

หลังจากดูโชวเสร็จแลว นําทานเดินทางสูที่พัก  HONG LI LAI HOTEL  หรือเทียบเทา 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

วันที่3  : เซิ่นเจ้ิน – ฮองกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน - เจาแมกวนอิม อาวน้ําต้ืนรีพลัสเบย – จิวเวลรี ่  – ชอปปง

ถนนนาธาน 

เชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ( ม้ือที่ 6 ) 

หลังอาหารเชา นําทานขามดานกลบัสู ฮองกง โดยรถไฟ (ทางบริษัทจะนําทานเดินทางสูฮองกงโดยรถไฟ **

เดินทางสะดวกสบาย ไมเหน่ือย **)  

 
จากน้ันนําทานสู    วัดแชกงหมิว(กังหันนาํโชค) เพ่ือสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหันทองแดง ที่เช่ือ

กันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งช่ัวรายและ นําแตสิ่งดีๆ มาให ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดน้ีในวันขึ้นปใหมซึ่ง

เปนวัดที่คนฮองกงเคารพนับถือเปนอยางมากและเปนวัดเกาแกวัดหน่ึงของฮองกง ชวงตรุษจีนของทุกๆปชาว

ฮองกงจะแยงกันเขาไปปกธูปในพระอุโบสถเปนคนแรกๆและหมุนกังหนัที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองใหดี

ขึ้น   

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู วัดหวองไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกช่ือวา วัดหวังตาเซียน เปนอีกหน่ึงวัดที่มี

ช่ือเสียงของฮองกง ดวยอาคารของวัดที่มีสถาปตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุมประตูทางเขาที่ย่ิงใหญอลงัการ ไดรับ

อิทธิพลมาจาก ลัทธิเตา ศาสนาพุทธ และลทัธิขงจื้อ ผูคนมักเดินทางมากราบไหวเพราะเช่ือวาพระหวังตาเซียนน้ีมี

ความศักด์ิสิทธ์ิ ขอพรสิ่งไดก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทําใหวัดแหงน้ีมีช่ือเสียงโดงดังขึ้นมา พระหวังตาเซียน 

หรือที่รูจักกันในช่ือ ฮวงชูปง (Huang Chu-ping) เกิดในชวงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ

ศาสนาในฮองกง และสรางวัดแหงน้ีขึ้นมา 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 7 )   

 
หลังอาหารรีพัลสเบย Repulse Bay  ซึ่งช่ืออาวน้ีไดมาจากช่ือเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพ่ือรักษาการณอาวอาว

ดานน้ีเปนอาวนํ้าต้ืนซึ่งไดรับความนิยมจากคนฮองกงเองที่มาเที่ยวพักผอนในบรรยากาศแบบปคนิคชายทะเล   อีก

ดานหน่ึงของอาวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจาตางๆ  พรอมนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชค

ลาภเพ่ือเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY  นําทานขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงครั้งจะมี

อายุเพ่ิมขึ้น 3 ป จากน้ันใหทานไดรับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮองกง ทั้งยังให

ทานไดขอพรเรื่องเน้ือคู ณ จดุน้ีไดอีกดวย  

แลวนําชมโรงงานโรงงาน “ ฮองกงจิวเวอรรี ่”  ทีข่ึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และ

ใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย ซึ่งเปนโรงงานที่มีช่ือเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันนําโชค อซึ่ง

เช่ือกันวาหากใครมีกังหันน้ีจะพัดพาสิ่งไมดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่งดีๆเขามาในชีวิต และยังชวยในเรื่องของโชค

ลาภเงินทอง ธุรกิจการคาใหเจริญรุงเรืองในทานที่ทําธุรกิจ    

อิสระใหทานไดชอปปงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศยัยาน K11 และ ถนนนาธานเชน นํ้าหอม นาฬิกา กระเปาหนัง

ย่ีหอตางๆ หรือชอปปงสินคา BRAND NAME ช้ันนําที่มีใหทานเดินเลือกชอปปงมากกวา 700 รานคา อาทิ 

GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที ่Toy ‘ R Us  จากทัว่

โลก 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. 

หรือ 

20.00 น. 

22.45 น. 

** อิสระอาหารคาตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปง ** 

ไดเวลานัดหมายนําทุกทานเดินทางสู สนามบิน ฮองกง ** เวลานัดหมายตามเหมาะสมของไฟลทบินในแตละวัน ** 

บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES  โดยเที่ยวบินที่ HX 761  

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ม้ือที่ 8) 

วันที่ 4  ฮองกง – กรุงเทพ   

02.00 น. 

 

00.45+1น. 

04.00 น. 

บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES  โดยเที่ยวบินที่ HX 767   

 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ม้ือที่ 8) 

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   

HX 761 HKG - BKK 22.45 - 00.45+1 

HX 767 HKG - BKK 02.00 – 04.00 

 
เพื่อสิทธิและประโยชนของทานเอง กรุณาอานขอตกลงและเงื่อนไขกอนทําการจอง 

ถาทานทําการจองใดๆ กับบริษัทแลว ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขทัง้หมด   

** ตามเงื่อนไขของเมืองจีนผูเดินทางที่มีอายุต้ังแต 2 – 18 ป คิดเปนราคาเด็ก ** 

ทารกอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ คิดเฉพาะคาธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 6,900 บาท 

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทารก ตามคาธรรมเนียมของสายการบนิ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562 



 
 
 
 
 
 

 

 

กําหนดการเดินทาง & อัตราคาบริการ         

PERIOD FLIGHT DETAIL 
ราคาผูใหญ 

ราคาเด็ก  

2-18 ป 

ราคากรุป

เหมา 

พักเด่ียว

จายเพิ่ม 

กรุป

ไซด 
Promotion 

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 

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 

14-17 ตุลาคม 2562 ** 

วันหยุดชดเชย/วันออก

พรรษา 

HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX767 HKG - BKK 0200-0410 9,999 11,999 11,999 3,500 21 

17-20 ตุลาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

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

21-24 ตุลาคม 2562 

วันปยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
9,999 11,999 11,999 3,500 21 

22-25 ตุลาคม 2562 

วันปยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0440-0850 

HX767 HKG - BKK 0200-0400 
9,999 11,999 11,999 3,500 21 

23-26 ตุลาคม 2562 

วันปยะมหาราช 

HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

10,999 12,999 12,999 3,500 21 

24-27 ตุลาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0415-0820 

HX761 HKG - BKK 2245-

0045+1 

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

25-28 ตุลาคม 2562 
HX762 BKK - HKG 0440-0900 

HX767 HKG - BKK 0200-0410 
10,999 12,999 12,999 3,500 21 

26-29 ตุลาคม 2562 

HX762 BKK - HKG 0440-0850 

HX761 HKG - BKK 2350-

0220+1 

10,999 12,999 12,999 3,500 21 

                        

          

หากผูเดินทางมีต๋ัวอยูแลวตองการจอยแลนด คิดคาบรกิาร 3 ,999 (เด็ก+2,000)+ G R O U P  V I S A  1 , 5 0 0 บาท   

หมายเหตุ  

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมอืง เชน บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผ,

ไหม, หยก, ยางพารา ,  รานจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน



 
 
 
 
 
 

 

 

ช้ีแจงลูกคาทุกทานวา ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมแตละรานใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง หากทานตองการซื้อหรือไมซื้อ

ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลักทางบริษัทและไกดไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แตถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะเขาราน

รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 350 หยวน / คน / ราน 

2. ในสวนของสายการบิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาษีนํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงราคาตามจริง อัน

เน่ืองมาจากคาภาษีนํ้ามันที่เพ่ิมขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

3. ราคา Promotions ไมสามารถใชไดกับกรุปเหมา .. กรณีตัดกรุปจะใชราคาเต็มเทาน้ันกรุณาสอบถามทางเจาหนาที่ 

5. ขอสงวนสทิธิในการเลือกที่น่ังบนเครื่อง ทางบริษัทไมสามารถเลือกที่น่ังใหผูเดินทางได เน่ืองจากต๋ัวที่ใชในการเดินทางเปนต๋ัวกรุป

แบบหมูคณะ สายการบินจะจัดที่น่ังใหเปนโซนเดียวกันทั้งคณะ และรันเลขที่น่ังตามระบบของสายการบิน ดังน้ันในการรีเควสที่น่ัง

ติดกันของแตละครอบครัว ทางทัวรอาจไมสามารถจัดทีใ่หไดตามที่ตองการแตจะพยามใหหัวหนาทวัรจัดสลับที่น่ังภายในกรุปใหไดน่ัง

ดวยกันไดมากที่สุด 

 

1. อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. 

 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน 

** กรุณาระบุลักษณะหองทีคุ่ณตองการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวทานเอง   Twin (หอง2เตียง) / Double (หอง 1 เตียง

ใหญ)  / Single ( หองพักเด่ียว) / TRP (หอง 3 เตียง  หากไมมีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเปนเตียง Twin ใหกับผูเขาพัก 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟูด + เปาฮื้อ ไวนแดง   

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 

2. อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาวีซาจีนแบบหมูคณะ 1,500 บาท/ทานชําระพรอมคาทัวร ( กรณีผูเดินทางมีวีซาเด่ียวแลวหรือตองการทําวีซาเด่ียวแยก

จากกรุปทัวร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาบริการทําวีซากรุป 1,500 บาท ตามโปรแกรม เน่ืองจากคาวีซาเดิม

ตามโปรแกรมเปนคาบริการแบบเหมากรุป) 



 
 
 
 
 
 

 

 

 กรณีวีซากรุปยกเลิกการย่ืนวีซาเด่ียวจากเมืองไทย ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาย่ืนวีซาเด่ียวเพ่ิมตามจริงตาม

สถานทูตจีนในประเทศไทยเรียกเก็บ ( ในกรณีย่ืนภายในเวลาปกติ 7 วัน หรืออยางชาสุด 5วันทําการ   กรณีลูกคามีเหตุ

สุดวิสัย ไมสะดวกสงพาสปอรตเลมจริงตามเวลาที่กําหนด หรือตองการใชเลมดวน ในการย่ืนวีซาดวนจะเก็บสวนตางคา

ดําเนินการย่ืนวีซาดวนเพ่ิมตามจริง)  

 คาทิปคนขับรถ  มัคคุเทศกทองถิ่น และคาทิปคนหัวหนาทัวร ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน  ( เด็ก – ผูใหญ เทากัน ) 

 คาทิปคนหัวหนาทัวรหากพอใจในการบริการสามารถเปนสินนํ้าใจเพ่ิมเติมไดขึ้นอยูกับความพอใจในการตอบแทนการบริการ 

ไมมีการเรียกเก็บเพ่ิม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุผูเดินทางจะตองเปนคนจายคาใชจายดวยตนเอง เชน คาทําหนังสือเดินทาง คา

โทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% หากตองการใบเสร็จคาบริการแบบภาษี 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 กรณีชาวตางชาติ ไมไดถือพาสปอรตไทย มีคาใชจายเพ่ิม 3,000 บาท 

 วีซาเด่ียวสําหรับชาวตางชาติผูเดินทางตองทําวีซาที่สถานฑูตจีนดวยตนเองไมสามารถย่ืนแทนไดเน่ืองจากตองมีการโชวตัว 

 

3. การชําระคาบริการ 

3.1 กรณีราคา Promotion สําหรับจอยนทัวรหนารานขอสงวนสิทธ์ิในการชําระเงินเต็มจํานวน 3 วันหลังทําการจอง  

3.2 สําหรับราคาเต็มหรือกรุปเหมา ชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท สวนที่เหลือ 20 วันกอนออกเดินทาง 

 

1. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 

 4.1  กรณีราคา Promotion สําหรับจอยนทัวรหนาราน หากมีการยกเลิก ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกจะไมมีการ

คืนเงินในทุกกรณี 

 4.2 สําหรับราคาเต็มปกติหรือกรุปเหมา แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วันขึ้นไป สามารถทําเรื่องขอคืนคาใชจายทั้งหมดได   

    4.2 สําหรับราคาเต็มปกติหรือกรุปเหมา แจงยกเลิกกอนเดินทาง  15 -29 วันเก็บคาใชจายในสวนของเงินมัดจําทั้งหมด 

    4.3 สําหรับราคาเต็มปกติหรือกรุปเหมา แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

 

 

    4.4 ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุปเหมาหรือกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ

สายการบิน หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน

เที่ยวบินน้ันๆ 

5.  กรณีคณะออกเดินทางได           

 5.1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 

 5.2 คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 

 5.3 คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 5.4 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน

สละสิทธ์ิไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุในรายการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6. เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

6.1     ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน หากผูเดินทาง มีการกระทําที่วัตถุประสงคทางบริษัทจะไม

รับผิดชอบในการกระทําที่นอกเหนือจากการทองเที่ยวไมวากรณีใด 

6.2 การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางซึ่เปนผูใหญจํานวนไมนอยกวา 10 ทาน การันตีออกเดินทางแบบไมมี

หัวหนาทัวร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเปนวันเดินทางอ่ืนหากมีจํานวนไมครบตาม

จํานวนที่ระบุ  ( สําหรับทัวรเสนทางน้ี “ผูใหญ”  คือบุคคลที่มีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป ณ วันเดินทาง )   

6.3 ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

6.4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 10 ทาน โดยจะแจง

ใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยาง

นอย 15 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิม

จากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ

ตอไป 

6.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือ

เดินทางใหกับทางบริษัท  



 
 
 
 
 
 

 

 

6.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

คํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความ

เสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน การยกเลิกเที่ยวบิน

อันเหตุสุดวิสัยจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การกอการราย ภัยสงคราม

ตางๆ 

6.7 ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูล

ความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบ

ใดๆ ทั้งสิ้น 

6.8 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขตางๆโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

7. ตัวอยางหนาพาสปอรตที่ถูกตองสําหรบัสงจองทัวร 

 
ในกรณีที่ตองยื่นวีซาเด่ียว  ... เอกสารที่ใชยื่นวีซาจีนมีดังนี้  



 
 
 
 
 
 

 

 

1. พาสปอรตเลมจริง อายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ  และ ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา พรอมสําเนา 1 ชุด 

2. รูปถายสี 2 รูป ตองเปนรูปถายปจจุบัน (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) หนาตรง พ้ืนหลังสีขาว ไมสวมหมวก ขนาด 2 น้ิว (48 มม. X 33 

มม.)  เสื้อสุภาพไมโปเปลือย หามใสเสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแลว หามใสแวน และ/หรือ เครื่องประดับ ตองเห็นใบหูชัดเจน 

ไมอนุญาตใหใสเครื่องแบบถายรูป เชน เครื่องแบบทหาร ตํารวจ ขาราชการ เปนตน 

3.   เด็กตํ่ากวา 18 ป เดินทางกับพอ และ แม เพ่ิม 

3.1 สําเนาสูติบัตร (เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ตองย่ืนสูติบัตรตัวจริงดวย) เขียนช่ือภาษาอังกฤษตอทายช่ือ พอ, แม, ลูก 

3.2 สําเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 

3.3 สําเนาทะเบียนบาน (เด็ก) 

3.4 ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล(ถามี) 

กรณีเดินทางกับพอ หรือ แม นอกจากขางตนแลวใหเพิ่ม 

สําเนาทะเบียนบานของ พอ และ แม 

หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป ตางประเทศกับพอ หรือแมฝายหน่ึง ตองเปนหนังสือที่ออกโดย หนวยงานราชการ เทาน้ัน 

กรณีไมไดเดินทางกับพอ หรอื แม นอกจากขางตนแลวใหเพิ่ม 

หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป ตางประเทศ กับผูอ่ืน ระบุความสัมพันธ ตองเปนหนังสือที่ออกโดย หนวยงานราชการ เทาน้ัน 

 


