
 

 

รหัสทัวร SPR1900329 
ทัวรฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิ้น  3 วัน 2 คืน (CX) 
สะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก !!! 
ไหวขอพรเสริมบารมี “วัดอามา” เพื่อความเปนสิริมงคล 
ขอพร 3 วัดดัง! “วดัแชกง, วัดหวังตาเซียน, เจาแมกวนอิมรีพลัสเบย” 
เยี่ยมชม The Venetian เซลฟم�ภาพสวยๆ “หอไอเฟลมาเกา” 
เมนูพิเศษ! หานยาง,เป�าฮื้อ,ไวนแดง 
ชอปปم�งสุดมันส 2 ตลาดดัง หลอวู,จิมซาจุ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ตารางเดินทาง 
ตารางเดินทาง 

*ราคาน้ีเฉพาะพาสปอรตคนไทยเทาน้ัน* ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก 

(ต่ํากวา 18 
ป) 

พักเด่ียว 

19 – 21 เมษายน 2562 (CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 
26 – 28 เมษายน 2562 
(CX616/CX703) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 
03 – 05 พฤษภาคม 2562 
(CX616/CX709) 
** วันยอดนิยมเท่ียวที่สุด ** 

10,888.- 15,888.- 4,500.- 

10 – 12 พฤษภาคม 2562 
(CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 
17 – 19 พฤษภาคม 2562 
(CX616/CX617) 
** วันหยุดยาว วันวิสาขบูชา ** 

11,888.- 16,888.- 4,500.- 

24 – 26 พฤษภาคม 2562 
(CX616/CX703) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 
31 – 02 มิถุนายน 2562 
(CX700/CX709) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 
07 – 09 มิถุนายน 2562 
(CX700/CX709) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 
14 – 16 มิถุนายน 2562 
(CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 
21 – 23 มิถุนายน 2562 
(CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 
28 – 30 มิถุนายน 2562 
(CX616/CX617) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

****   ทารก อายุต่ํากวา 2 ป ราคา  7,000 บาท / น่ังตักผูใหญ 



 

 

*โปรดอานเงื่อนไขทัวรกอนจอง! เมื่อทานจองแลวจะถือวายอมรับเงื่อนไขครบทุกขอแลว!!* 
 ราคาทัวรไมรวมคาวีซา 144 แบบหมูคณะ ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวร) 
 ราคาทัวรไมรวมคาทิปไกด ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวร) *ทารกไมเก็บ 
 ราคาทัวรสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน กรณีเปนพาสปอรตตางชาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 
1,000 บาท 
 การันตีกรุปออกเดินทางในจํานวนขั้นตํ่า 10 ทาน มีหัวหนาทัวร 
 บริษัทฯ ยินดีใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมหากมีความประสงคจะเดนิทางตอ เชน เลื่อนวัน 
เพ่ิมสวนตาง 
 ทานที่มีต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทวัร,รถไฟ) เช็คเวลาบินกับฝ�ายขายกอนออก
ตั๋วของทาน 

 
 

โปรแกรมทัวร 
วันแรก   กรุงเทพฯ - ฮองกง – มาเกา - New! สะพานขามทะเล – วัดอามา 
            - เจาแมกวนอิมริมทะเล โบสถเซนตปอล – รานขนม/ทารตไข – เวเนเชี่ยน 
            – หอไอเฟล – จูไห (D) 
สําหรับพีเรียด 19 – 21 / 26 – 28 มษายน 
03- 05 / 10 – 12 / 17 – 19 / 24 - 26 พฤษภาคม 
14 – 16 / 21 – 23 / 28 – 30 มิถุนายน  
04.30 น.  ทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 Row M 
06.40 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX616 
10.25 น.   ทุกทานถึง สนามบินฮองกง หลังจากรับกระเป�าที่สายพาน และผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองหัวหนาทัวรนําทานเดินออกทาง Hall B ไกดทองถิ่นและรถโคชปรบัอากาศรอรับ
ทุกทาน 
หมายเหตุ: ตั๋วกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
สําหรับพีเรียด 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน / 07 – 09 มิถุนายน 
05.30 น.  ทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 Row M 
08.15 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX700 
12.10 น.   ทุกทานถึง สนามบินฮองกง หลังจากรับกระเป�าที่สายพาน และผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองหัวหนาทัวรนําทานเดินออกทาง Hall B ไกดทองถิ่นและรถโคชปรบัอากาศรอรับ
ทุกทาน 
หมายเหตุ: ตั๋วกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
สะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก (HKZM Bridge) HILIGHT!  นําทานเดินทางสู มาเกา 



 

 

โดยการขามสะพานขามทะเลท่ียาวที่สุดในโลก โดยใชเวลาเพียงแค 30 นาที ใชเวลาในการ
สรางถึง 9 ป โดยการทุมงบประมาณในการสรางราว 1.2 แสนลานดอลลารฮองกง (5.1 
แสนลานบาท) สะพานแหงน้ีมีความยาวทั้งหมด 55 กิโลเมตร มีสวนเช่ือมตอจากถนนสาย
หลักและอีกสวนที่เปนอุโมงคใตทะเล 7 กิโลเมตร ใชเหล็กมากถึง 4 แสนตัน การออกแบบ
โครงสรางสามารถตานทานแผนดินไหวและพายุไตฝุ�นไดอีกดวยมีการวางระบบรักษาความ
ปลอดภัยไปจนถึงการรบัมือกับเหตุฉุกเฉินพาทานขามทะเลโดยคนขับที่ไดรับใบอนุญาติ
พิเศษ ใหทานไดสัมผัสวิวทองทะเลท่ีสวยงามจนเดินทางถึงฝم�งมาเกา 

 
วัดอามา (A-Ma Temple) เปนวัดทีเ่กาแกที่สุดในมาเกา ถูกกอตัง้ขึ้นมากอนท่ีจะมีเมืองมา
เกาประกอบไปดวยประตูทางเขา ซุมประตูแหงการรําลึก หอสวดมนต หอแหงความเมตตา 
หอเจาแมกวนอิม และศาลาเซิ้งเจาชานลิน (ศาลาพุทธ) ท่ีลวนอุทิศใหแดเทพศักดิ์สิทธิ์องค
ตางๆ ในสถานที่เดียวทําใหวัดน้ีเปนตัวแทนของวัฒนธรรมจีนท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากลทัธิ
ขงจื้อ ลัทธิเตา 

 
เจาแมกวนอิมริมทะเล (Kun Lam Statue) เจาแมกวนอิมรูปน้ีมีความพิเศษคือมีพระพักต



 

 

เปนพระแมมารี แตอาภรณเปนเจาแมกวนอิม สืบเน่ืองมาจากทางการโปรตุเกส สรางขึ้นเพ่ือ
เปนอนุสรณใหแกมาเกา ในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีน ชาวมาเกามีความเชื่อวาหาก
ใครไดมาไหวองคเจาแมกวนอิมแลว  สามารถหาสัญลักษณ infinity หรือเลข 8 ที่ซอนอยู
ทั้ง 3 แหงพบ จะทําใหมีโชคดีอยางไมมีที่ส้ินสุดอีกดวย  จากน้ันนําทานแวะซื้อ รานของฝาก 
อาทเิชน หมูหวาน ทารตไข ฯลฯ อรอยท่ีสุดในมาเกา 

 
โบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul's) สรางขั้นเม่ือตนศตวรรษที่ 17 นับเปนสถานทีซ่ึ่งมี
ความสําคัญทางประวตัิศาสตรและเปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกา โบสถแหงน้ีเคยเปน
โรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ตอมาในปค.ศ.1835 
ไดเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถคงเหลือแคเพียงซากประตูและบันไดทางเขาดานหนา
เทาน้ัน หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหมใน ป ค.ศ.1991 ดานหลังของซากโบสถจึงมีการจดัสราง
พิพิธภัณฑทางศาสนาขึ้นเพ่ือรวบรวมภาพเขียนจัดแสดง 



 

 

 
ทารตไข  ดวยการที่ทําสดๆใหมๆ แป�งบางกรอบและมีไสทารตที่นุมและหวานกําลังดีจึงทํา
ใหมีชื่อเสียงโดงดงัตองตอคิวเพื่อรอทาน สามารถซื้อกลับบานได เปนของฝากสุดฮิตชิ้นนึง
เลยทีเดียว 

 
เดอะเวเนเชี่ยน (The Venetian Macao) รีสอรทสุด 5 ดาว สุดหรูอลังการ อาณาจักร
คาสิโนที่ไดรับการขนานนามวา “ลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย” ภายในมี Casino ใหอิสระ
เพลิดเพลินกับการเส่ียงโชค เชน บคัคารา, แบลค็แจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู ฯลฯ 
หรือ ถายภาพกับบรรยากาศยุโรปของลําคลองกลางเมืองทอดยาวที่ทําใหรูสึกเหมือนอยู
กลาง เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พลาดไมได! ลองเรือกอนโดลา (คาลองไมรวมอยูในราคา
ทัวร) มีลักษณะโดยผูแจวเรือจะขับขานบทเพลงไพเราะ สองฝم�งคลองเปนรานรวงรวมแหลงช
อปปم�งขนาดใหญที่ขนสินคา brand ดังมารวมตัวกันอยางครบครัน 



 

 

 
หอไอเฟล (Eiffel Tower Macao) **เยี่ยมชมเพื่อถายภาพกับไอเฟล 15 นาที** มีความ
สูง 33 เมตร ต้ังอยูบรเิวณดานหนาของโรงแรมระดับรีสอรทสุดหรูอีกสถานที่นึง “The 
Parisian Macao” ใหทุกทานเพลิดเพลินกับการเซลฟم�อวดโซเชียล ตอนค่ําๆ จะมีไฟ
ระยิบระยบัสวยงามมากๆ 

 
 

** สมควรแกเวลานําทุกทานขามดานไป เมืองจูไห ** 
 

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)  
เขาสูที่พัก (จูไห) LANMARK HOTEL  หรือใกลเคียง 



 

 

วันสอง   ถนนคูรัก - สาวงามหวีหน่ี – สินคา OTOP - ตลาดหลอวู (B/L/D) 
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (2) 
ถนนคูรัก (Lover’s Road) เปนถนนยาวเลียบริมทะเล มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร 
โดยรัฐบาลจูไหมีการตกแตงภูมิทัศนของถนนเสนน้ี เพื่อใหเกิดความสวยงาม และความรมรื่น 
เหตุที่ไดชื่อวาถนนคูรกัน้ัน เน่ืองมาจากบริเวณถนนริมชายหาดมีการวางมาน่ัง ทํามาสําหรับ
น่ังไดทีละ 2 คนเทาน้ัน ทําใหไดรับความนิยมในหมูคูรักหนุมสาวเปนอยางมาก  โดยสถาน
ที่น้ีไดมีตํานานเลาขานเกี่ยวกับความรักมายาวนาน เรื่องมีอยูวา ในหมูบานชาวประมงริม
ทะเล มีชายหาฟนคนหน่ึง ทํามาหากินดวยความขยันหมั่นเพียร อดทน และซื่อสัตย ไดตก
หลุมรักกับ นางเทพธิดาแหงทองทะเล ท้ังสองใชชีวติรวมกันอยางมีความสุขตลอดเวลากวา 
8 ป ทําใหชายที่อาศัยอยูบานขางๆ อิจฉาเปนอยางมาก เน่ืองจากตนเองมักจะทะเลาะกัน
ภรรยาอยูบอยครั้ง จึงนําความลับที่ตนเองรูไปบอกแกชายขายฟนวา “แทจริงแลวภรรยาของ
ทานไดอมไขมุกที่สวยงามและมีคาไวในปาก” ซึ่งทําใหชายหาฟนรูสึกนอยใจ และเสียใจ ท่ี
ภรรยามีความลับกับเขา ชายหนุมจึงไดเรียกภรรยามาซักถาม จนทราบวาเร่ืองที่นางอมไขมุก
มีคาไวเปนความจริง ชายขายฟนจึงขอใหนางคายออกมาใหเคาดู แตนางกลับปฏิเสธ โดย
บอกวาหากตนคายไขมุกออกมา ตนจะกลายเปนหินทันที ชายหนุมไมเชื่อท่ีนางกลาว นางจึง
ตัดสินใจสละความรักเพื่อพิสูจนคําพูดดวยการคายไขมุกออกมา ทันใดน้ันเอง นางกลายเปน
หินตอหนาตอตา เขากระโดดกอดภรรยาร่ําไห  แตมันสายไปเสียแลว เขาไดทํารายภรรยาท่ี
รักเขาไปแลว และเพ่ือเปนการระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ จึงไดมีการสรางรูปปم�นของนางไว
กลางทะเลใกลกับหมูบานชาวประมงน่ันเอง  นางเทพธิดาน้ันจึงถูกสรางเปนรปูปم�นชื่อวา สาว
งามหวีหน่ี (Statue of Fisher Girl) เปนหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเลบริเวณอาว
เซียงหู มคีวามสูงถึง 8.7 เมตร และมีน้ําหนักถึง 10 ตัน มือถือไขมุกไวโดยยกขึ้นเหนือศีรษะ 
ตามเร่ืองเลาดังกลาว 

 
 
จากน้ันนําทุกทานไป เซินเจิ้น (ไมตองขามดาน) ใชเวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง *ขึ้นอยูกับ
การจราจร 

 



 

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) 
สินคาพื้นเมือง (OTOP) สินคาชื่อดังตางๆ ซึ่งเปนที่นิยมท่ัวโลกถูกออเดอรขามประเทศเปน
จํานวนมาก เชน รานหยก (Mineral Museum Shop) เครื่องรางยอดนิยมท่ีทั่วโลกเชา
บูชาคือปم�เซี้ยะสัตวนําโชคที่เชื่อกันวาหากใครไดเลี่ยงแลวจะนําเงินมาใหไมขาดมือ รานบัว
หิมะ (Herb Shop) เปนที่รูจักกนัดีของคนไทยเมื่อคราวที่เกิดอุบัตเิหตุรถแกสควํ่าบนถนน
เพชรบุรีเม่ือ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ไดสงบัวหิมะที่มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหมมา
ชวยเหลือผูป�วยที่โดนไฟไหมทั่วทั้งตัวจากน้ันคนไทยก็รูจักสรรพคุณของบัวหิมะเร่ือยมา ราน
ยางพารา (Bamboo Shop) ผลิตภัณฑที่ออกแบบเพ่ือสุขภาพจริงๆ สําหรับคนที่มีอาการ
ปวดเม่ือยตางๆนอนไมหลับทําจากยางพาราอบดวยสมุนไพรแทๆชวยใหหลับสบาย 

 
ตลาดหลอวู (Lawu City) หางขนาดใหญชื่อดังที่คนไทยขนานนามวา มาบุญครองจีน 
จําหนายสินคาเลียนแบเกรด A+ แบรนดดังมากมาย อาทิเชน Amani, Prada, Gucci, 
Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ ! เป�าฮื้อ + ไวนแดง 
เขาสูที่พัก (เซินเจิ้น)  CAA HOLY SUN HOTEL  หรือใกลเคียง 



 

 

วันสาม    ฮองกง – รีพลัสเบย - วัดแชกง – รานจิวเวอร่ี – วัดหวังตาเซียน 
           จิมซาจุย (ถนนนาธาน) – กรุงเทพฯ  (B/L) 
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (5)  
นําทุกทานเดินทางกลับ ฮองกง (โดยรถไฟ) ใชเวลาเดินทาง 1..30 ชั่วโมง *ขึ้นอยูกับ
การจราจร* 

 
** เฉพาะพีเรียด 26 – 28 เมษายน / 24 – 26 พฤษภาคม ** 

ไมสามารถไปโปรแกรมน้ีไดเน่ืองจากเท่ียวบินขากลับ CX703 เร็วกวาพีเรียดอ่ืน 
 
รีพลัสเบย (Repulse Bay) **ไหวขอใหมีบุตรสําเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจันทรเสี้ยว
สวยงามที่สุดแหงน้ีมรีูปปم�นคูสูงตระหงานของ เจาแมกวนอิม และ เจาแมทินโหว ตั้งอยูโดด
เดนสงางามทามกลางทองทะเลวิวสวยๆ รูปปم�นเทพเจาไฉซิงเอ้ีย ตั้งอยูบริเวณดานหนารูป
ปم�นเจาแมกวนอิมองคใหญ เปนเทพเจาที่ใหโชคลาภและความรํ่ารวยมั่งมีเงินทอง  วิธีการขอ
พร  นําแบงกที่มีเลขนําโชคความหมายดี ไปลูบบริเวณเคราขององคเทพต้ังแตดานบนลงมา
ดานลางบริเวณกระเป�าเงินขางตัวทาน จากน้ันหอบเขากระเป�าของเราเองเปรียบเสมือนทาน
ใหเงินเขากระเป�าเก็บไวเปนทุนใหคาขายสําเร็จตอไป 

 



 

 

วัดแชกง (Che Kung Temple) **ไหวขอความสําเร็จธุรกิจการงาน** เปนวัดที่สรางขึ้น
เพ่ือระลึกถึงตํานานแหงนักรบในราชวงศซงและถูกกลาวขานใหเปนวัดที่ขึ้นช่ือดานเสริมดวง 
แกชง ตามความเชื่อท่ีวา การหมุนกังหันกลับทิศจะชวยหมุนชีวิตพลิกผันจากรายกลายเปนดี
ได นอกจากน้ียังชวยป�องกันสิ่งชั่วราย พลิกดวงชะตาท่ีตกอับใหพนรอดปลอดภัย  **เทพเจา
องคนี้ ดาราดังๆ มาขอสําเร็จทุกราย ** 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ! หานยาง 
รานจิวเวอรรี ่(Jewery Shop) ทานจะไดพบกับจีก้ังหันของขลังชือ่ดังทีทั่วโลกใหการ
ยอมรับ **ของแทตองที่ฮองกงเทาน้ัน** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกงวงลอกังหันจะ
ปดเป�าอุปสรรคและพัดพา 
โชคลาภมาสูตนเองและครอบครัวทานยังสามารถเลือกชมและเลือกซื้อใสเพื่อเสริมบารมีได
ซึ่งดารานิยมเปนอยางมากเพราะสําเร็จตามที่ขอจากนั้นนําทานเยี่ยมชม รานหยก (Jade 
Shop) พบกับ หยกของแท 
ซึ่งชาวจีนเช่ือวาสรรพคุณที่มีความเย็นของหยกนั้นจะทําใหผูสวมใสมีเลือดลมดีเกิดหยินห
ยางในรางกาย 
 



 

 

 

วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหวขอความสําเร็จดานคูครองและสุขภาพ** 
วัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของ เทพหวังตาเซียน ใหพรสุขภาพดีหายเจ็บป�วย และจุดยอด
นิยมท่ีคนทั่วโลกมากราบไหวอีกจุดหน่ึงคือบริเวณศาลกลางแจงที่ประดิษฐานของ เทพหลก
โหยว หรือ เทพดายแดง เปนรูปปم�นสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังซึ่งเช่ือกันวาใครมาขอ
พรจะไดพบเน้ือคูแทรักกันตลอดไป สวนใครที่ไดมีคูแลวจะรักกันมั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไป วิธีขอ
พร: ใชดายแดงผูกนิ้วเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

 



 

 

จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) ตั้งอยูบนถนนนาธานเปนสวรรคของนักชอปปم�งสินคาแบรนด
เนมทั่วโลก 
ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีหางสรรพสินคาขนาดใหญไดแก Ocean Terminal, 
Harbour City 
สินคาแฟชั่นตางๆเครื่องสําอางในราคาสงรานอาหารอรอยๆยานน้ีดังและยอดนิยมท่ีสุดใน
ฮองกง 

 
 

** อิสระอาหารเย็นดวยตนเองตามอัธยาศัย ** 
** สมควรแกเวลานําทุกทานไปสนามบินเช็คอินโหลดสัมภาระ ** 

 
สําหรับพีเรียด 26 – 28 เมษายน / 24 – 26 พฤษภาคม 
19.50 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX703 
21.45 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ: ตั๋วกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
สําหรับพีเรียด 19 – 21 เมษายน / 10 – 12 / 17 – 19 พฤษภาคม / 14 - 16 / 21 - 23 
/ 
28 - 30 มิถุนายน   
21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX617 
23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ: ตั๋วกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
สําหรับพีเรียด 03 – 05 พฤษภาคม / 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน / 07 – 09 



 

 

มิถุนายน  
22.25 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX709 
00.15 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ: ตั๋วกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
 
ขอสําคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยว ฮองกง มาเกา จูไห 
เซินเจิ้นกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวไดรูจักในนามของราน
รัฐบาล เชน จิวเวอรี,่ หยก, บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, เยื่อไผซึ่งทัวรมีความจําเปนตอง
บรรจุในโปรแกรมดวย “เพราะมีผลกับราคาทัวร” จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบ
วา ทัวรจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมโดยใชเวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซ้ือหรือไม
ซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจ
ซื้อน้ันเปนดุลพินิจของลูกคา 100% ทัวรจะไมมีสวนรับผิดชอบความพอใจหากทานไมพ่ึง
พอใจสินคาภายหลัง และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรฐับาลจีนทุกเมือง ทาง
แลนดจีนจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 600 หยวน / คน / ราน 
 

อัตราคาบริการทั้งหมด *รวม* 
1) ตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะ (ช้ันประหยัด) ไป – กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
 เมื่อออกตั๋วแลวจะไมสามารถขอRefund ไดทุกกรณี 
 เมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเดินทางไดทุกกรณี 
2) โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทานตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจัดหองพักสําหรับเด็กมีเงื่อนไขดังน้ี 
เด็กอายุ 0-4 ขวบไมใหเตียงจัดใหนอนเตียงเดียวกับผูใหญ 2 ทาน/หองเทานั้น 
หากเปนผูใหญ 1 ทาน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือวาเปนการพักเด่ียว มีคาพักเดี่ยวเพิ่ม 
เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปเสริมนอน 1 เตียง/หองหรือนอนกับผูใหญ 1 ทาน/หอง 
ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากโรงแรมไมมีหองพักในวัน
น้ัน 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดหองประเภทอ่ืนทดแทนใหแกทานตามเหมาะสม 
กรณีเดินทาง 4 ทานไดพัก 2 หองแตยกเลิก 1 ทานภายหลังไมวาจะเปนสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลี่ยนใหทานที่เหลือพัก 3 ทาน/หองตามเงื่อนไขโรงแรม 
หากประสงคจะนอนคนเดียวตางหาด 1 หองทานตองชําระคาพักเดีย่วเพิ่มตามที่กําหนดไว 
ทานที่ยกเลิกเดินทางภายหลังทั้งหองจะไมสามารถโอนหองพักใหเพ่ือนในทริปไดทุก
กรณี 
3)  อาหาร 6 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงิน



 

 

ได**) 
4)  คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไมใชโปรแกรมที่ระบุไววาตองชําระ
เพ่ิมเติม 
5)  คารถโคชปรบัอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเท่ียวตามโปรแกรม 
6)  ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** คุมครองต้ังแต อายุ 1 – 75 ป เทาน้ัน ** 
 กรณีผูเดินทางมีอายุตั้งแต  76 – 80 ป คุมครองเพียง 50% ของวงเงินคุมครอง 
และสําหรับผูเดินทาง อายุ 81 ป ขึ้นไป กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ท้ังสิ้น ** 
 ประกันไมคุมครองผูท่ีเคยเดินทางเขาประเทศตองหาม แมวาจะสงช่ือมาทําประกันแลว 
ไดแก 
อาเซอรไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหราน, อิรัก, สาธารณรัฐคีรกิช, ลิเบีย, อิสราเอล, 
เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติรกเมนิสถาน, ปาเลสไตน, อุซ
เบกิสถาน 
7)  คาสัมภาระภาษน้ํีามัน ภาษีต๋ัวทุกชนิด บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากถูกปรบั
ราคา 
 

อัตราคาบริการทั้งหมด *ไมรวม* 
1)  คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น (ไมใชหัวหนาทัวร) 1,500 บาท/ทาน (เก็บพรอมคา
ทัวร) 
 ผูใหญและเด็กจายในอัตราเทากัน ** ทารก อายุตํ่ากวา 2 ป ไมเก็บคาทิป ** 
 คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรจากเมืองไทย ** ทานสามารถจายเพ่ิมตามสินน้ําใจของทุก
ทาน ** 
2)  คาวีซา 144 แบบหมูคณะทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวร) 
 ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใชวีซาแบบกรุปทานจะมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 2,500 
บาท 
(รวมคาบรกิารแลว) สําหรับคาจัดทําวีซาแบบเด่ียวจากสถานทูตไทยใชเวลา 5 วันทําการ 
3)  คาภาษีตางๆ ไดแก ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และ ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% กรณีตองการ
ใบกํากับภาษ ี
4)  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมไดเกิดขึ้นจากทัวรเปนสาเหตุ อาทิเชน  คาอาหารและเครื่องด่ืมที่
สั่งเพ่ิมพิเศษ 
ภายในหองพัก, คาโทรศัพทตางๆ ,คาอินเตอรเน็ต, คามินิบาร, คาซักรีด, คาใชจายอันเกิด
จาก 
ความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก



 

 

ปฏิเสธไมให 
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีประจํา
เมืองไทย 
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคมุของทางบริษัทฯ 
 
 

เงื่อนไขการรับจองทัวร 
1) ชําระคาทัวร “เต็มจํานวน” ภายใน 2 วัน เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 ที่น่ังของทานจะถูกยืนยันโดยสมบูรณกต็อเม่ือทานไดรับใบอินวอยสเรียบรอยแลว
เทาน้ัน 
 ขอสงวนสิทธิยกเลิกที่น่ัง AUTO หากทานไมไดชําระคามัดจําในวนัที่กําหนดเพื่อใหสิทธิ  
แกผูท่ีรอคิว (Waitlist) ทานตอไปเน่ืองจากโปรแกรมเปนแบบจอยทัวรบรษิัทฯมีความ
จําเปน 
ตองบริหารจดัการขายที่น่ังใหเต็มกรุปในระยะเวลาที่สายการบินกําหนดเพื่อใหกรุปออก
เดินทาง 
2) สําเนาหนังสือเดินทางตองมีอายุคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือนนับลวงหนากอนวัน
เดินทาง และมี 
หนาวางทายเลมไมนอยกวา 2 หนาเพื่อใหเจาหนาที่ตม. ประทับตราได 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1) ยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาทัวรทั้งหมด 100% 
2) ยกเลิกกอนเดินทาง 20 วัน คืนคาทัวร 50% ของราคาทัวรทั้งหมด 
3) ยกเลิกกอนเดินทาง 10 วันไมคืนคาทัวรทั้งหมดทุกกรณี 
 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆ ที่ควรทราบ 
1) กรณีผูสูงอายุหากตองใชรถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจงพนักงานขายกอนเดินทาง 
7 วนั 
ทานที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเชนลุกเดินเองไมไดมีอาการหอบหืดรวมดวยแนะนําวา
กอนเดินทางใหทานขอใบรับรองแพทยเพ่ือยืนยันความพรอมหากไมมีใบรับรองแพทยและ
พบวาทานฝนที่จะเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหเดินทางโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเปนสําคัญ 



 

 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการทัวรไดตามความเหมาะสม อัน
เน่ืองจากสภาวะ 
อากาศแปรปรวน, ปญหาชุมนุมปดถนนมาจากการเมือง, ปญหาจากสายการบินเปนสาเหตุ
,  
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
ไกดจะเปนผูบริหารเวลาตามสถานการณ โดยจะคํานึงถงึประโยชนสงูสุดของลูกคาเปน
สําคัญ 
3) ทานที่มีวีซาจีนติดเลมจะไมสามารถใชรวมกับโปรแกรมทัวรไดทานตองทําวีซา 144 
แบบหมูคณะ 
และชําระคาใชจายใหแกทัวรตามที่กําหนด เน่ืองจากเปนเงื่อนไขทางแลนด 
4)  บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาท่ีไมรูจักกัน กรณีท่ีทานจองและ
เดินทางมาเพียง  
1 ทาน จะตองจายคาพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 
5)  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากการมี 
สิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
 


