
 

 

 

Basic ฮ่องกง เซินเจิน้ 3 วัน 2 คืน (HX)  
 

 
อาหารพเิศษ... เป็ดปักกิง่ไวน์แดง 

ช๊อปป้ิงหลอหวู่  



 

 

 

Mineral Museum  - วัดเจ้าพ่อกวนอู –สวนดอกไม้ฮอลแลนด์–  
ช้อปป้ิงตลาดตงเหมนิ -  แม่กวนอิมรีพลสีเบลย์- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน -  ช้อปป้ิงนาธาน 

 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจ้ิน – ช้อปป้ิงหลอหวู่ 
 

00.10 น. พร้อมกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมิู  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบนิ ฮ่องกงแอร์ไลน์ 
โดยมเีจา้หน้าที ่บรษิทัคอยอ านวยความสะดวกเรื่องบตัรผูโ้ดยสาร และ สมัภาระ  

03.20 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762 (มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่) (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
07.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  

หรือเท่ียวบิน 
04.00 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX780 (มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่) บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
08.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  
 

           

 
 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่เกำะฮ่องกงซ่ึงตั้งยูบ่นเกำะลนัเตำ ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลำยสุดทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน 
ติดกบัมณฑลกวำงตุง้ ประกอบดว้ย เกำะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกำลูน และเกำะเล็กๆ อีก 235 เกำะ หลงัจำกผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้
เมืองแลว้ 
 น าท่าน  เดินทำงสู่เซินเจ้ินโดยรถไฟ (ใชเ้วลำเดินทำง 1 ชัว่โมง) 

น ำท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงที่ หลอหวูเ่ซ็นเตอร์ (มำบุญครองเซินเจ้ิน) ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรชอ้ปป้ิงสินคำ้นำนำชนิด เช่น 
เส้ือผำ้ , รองเทำ้ , กระเป๋ำ , นำฬิกำ , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ และอ่ืนๆ อีกมำกมำยในรำคำที่ถูกอยำ่งไม่น่ำเช่ือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคำ้ที่ผลิต
เพือ่ส่งขำยยงัฮ่องกงและต่ำงประเทศ 

อิสระอาหารค า่  
 น าท่านเข้าสู่  ที่พัก FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 

 
 



 

 

 

วนัท่ีสอง เซินเจ้ิน - Mineral Museum - ร้านหยก – ยาบวัหิมะ – ยางพารา-วดัเจ้าพ่อกวนอ ู–สวนดอกไม้
ฮอลแลนด ์ -   ช้อปป้ิงตลาดตงเหมิน  

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น ำท่ำนเยีย่มชม Mineral Museum ศูนยร์วมสินคำ้ที่ระลึกประเภทหัตถกรรม เคร่ืองประดบั หยก เคร่ืองส ำอำง สมุนไพรจีน 

ฯลฯน ำท่ำนเลือกซ้ือยำแก้น ้ ำร้อนลวกเป่ำฟู่หลิง “ ยาบัวหิมะ ”ยำประจ ำบำ้นที่มีช่ือเสียง สมควรแก่เวลำน ำท่ำนแวะ “ชมร้าน
ผลิตภณัฑ์ยางพารา”   น ำท่ำนชมสินคำ้แปรรูปทำงกำรเกษตรและ อุตสำหกรรมจำกยำงพำรำ ดว้ยเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีทนัสมยัของ
ประเทศจีน ไดน้ ำผลิตภณัฑย์ำงพำรำมำท ำเป็นเคร่ืองนอน ของใชใ้นบำ้น ไดอ้ยำ่งลงตวั   

 

 

 

 

 

 เที่ยงรับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย สู่ วัดเทพเจ้ากวนอู ไหวเ้พทเจำ้กวนอู สัญลกัษณ์ของควำมซ่ือสัตย ์
ควำม  ควำมจงรักภกัดี ควำมกลำ้หำญ โชคลำภ เปรียบเสมือนตวัแทนของควำมเด็ด
เด่ียว เป็นธรรม กลำ้หำญ เป็นวดัอนัศกัด์ิสิทธิที่คนเซ่ินเจ้ินนิยมสักกำระขอพรใน
เร่ืองหนำ้ที่กำรงำน โดยเฉพำะขำ้รำชกำร  
 

น ำท่ำนชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ (THE FLOWER TOWN IN 
HOLLAND) ในเซินเจ้ิน โดยไดอ้อกแบบและก่อสร้ำงเป็นกลุ่มอำคำรถนนคนเดิน 
ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบทรงบำ้นเนเธอร์แลนดข์นำนแทท้ี่นิยมออกแบบหลงัคำหน้ำ
จั่วให้ลวดลำยไม่ซ ้ ำกัน รำวกับจะประกวดประชันกันก็ไม่ปำน เป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ก ำลงัเป็นนิยมในขณะน้ี ที่น่ีเป็นสวนสำธำรณะที่มีร้ำนดอกไม ้
และมุมภำพภำพที่สวยงำม อีกทั้งยงัมีร้ำนกำแฟใหน้ัง่ชิลกนั โดยแต่ละร้ำนจะไดรั้บ
กำรออกแบบใหมี้สไตล ์และคงเอกลกัษณ์ใหมี้บรรยำกำศเหมือนอยูฮ่อลแลนด ์ 
 

น ำท่ำนเดินทำง ศูนยก์ลำงกำรซ้ือขำยสินคำ้ตลาดตงเหมิน (Dongmen)ก็มีของแบรนด์ ของแท ้และของดีรำคำถูกอยูอี่ก
มำกมำย นบัวำ่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหลำยคน ๆ นิยมไปไม่ต่ำงจำกที่ Luo Hu เลยครับ ที่น่ีเป็นเหมือนถนนคนเดินที่มีคนมำเดินชอ้ป
เยอะจริงจงัมำก เส้ือผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำเดินทำง ของแทร้ำคำถูก ตอ้งมำเลือกซ้ือที่น่ี เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ดีที่สุดของเมืองเซ่ินเจ้ินเลย
ก็วำ่ได ้รำคำ: เร่ิมตน้ประมำณ 30 หยวนเป็นตน้ไป (ขึ้นอยูก่บัสินคำ้) 



 

 

 

 ค า่รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร ลิม้รส  อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่งไวน์แดง 
 น าท่านเข้าสู่  ที่พัก FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 

 
 
 

 
 
 
 
วันที่สาม ฮ่องกง- แม่กวนอิมรีพลสีเบลย์ -วัดแชกงหมิว– จิวเวอร่ี – ร้านหยก – หวังต้าเซียน -  ช้อปป้ิงนาธาน-กรุงเทพ 
 เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังจากน้ันน าท่านเข้าสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ 
น ำท่ำนสู่  รีพัลส์เบย์Repulse Bay ซ่ึงช่ืออ่ำวน้ีไดม้ำจำกช่ือเรือรบขององักฤษที่มำ

จอดเพื่อรักษำกำรณ์ อ่ำวดำ้นน้ีเป็นอ่ำวน ้ ำต้ืนซ่ึงได้รับควำมนิยมจำกคนฮ่องกงเองที่มำ
เที่ยวพกัผอ่นในบรรยำกำศแบบปิคนิคชำยทะเล   แต่ที่ น่ำสนใจคือดำ้นหน่ึงของอ่ำวมีวดั 
พระพุทธรูป และเทพเจ้ำต่ำงๆ  ก่อสร้ำงประดิษฐำนไวม้ำกมำยตำมคเช่ือถือศรัทธำ 
พระสงักจัจำย บูชำเพือ่ควำมสุข,  เจำ้สมุทร เทพเจำ้แห่งโชคกำรงำน  พระกำฬเทพเจำ้แห่ง
ควำมมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้ มีเทพแห่งวำสนำ  เทพแห่งดวงชะตำ  รวมทั้งกำมเทพ  ที่มี
วธีิกำรเส่ียงทำยดว้ยดำ้ยแดงและอธิษฐำนดว้ยกำรลูบคล ำหินกอ้นกลมอยำ่งตั้งใจ    
 

น ำท่ำนน ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดแชกงหมิววดัที่ชำวฮ่องกงให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำมำเน่ินนำนสร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงต ำนำนนักรบ
แห่งรำชวงศซ์้ง เทพเจ้าแชกง แม่ทพัปรำบศึกที่กลำ้หำญ ในกองทพัของท่ำนยำมที่ออกรบเพื่อตำ้นขำ้ศึกศตัรูทุกทิศทำงทุกๆคร้ัง
ท่ำนจะใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัติดไวด้ำ้นหนำ้รถศึกน ำขบวนในกองทพัของท่ำน ซ่ึงท่ำนมีควำมเช่ือว่ำเม่ือพกพำสัญลกัษณ์
รูปกังหันน้ีไปณที่ใดๆกังหันน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน ำพำแต่ควำมโชคดีมีอ ำนำจเขม้แข็งเสริมก ำลังใจให้แก่กองทพัของท่ำน
ช่ือเสียงในกำรน ำทพัสูศึ้กของท่ำนจึงเป็นต ำนำนมำจนทุกวนัน้ี 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

น ำท่ำน ชมงำนฮวงจุย้ร้านจิวเวลร่ี ชมกังหันน าโชคโรงงำนที่ขึ้นช่ือในกำรผลิตกงัหันน ำโชค  องคก์ังหันทุกองคถู์กวำง
และออกแบบตำมหลกัฮวงจุย้โดยซินแซของฮ่องกง  ผ่ำนพิธีจำกวดัแชกงหมิว โดยไต๋ซือ ที่ท  ำพิธีผ่ำนไฟ ปลุกเสกให้ทุกองค ์เพื่อ
ใหทุกองค ์ที่น ำมำสวมใส่เสริมควำมเฮง ควำมรวย มีส่ิงดีๆเขำ้มำในชีวิต เสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหันหมุนไดร้อบทิศทำง หมุนไป
มำตำมกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำย ดว้ยควำมเช่ือที่วำ่ กงัหนัช่วยหมุนชีวติพลิกผนั จำกร้ำยกลำยเป็นดี   จะช่วย "ดึงดูน ำพำส่ิงดีๆเขำ้
มำในชีวติ ปัดเป่ำส่ิงไม่ดีพดัออกไป" พำชีวิตรำบร่ืน เจริญกำ้วหน้ำ ทั้งหน้ำที่กำรงำน โชคลำภ เงินทองวิ่งเขำ้หำ รับทรัพยเ์หมือน
กงัหนัที่ลู่ลม    

 
น ำท่ำนเขำ้ชม ร้านหยก ชมควำมงำมป่ีเซียะที่แกะสลักมำจำกหยก  อัญมณีที่มีชีวิต เช่ือกนัว่ำใครมีไวบู้ชำจะเสริมดวง

กำรเงินคนเกิดปีชงควรมีไวบู้ชำเพรำะจะขจดัปัดเป่ำส่ิงชัว่ร้ำยออกจำกชีวติรวมทั้งป้องกนัคุณไสยมนตด์ ำและผร้ีำยต่ำงๆอีกดว้ย 

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น ำท่ำนเขำ้สู่ น ำท่ำนเขำ้สู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง โดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรมแบบเซนที่งดงำม เทพเจำ้จีน

หลำยองคอ์ยำ่งเทพเจำ้หลกัของวดัคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจำ้ตำมควำมเช่ือชำวจีน เดิมท่ำนช่ือ “หว่องชอ้เผ่ง” ท่ำนจะดลบนัดำล
พรเก่ียวกับสุขภำพ ให้สุขภำพแข็งแรง ปรำศจำกโรคภยัไขเ้จ็บ แต่เป้ำหมำยของคนโสดอยำกมีคู่ ตอ้งเดินมำขำ้งๆ ซ่ึงจะมีศำล
กลำงแจง้ของเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลวรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่ำ้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชำวจีนตอ้งมำขอพร
ควำมรักกนัที่น่ี โดยกำรขอพรกบัเทพเจำ้ องคน้ี์ตอ้งใชด้ำ้ยแดงผกูน้ิวเอำไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวำ่งพธีิ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ชอ้ปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ยำ่นจิมซำจุ่ย (tsimshatsui) 尖沙咀 เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกำะฮ่องกง 
ที่คนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพดูกนัหนำหูติดปำกมำนำน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่ำววคิทอเรีย ของฝ่ังเกำลูน ฮ่องกง เม่ือพดูถึงจิมซำจุ่ย 
ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนำธำน ซ่ึงทอดยำวตั้งแต่จิมซำจุ่ยไปจนถึงยำ่นปร๊ินซ์ เอ็ดเวิร์ด นับเป็นถนนสำยช็อปป้ิงอยำ่งแทจ้ริง และ



 

 

 

เป็นเสน่ห์อยำ่งหน่ึงของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟำกฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ยร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย ทั้งเส้ือผำ้แบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก 
เคร่ืองหนงัชั้นดี หำ้งสรรพสินคำ้ทนัสมยั ร้ำนอำหำรและภตัตำคำรสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮำ้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดำวกำร
เร่ิมเดินช็อปป้ิง มกัจะตั้งตน้กนัที่สถำนี 

จิมซำจุ่ย เดินไปตำมถนนนำธำน ผ่ำนสถำนี JORDAN, YAU MA TEI, MONG 
KOK ซ่ึงบริเวณหมงก๊กน้ี มีร้ำนขำยของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬำ, เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ, 
กลอ้งถ่ำยรูป ฯลฯ และสินคำ้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง อยูด่ว้ย และตำมซอกตึกอนั
ซบัซอ้นมำกมำย เป็นที่ตั้งของตลำดปลำทอง, ตลำดสุภำพสตรี, ตลำดกลำงคืน, ตลำดคำ้
หยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีกมำกมำย และบริเวณใกลเ้คียงจิมซำจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี 
SHOPPING COMPLEX ขนำดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วย
ห้ำงสรรพสินคำ้เรียงรำยกนัอยู ่และมีทำงเช่ือมติดต่อกนั สำมำรถเดินทะลุถึงกนัได ้ภำยในมีขนำดใหญ่มำกจนถึงขั้นเรียกกนัว่ำ 
หำ้งสรรพสินคำ้เขำวงกต ภำยในห้ำง จะเป็นช็อปป้ิง มอลล์ที่มีร้ำนคำ้ทุกแบบ และทุกแบรนด์จำกทัว่โลกจ ำหน่ำย รวมไปถึงห้ำง
ขำยของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหำกเดินออกจำก OCEAN TERMINAL ไปทำงดำ้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR 
ซ่ึงในช่วงสุดสปัดำห์ จะเป็นที่จอดส ำหรับเรือส ำรำญระดบัโลกจำกถนนแคนตั้น เดินมำยงัซำลิสบิวร่ี บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่ำว
วคิทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถำนที่น่ำเที่ยวมำกมำย เช่น พิพิธภณัฑอ์วกำศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พิพิธภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่ำเรือเฟอร์ร่ี, 
หอนำฬิกำ 

 
18.30 น.  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.00 น. ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 
21.05 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ โดย เท่ียวบินท่ี HX779 
23.10 น.          คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ บริการอาหาร  และเครื่องด่ืมบนเครื่อง  
 โดยสวสัดิภาพ พร้อมรบัความประทบัใจไปแสนนาน 

หรือเท่ียวบิน 
23.50 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX761 บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
01.50 น.           คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  

หรือเท่ียวบิน 
วนัท่ีส่ี  ฮ่องกง-สวุรรณภมิู 
02.00 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ โดย เท่ียวบินท่ี HX767 
04.10 น.          คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ บริการอาหาร  และเครื่องด่ืมบนเครื่อง  
 โดยสวสัดิภาพ พร้อมรบัความประทบัใจไปแสนนาน 

*** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 
 
 



 

 

 

อัตราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

10-12 พ.ย. 62 3,555 6,555 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

11-13 พ.ย. 62 3,555 6,555 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

12-14 พ.ย. 62 3,555 6,555 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

15-17 พ.ย. 62 (บัส 1) 4,555 4,555 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

15-17 พ.ย. 62 (บัส 2) 4,555 4,555 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

26-28 พ.ย. 62 (บัส 1) 3,555 6,555 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

26-28 พ.ย. 62 (บัส 2) 3,555 6,555 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

27-29 พ.ย. 62 (บัส 1) 3,555 6,555 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

27-29 พ.ย. 62 (บัส 2) 3,555 6,555 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

02-04 ธ.ค.62 5,555 8,555 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

06-08 ธ.ค.62 6,555 9,555 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

07-09 ธ.ค.62 8,555 11,555 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

09-11 ธ.ค.62 6,555 9,555 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 

10-12 ธ.ค.62 6,555 9,555 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

13-15 ธ.ค.62 6,555 9,555 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

14-16 ธ.ค.62 6,555 9,555 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

16-19 ธ.ค.62 6,555 9,555 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX767 02.00-04.10 

17-20 ธ.ค.62 6,555 9,555 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 



 

 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 

หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มกีารแจ้งทางบริษัทก่อนท าการออก
ต๋ัวภายใน หากไฟต์มีการเปลีย่นแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดนิทาง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน  
หมายเหตุ 
1. ตำมนโยบำยของรัฐบำลจีน ร่วมกบักำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดใหมี้กำร 3ประชำสัมพนัธสิ์นคำ้พื้นเมืองให้

นกัท่องเที่ยวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนำมของร้ำนรัฐบำล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยำงพำรำ ,ผลิตภณัฑจ์ำกไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจ ำเป็นตอ้ง
บรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพรำะมีผลกบัรำคำทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบวำ่  ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจ ำเป็นตอ้ง
รบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลำร้ำนละประมำณ 45-60 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั  ไม่มีกำร
บงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าด าเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน หากช าระแล้วไม่สามารถคืนเงนิส่วนนี้ได้  

18-20 ธ.ค.62 6,555 9,555 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

21-24 ธ.ค.62 6,555 9,555 3,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 

22-24 ธ.ค.62 6,555 9,555 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

25-27 ธ.ค.62 9,555 12,555 3,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาใเดินทางได้ทั้งนีเ้พ่ือป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการ
เปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบินการ
ยกเลกิเทีย่วบินมกีารยุบเทีย่วบินรวมกนัตารางการเดินทางมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   

ควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณชิย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น)                                                              
โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 



 

 

 

3.  กรณทีี่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษัทจะ
ไม่มีการคืนเงินค่าบริการท าเอกสารวีซ่าที่ช าระมาแล้วทุกกรณ)ี เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซินเจิน้ได้ ทางบริษัทจะต้อง
ปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาดังนี ้

3.1 หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมตอ้งเขำ้พกัที่มำเก๊ำ หรือ ฮ่องกง และเพิม่ค่ำใชจ่้ำยลูกคำ้จะตอ้งท ำกำรช ำระ
เพิม่ทุกกรณี ค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงตำมควำมเป็นจริง 

3.2 หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำวซ่ีำเด่ียว วซ่ีำติดเล่มพำสปอร์ตจำกประเทศไทยลูกคำ้จะเป็นผูช้  ำระค่ำวีซ่ำ/ค่ำด ำเนินกำรหรือ
ลูกคำ้สำมำรถยืน่วซ่ีำเองได ้กำรท ำวซ่ีำเด่ียวเอกสำรจดัส่งบริษทัก่อนกำรเดินทำงไม่ต ่ำกวำ่ 10 วนัท ำกำรก่อนกำรเดินทำง 
(ไม่รวมวนัหยดุรำชกำรและเสำร์-อำทิตย)์ หำกใหท้ำงบริษทัยืน่ใหลู้กคำ้จะตอ้งช ำระเพิม่ 1,800 บำท 

3.3 กรณีตอ้งท ำวซ่ีำหนำ้ด่ำน (ไม่ใช่วซ่ีำกรุ๊ปประเภท 144) ลูกคำ้ที่สำมำรถยืน่วซ่ีำไดพ้ำสปอร์ตตอ้งเคยเดินทำงมำแลว้ไม่ต ่ำ
กวำ่ 1 คร้ัง พำสปอร์ตตอ้งท ำก่อนปี 2017 สำวประเภทสองไม่สำมำรถยืน่วซ่ีำประเภทน้ีได ้          ช ำระค่ำบริกำรเพิ่มตำม
ควำมเป็นจริง 

4.  เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ทำง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  ำร่วมกนัเพือ่มีกำรลงร้ำนตำมนโยบำยกำรท่องเที่ยว ให้
ลงร้ำนแต่ไม่มีกำรบงัคบัซ้ือแต่อยำ่งใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจ าเป็นต้องช าระเงินเพิ่มท่านละ        3,000.- บาท 

5.  เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ทำง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  ำร่วมกนั ส่วนของวีซ่ากรุ๊ปประเภท 140 หรือ 144 : 
หำกมีลูกคำ้ยกเลิกเดินทำง ติดธุระต่ำงๆ ใหลู้กคำ้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน ท าการ เน่ืองจำกทำงบริษทั ตอ้งท ำกำรถอน
รำยช่ือวซ่ีำกรุ๊ปออก เพือ่ไม่ใหเ้ป็นกำรเสียเวลำท ำกำรหนำ้ด่ำนแลว้จะมีผลกระทบต่อโปรแกรมทวัร์  และในกรณี ส่วนห้องพัก 
: หากลูกค้าลดจ านวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 วันท าการ เพื่อจดักำรปรับเปล่ียนหรือลดจ ำนวนห้องพกั ตำมควำม
เหมำะสม หำกลูกคำ้ไม่แจง้ ทำงแลนดจี์นจะเรียกเก็บเงินเพิม่หำกท่ำนนอนพกัเด่ียว 

6. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง มีเหตุจ าเป็น
ที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัดห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE 
ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดี่ยว ส าหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 

7. ส่งหนำ้พำสปอร์ต พร้อมช ำระเงิน ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทำงได ้กรณีส่งหน้ำบตัรประชำชน ตอ้งสะกดตรง
ตำมที่ส่งมำเท่ำนั้น กรณีมีเล่มพำสปอร์ต  ช่ือที่ส่งมำสะกดไม่ตรงกบับตัรประชำชนที่ส่งในคร้ังแรกไม่สำมำรถเปล่ียนแปลง
แกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่ำใชจ่้ำยในกำรเปล่ียนช่ือเอง 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตำมรำยกำรที่ระบุ รวมถึงค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ ำมนั  
2. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศ  
3. โรงแรมที่พกัตำมที่ระบุ หรือเทียบเท่ำ (พกั 2-3 ท่ำน/หอ้ง)  
4. ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ  
5. ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรที่ระบุ   



 

 

 

6. ค่ำเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงท่องเที่ยว วงประกนัท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรรมธรรม)์ 
7. ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าด าเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,650 บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ (หากช าระแล้วไม่
สามารถคืนเงินส่วนนี้ได้ทุกกรณเีป็นค่าด าเนินการย่ืนเอกสาร เน่ืองจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ)  

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำโทรศพัท ์ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล ค่ำอินเตอร์เน็ต 
ค่ำซกัรีด มินิบำร์ในหอ้ง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทวัร์ก่อน
กำรใชบ้ริกำร) 

3. ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  2,000 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน ) ช าระพร้อมค่าทัวร์ 
4. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ขึน้อยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% 
6. โรงแรมที่พกัที่อำจะมีกำรสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ลูกคำ้เป็นหลกั 
7. กรณีชำวต่ำงชำติ ไม่ไดถื้อพำสปอร์ตไทย กรุณำสอบถำมเจำ้หนำ้ที ่
8. วซ่ีำเด่ียวส ำหรับชำวต่ำงชำติผูเ้ดินทำงตอ้งช ำระและจดักำรเองที่สถำนฑูต 
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวย่ืนจากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวีซ่าประเภทอ่ืนๆ เช่นวีซ่า 140/ย่ืนเดี่ยวหน้าด่าน              

              (ที่ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144 ) 
 
เง่ือนไขการจองทัวร์ 
ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทช าระส่วนที่ก่อนเดนิทาง 30 วัน และส่งหน้าพาสปอร์ตหลังท าการจอง พร้อมแจ้งสลปิการโอนเงิน  
 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ันเม่ือช าระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณ ี 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู ่  นอกเหนือกำรควบคุม
ของทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจบ็ป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือ
จำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 
3. หำกท่ำนถอนตวัก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่ำบริกำรที่ท่ำนได้
ช ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมีส่ิงผดิกฎหมำย หรือเอกสำร
เดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รำยกำรน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน
ต่ำงประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
6. รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบินตำม
สถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
7. กรณีที่ทำงประเทศจีนมีกำรประกำศยกเลิกวซ่ีำกรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำม (ทำงบริษทัจะไม่มีกำรคืนเงิน
ค่ำบริกำรท ำเอกสำรวซ่ีำทุกกรณี) **กรณีท ำวซ่ีำเด่ียว** ค่ำธรรมเนียมเขำ้ประเทศจีน ในกรณีที่ทำงรัฐบำลจีนประกำศยกเลิกวซ่ีำ
กรุ๊ปท่องเที่ยวผูเ้ดินทำงจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำวซ่ีำเด่ียวจำกไทยเพิม่ ท่ำนละ 1,800 บำท 
 
 
 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทกุประการ 

 
 


