
 
 

 

ฮ่องกง- เซินเจิน้-ไหว้พระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

อาหารพเิศษ... เป็ดปักกิง่ไวน์แดง 
ช๊อปป้ิงหลอหวู่  

วัดเจ้าพ่อกวนอู –สวนดอกไม้ฮอลแลนด์–  

ช้อปป้ิงตลาดหลอหวู่ - ตงเหมิน วัดแชกงหมิว -  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา (ขอพรเร่ืองการยืมเงิน)  

วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) ขอพรเร่ืองที่ดิน - ช้อปป้ิงนาธาน  
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิน้ – ช้อปป้ิงหลอหวู่ 
 
 

00.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์  
 โดยมีเจา้หนา้ที่ บริษทัคอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสาร และ สมัภาระ  
02.00 น.  บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบิน HX780 มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
05.40 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.)            

 
 

 นาํท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
นําท่าน  เดินทางสู่เซินเจ้ินโดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 
นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ หลอหวูเ่ซ็นเตอร์ (มาบุญครองเซินเจ้ิน)  ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานา
ชนิด เช่น เส้ือผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , นาฬิกา , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืนๆ อีกมากมายในราคาที่ถูกอยา่งไม่น่าเช่ือ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที่ผลิตเพือ่ส่งขายยงัฮ่องกงและต่างประเทศ 

นําท่านเข้าสู่  ที่พัก FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 

วนัทีส่อง เซินเจิน้  - ร้านหยก -ยาบัวหิมะ - ยางพารา-วดัเจ้าพ่อกวนอ ู-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์- 
 ช้อปป้ิงตลาดตงเหมนิ   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 
 

 

นาํท่านเลือกซ้ือยาแกน้ํ้ าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ ยาบัวหิมะ  ”ยาประจาํบา้นที่มีช่ือเสียง สมควรแก่เวลานาํท่านแวะ 
“ชมร้านผลิตภณฑ์ัยางพารา”   นาํท่านชมสินคา้แปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ดว้ยเทคโนโลยี
การผลิตท่ีทนัสมยัของประเทศจีน ไดน้าํผลิตภณัฑย์างพารามาทาํเป็นเคร่ืองนอน ของใชใ้นบา้น ไดอ้ยา่งลงตวั   

เที่ยง   รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย สู่ วัดเทพเจ้ากวนอู ไหวเ้พทเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย ์ความ  ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ โชคลาภ 
เปรียบเสมือนตวัแทนของความเด็ดเด่ียว เป็นธรรม กลา้หาญ เป็นวดัอนัศกัด์ิสิทธิที่คนเซ่ินเจ้ินนิยมสกัการะขอพร
ในเร่ืองหนา้ที่การงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ  

 

นาํท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ ( THE FLOWER TOWN IN HOLLAND) ในเซินเจ้ิน โดยไดอ้อกแบบและ
ก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอร์แลนดข์นานแทท้ี่นิยมออกแบบ
หลงัคาหนา้จัว่ใหล้วดลายไม่ซํ้ ากนั ราวกบัจะประกวดประชนักนัก็ไม่ปาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ กาํลงั
เป็นนิยมในขณะน้ี ที่น่ีเป็นสวนสาธารณะที่มีร้านดอกไม ้และมุมภาพภาพที่สวยงาม อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟใหน้ัง่ชิล
กนั โดยแต่ละร้านจะไดรั้บการออกแบบใหมี้สไตล ์และคงเอกลกัษณ์ใหมี้บรรยากาศเหมือนอยูฮ่อลแลนด ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านเดินทาง ศูนยก์ลางการซ้ือขายสินคา้ ตลาดตงเหมิน (Dongmen) ก็มีของแบรนด ์ของแท ้และของดีราคาถูก
อยูอี่กมากมาย นบัวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงหลายคน ๆ นิยมไปไม่ต่างจากที่ Luo Hu เลยครับ ที่น่ีเป็นเหมือนถนนคน
เดินที่มีคนมาเดินชอ้ปเยอะจริงจงัมาก เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋าเดินทาง ของแทร้าคาถูก ตอ้งมาเลือกซ้ือที่น่ี เป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงที่ดีที่สุดของเมืองเซ่ินเจ้ินเลยก็วา่ได ้ราคา: เร่ิมตน้ประมาณ 30 หยวนเป็นตน้ไป (ขึ้นอยูก่บัสินคา้) 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร ลิม้รส  อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่งไวน์แดง 
นําท่านเข้าสู่  ที่พัก FX hotel /JAMES JOYCE COFFETEL  HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
 



 
 

 

วนัทีส่าม ฮ่องกง -วดัเจ้าแม่กวนอมิฮองฮํา - จวิเวอร่ี – วดัแชกงหมวิ-  วดัเจ้าแม่ทบัทมิ ทนิหัว (Tin Hau  
  Temple) –  ช้อปป้ิงนาธาน-กรุงเทพ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังจากน้ันนําท่านเข้าสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา (Hung HomKwun Yum Temple) เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1873 เป็นหน่ึงในวดัที่ชาวฮ่องกงนั้นเล่ือมใสกนัมาก ดว้ยความที่เจา้แม่กวนอิมนั้นเป็นเทพเจา้แห่งความ
เมตตา ฉะนั้นเม่ือใครมีทุกขร้์อนอะไรก็มกัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แม่นั้นช่วยเหลือ นอกเสียจากน้ีที่น่ียงัขึ้นช่ือ
ในเร่ืองเซียมซีที่แม่นมาก และ ยงัมีพธีิขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปใน
เทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวดัจะจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับเซ่นไหวพ้ร้อมซองแดง
ไวใ้หผู้ม้าขอพร เม่ือสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้าํซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตาม
เขม็นาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจาํนวนเงินที่ทางวดัจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชคถา้
หากเราประสพความสาํเร็จเม่ือมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปทาํบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและ
นกัท่องเที่ยวไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาํท่าน ชมงานฮวงจุย้ร้านจิวเวลร่ี ชมกังหันนําโชค โรงงานที่ขึ้นช่ือในการผลิตกงัหนันาํโชค  องคก์งัหนัทุกองค์
ถูกวางและออกแบบตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซของฮ่องกง  ผา่นพธีิจากวดัแชกงหมิว โดยไต๋ซือ ที่ทาํพธีิผา่นไฟ 
ปลุกเสกใหทุ้กองค ์เพือ่ใหทุกองค ์ที่นาํมาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย มีส่ิงดีๆเขา้มาในชีวติ เสริมฮวงจุย้  ตวั
ใบพดักงัหนัหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือที่วา่ กงัหนัช่วยหมุน



 
 

 

ชีวติพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ดึงดูนาํพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวติ ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป" พาชีวติราบร่ืน 
เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิง่เขา้หา รับทรัพยเ์หมือนกงัหนัที่ลู่ลม    

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านนาํท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วดัที่ชาวฮ่องกงใหค้วามเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างขึ้นเพือ่ระลึกถึง
ตาํนานนกัรบแห่งราชวงศซ์ง้ เทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกที่กลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามที่ออกรบเพือ่ตา้น
ขา้ศึกศตัรูทุกทิศทางทุกๆคร้ังท่านจะใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัติดไวด้า้นหนา้รถศึกนาํขบวนในกองทพัของ
ท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือวา่เม่ือพกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนัน้ีไปณที่ใดๆกงัหนัน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลนาํพาแต่ความ
โชคดีมีอาํนาจเขม้แขง็เสริมกาํลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการนาํทพัสูศึ้กของท่านจึงเป็นตาํนานมาจน
ทุกวนัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านเขา้ชม ร้านหยก ชมความงามป่ีเซียะที่แกะสลักมาจากหยก  อญัมณีที่มีชีวติ เช่ือกนัวา่ใครมีไวบู้ชาจะเสริม
ดวงการเงินคนเกิดปีชงควรมีไวบู้ชาเพราะจะขจดัปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกจากชีวติรวมทั้งป้องกนัคุณไสยมนตด์าํและ
ผร้ีายต่างๆอีกดว้ย 

นาํท่านเขา้ชม  วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว ( Tin Hau Temple) ที่ย่าน เยา มา เต( Yau Ma Tei Station) เป็นวดัเก่าแก่
และสาํคญัอีกวดัหน่ึงของฮ่องกง เพราะในสมยัก่อน ฮ่องกงเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง ซ่ึงเคารพนบัถือเจา้แม่



 
 

 

ทบัทิมวา่เป็นเทพแีห่งทะเล จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีวดัเจา้แม่ทบัทิมกระจายตวัอยูห่ลายสิบวดัเลย การจุดธูปเกลียว
ขนาดใหญ่สีแดงเพือ่ขอพร ราคา 188 เหรียญ โดยธูปจะติดนาน 7-8 วนั โดยจะมีถาดรองขี้ เถา้ทองเหลืองอยู่
ดา้นล่าง นอกจากการมาสกัการะบูชาเจา้แม่ทบัทิมในเร่ืองของการเดินทางใหป้ลอดภยัแลว้ ไฮไลทส์าํคญัอีกอยา่ง
หน่ึงของวดัเจา้แม่ทบัทิม ทินหวั ( Tin Hau Temple)จะเป็นขดธูปสีแดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยูต่ามเพดานดา้นใน
วหิารของวดัเตม็ไปหมด จะยิง่สวยงามในยามที่มีแสงแดงส่องลงมาเหมือนเป็นลาํแสงส่องทะลุควนัธูปแปลกตายิง่
นกั ส่วนอาคารของวดัก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวดัจีน สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1876 โดยทางเขา้ของวดัจะอยูติ่ด
กบัสวนสาธารณะเล็กๆที่มีตน้ไมใ้หญ่หลายตน้ ใหบ้รรยากาศร่มร่ืน 

 

 

 

 

 

 

ชอ้ปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ยา่นจิมซาจุ่ย (tsimshatsui) 尖沙咀 เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะ
ฮ่องกง ที่คนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพดูกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววคิทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน 
ฮ่องกง เม่ือพดูถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงยา่นปร๊ินซ์ เอ็ดเวร์ิด 
นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเตม็ไปดว้ย
ร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและ
ภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาวการเร่ิมเดินช็อปป้ิง มกัจะตั้งตน้กนัที่สถานี 
จิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผา่นสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซ่ึงบริเวณหมงก๊กน้ี มีร้าน
ขายของทั้งเคร่ืองหนงั , เคร่ืองกีฬา , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง 
อยูด่ว้ย และตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมาย เป็นที่ตั้งของตลาดปลาทอง , ตลาดสุภาพสตรี , ตลาดกลางคืน , ตลาด
คา้หยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และบริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทาง
เช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัวา่ หา้งสรรพสินคา้เขาวงกต 
ภายในหา้ง จะเป็นช็อปป้ิง มอลลท์ี่มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากทัว่โลกจาํหน่าย รวมไปถึงหา้งขาย



 
 

 

ของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN 
HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสปัดาห์ จะเป็นที่จอดสาํหรับเรือสาํราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี 
บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววคิทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น พพิธิภณัฑอ์วกาศ , ศูนย์
วฒันธรรม, พพิธิภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 

18.30   สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น. ได้เวลานัดหมายนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 
21.45 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 
23.55 น.        คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

หรือ 

23.50 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX767 
02.20+1 น.        คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 

อัตราค่าบริการ 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาใเดินทางได้ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือ
การเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณเีกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้า

ของเที่ยวบินการยกเลิกเที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   ควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณชิย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) 

โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณ ี
 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

14-16  ก.ค.62 (วนัอาสาฬบูชา) 5,999 8,999 4,500  HX780 02.00-05.40 / HX761 21.45-23.55 



 
 

 

หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้งทางบริษัทก่อนทําการออกต๋ัวภายใน 
หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน  
 
หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหมี้การ 3ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้นเมืองให้

นกัท่องเที่ยวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง
บรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้ง
รบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการ
บงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าดําเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน หากชําระแล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนนี้ได้  
3.  กรณทีี่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษัทจะ

ไม่มีการคืนเงินค่าบริการทําเอกสารวีซ่าที่ชําระมาแล้วทุกกรณ)ี เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซินเจิน้ได้ ทางบริษัทจะต้อง
ปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาดังนี ้

3.1 หากมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัที่มาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิม่ค่าใชจ่้ายลูกคา้จะตอ้งทาํการชาํระ
เพิม่ทุกกรณี ค่าใชจ่้ายส่วนต่างตามความเป็นจริง 

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

3.3 กรณีตอ้งทาํวซ่ีาหนา้ด่าน (ไม่ใช่วซ่ีากรุ๊ปประเภท 144) ลูกคา้ที่สามารถยืน่วซ่ีาไดพ้าสปอร์ตตอ้งเคยเดินทางมาแลว้ไม่ตํ่า
กวา่ 1 คร้ัง พาสปอร์ตตอ้งทาํก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยืน่วซ่ีาประเภทน้ีได ้          ชาํระค่าบริการเพิม่ตาม
ความเป็นจริง 

4.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้าํร่วมกนัเพือ่มีการลงร้านตามนโยบายการท่องเที่ยว ให้
ลงร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 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 ส่วนห้องพัก  
: หากลูกค้าลดจํานวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 วันทําการ  เพือ่จดัการปรับเปล่ียนหรือลดจาํนวนหอ้งพกั ตามความ
เหมาะสม หากลูกคา้ไม่แจง้ ทางแลนดจี์นจะเรียกเก็บเงินเพิม่หากท่านนอนพกัเด่ียว 



 
 

 

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

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  
8. รวมค่าภาษี มูลค่าเพิม่ 7% + รวมหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าดําเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ชําระพร้อมค่าทั วร์ (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 )ชําระที่สนามบินวันแรก  
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              

              (ที่ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144 ) 



 
 

 

 
เง่ือนไขการจองทัวร์ 
ชําระมัดจําท่านละ 5,000 บาทชําระส่วนที่ก่อนเดินทาง 30 วัน และส่งหน้าพาสปอร์ตหลังทําการจอง พร้อมแจ้งสลิปการโอนเงิน  
 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ันเม่ือชําระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณ ี 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู ่  นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย , การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีที่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษทัจะไม่มีการคืนเงิน
ค่าบริการทาํเอกสารวซ่ีาทุกกรณี) **กรณีทาํวซ่ีาเด่ียว** ค่าธรรมเนียมเขา้ประเทศจีน ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีา
กรุ๊ปท่องเที่ยวผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํวซ่ีาเด่ียวจากไทยเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท  
 
 
 
 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจอง 

หากทําการจองแล้วและชําระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 

 
 


