
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สายการบนิ Hongkong Airline (HX) 

          โหลดสมัภาระได ้20 กโิล  

          มอีาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  
 

 

 

    สะพานข้ามทะเลที่ยาว

ที่สุดในโลก 



 

 

 

 จดุเดน่โปรแกรม 

 New! สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก 

 ถนนคูรั่ก - จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ 

 ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

 หมนุกังหัน เสรมิดวง เสรมิบารม ีปัดเป่าเคราะห ์ 

  เมนูพเิศษ! เป็ดปักกิง่,ไวนแ์ดง 

 

 

ตารางเดินทาง 

 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ต า่กวา่ 18 ปี) 
พกัเดีย่ว 

9-12 มกราคม 2562 6,888.- 11,888.- 4,500.- 

16-19 มกราคม 2562  6,888.- 11,888.- 4,500.- 

23-26 มกราคม 2562  6,888.- 11,888.- 4,500.- 

13-16 กมุภาพันธ ์2562 6,888.- 11,888.- 4,500.- 

20-23 กมุภาพันธ ์2562 6,888.- 11,888.- 4,500.- 

27 กมุภาพันธ ์– 02 มนีาคม 2562 6,888.- 11,888.- 4,500.- 

6-9 มนีาคม 2562 6,888.- 11,888.- 4,500.- 

27-30 มนีาคม 2562 6,888.- 11,888.- 4,500.- 

 

****   ทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / น ัง่ตกัผูใ้หญ ่

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เม ือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเง ือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

 ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท 

 ราคายังไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น (เก็บทีส่นามบนิไทย) ทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บ 

 ราคานีส้ าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ พาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บคา่ทัวรเ์พิม่ 1,000 บาท 

 บรษัิทฯ ยนิดใีหค้ าปรกึษาเพิม่เตมิหากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางตอ่ เชน่ เลือ่นวนั เพิม่สว่นตา่ง     

 ทา่นทีม่ตีั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) สอบถามเจา้หนา้ทีข่องเรากอ่นท าการซือ้ตั๋ว 

 ใบนัดหมายเตรยีมตัวเดนิทาง บรษัิทฯ จัดสง่ใหท้า่นกอ่นเดนิทาง 3 วนั  

 

 

 

 



 

 

 

โปรแกรมทวัร์ 
 

วนัแรก     กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – New! สะพานขา้มทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - ตลาดกงเป่ย  

 
08.00 น.   ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประต ู5 Row K 
11.10 น.   ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ  HX772 

15.05 น.   ทกุทา่นถงึ สนามบนิฮอ่งกง หลงัจากรบักระเป๋าทีส่ายพาน และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
แลว้  หวัหนา้ทวัรพ์าทา่นเดนิออกทาง Hall B ไกดท์อ้งถิน่และรถโคช้ปรบัอากาศรอรบัทกุทา่น 
หมายเหต:ุ  การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิสายการบนิเป็นผูก้ าหนดเทา่น ัน้ บรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 

แตจ่ะท าการ Request  อ านวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเคา้เตอรเ์ช็คอนิ 
 

 

สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก HILIGHT! น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจไูห ่โดยการขา้มสะพานขา้ม
ทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก เสน้ทาง “ฮอ่งกง-จไูห”่ โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 นาท ีใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 9 
ปี โดยการทุม่งบประมาณในการสรา้งราว 1.2 แสนลา้นดอลลารฮ์อ่งกง (5.1 แสนลา้นบาท) สะพาน
แหง่นีม้คีวามยาวท ัง้หมด 55 กโิลเมตร มสีว่นทีเ่ชือ่มตอ่จากถนนสายหลกัและอกีสว่นทีเ่ป็นอโุมงคใ์ต้
ทะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ  
4 แสนตนั การออกแบบโครงสรา้งสามารถตา้นทานแผน่ดนิไหวและพายไุตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวาง
ระบบรกัษาความปลอดภยัไปจนถงึการรบัมอืกบัเหตฉุุกเฉนิพาทา่นขา้มทะเลโดยคนขบัทีไ่ดร้บัใบ
อนญุาตพิเิศษ ใหท้า่นไดส้มัผสักบัการขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลกดว้ยเวลาเพยีงไมน่าน ชมววิทะเลที่
สวยงามจนเดนิทางถงึฝั่งฮอ่งกง 

 
 

 
ตลาดกงเป่ย  แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์ลยีนแบบเกรด AAA+ ชือ่ดงัของเมอืงจไูห ่ภายในหา้งตดิ
แอรเ์ย็นสบายประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 5,000 รา้น มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลาย กระเป๋า รองเทา้ 
กางเกง นาฬกิา ของเด็กเลน่ ฯลฯ ทีส่ าคญัราคาไมแ่พง แลว้ยงัสามารถตอ่รองราคาได ้เป็นทีถ่กูใจ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยอยา่งยิง่ 



 

 

 

** อสิระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศัย **ชชชช 
เขา้สูท่ีพั่ก (จไูห)่ Jinjian Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง   ถนนคู่รกั - จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ - ชอ้ปป้ิงสิ้นคา้ OTOP - ตลาดหลอ่วู     

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

ถนนคูรั่ก ถนนยาวเลยีบรมิทะเล มคีวามยาวประมาณ 15 กโิลเมตร โดยรฐับาลจไูหม่กีารตกแตง่ภมูทิศัน 
ของถนนเสน้นี ้เพือ่ใหเ้กดิความสวยงาม และความรม่รืน่ เหตทุีไ่ดช้ือ่วา่ถนนคูร่กัน ัน้ เนือ่งมาจากบรเิวณ 
ถนนรมิชายหาดมกีารวางมา้น ัง่ ท ามาส าหรบัน ัง่ไดท้ลีะ 2 คนเทา่น ัน้ ท าใหไ้ดร้บัความนยิมในหมูคู่ร่กั 
หนุม่สาวเป็นอยา่งมาก  โดยสถานทีน่ ีไ้ดม้ตี านานเลา่ขานเกีย่วกบัความรกัมายาวนาน เรือ่งมอียูว่า่ ใน 
หมูบ่า้นชาวประมงรมิทะเล มชีายหาฟืนคนหนึง่ ท ามาหากนิดว้ยความขยนัหม ัน่เพยีร อดทน และ 
ซือ่สตัย ์ไดต้กหลมุรกักบั นางเทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล ท ัง้สองใชช้วีติรว่มกนัอยา่งมคีวามสขุตลอดเวล 
กวา่ 8 ปี ท าใหช้ายทีอ่าศยัอยูบ่า้นขา้งๆ อจิฉาเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากตนเองมกัจะทะเลาะกนัภรรยาอยู ่
บอ่ยคร ัง้ จงึน าความลบัทีต่นเองรูไ้ปบอกแกช่ายขายฟืนวา่ “แทจ้รงิแลว้ภรรยาของทา่นไดอ้มไขม่กุที ่
สวยงามและมคีา่ไวใ้นปาก” ซึง่ท าใหช้ายหาฟืนรูส้กึนอ้ยใจ และเสยีใจ ทีภ่รรยามคีวามลบักบัเขา ชาย 
หนุม่จงึไดเ้รยีกภรรยามาซกัถาม จนทราบวา่เรือ่งทีน่างอมไขม่กุมคีา่ไวเ้ป็นความจรงิ ชายขายฟืนจงึ 
ขอใหน้างคายออกมาใหเ้คา้ด ูแตน่างกลบัปฏเิสธ โดยบอกวา่หากตนคายไขม่กุออกมา ตนจะกลายเป็น 
หนิทนัท ีชายหนุม่ไมเ่ชือ่ทีน่างกลา่ว นางจงึตดัสนิใจสละความรกัเพือ่พสิจูนค์ าพูดดว้ยการคายไขม่กุ 
ออกมา ทนัใดน ัน้เอง นางกลายเป็นหนิตอ่หนา้ตอ่ตา เขากระโดดกอดภรรยาร า่ไห ้ แตม่นัสายไปเสยี 
แลว้ เขาไดท้ ารา้ยภรรยาทีร่กัเขาไปแลว้ และเพือ่เป็นการระลกึถงึความรกัอนัยิง่ใหญ ่จงึไดม้กีารสรา้ง 
รปูปัน้ของนางไวก้ลางทะเลใกลก้บัหมูบ่า้นชาวประมงน ัน่เอง  นางเทพธดิาน ัน้จงึถกูสรา้งเป็นรปูปัน้ชือ่ 
จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอื สาวงามหวหีนี ่เป็นหนิแกะสลกัต ัง้เดน่สงา่อยูร่มิทะเลบรเิวณอา่วเซยีงห ูมี
ขนาดใหญม่คีวามสงูถงึ 8.7 เมตร และมนี า้หนกัถงึ 10 ตนั มอืถอืไขม่กุไวโ้ดยยกขึน้เหนอืศรีษะ ตาม
เรือ่งเลา่ดงักลา่ว 

 
น าทา่นเดนิทางไป เซนิเจิน้ (โดยรถโคช้) 
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (2) 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ OTOP  รา้นหยก คนไทยมคีวามนยิมเชา่บชูา หยกป่ีเซีย้ะ เป็นอยา่งมาก เพราะเชือ่วา่หาก

เลีย้งสวัตน์ าโชคนีด้ ีๆ  จะใหค้ณุน าเงนิมาใหไ้มข่าดมอื เหมอืนทา่นเลีย้งกมุารประจ าบา้น รา้นบวัหมิะ 

เป็นทีรู่จ้กักนัดขีองคนไทยเมือ่คราวเกดิอบุตัเิหตรุถแกส๊คว า่ทีถ่นนเพชรบรุ ีเมือ่ 24 กนัยายน 2533 

รฐับาลจนีไดส้ง่ยาบวัหมิะอนัมสีรรพคณุรกัษาแผลไฟไหมม้าชว่ยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ ัว่ท ัง้ตวั 

จากน ัน้คนไทยก็รูจ้กัสรรพคณุของบวัหมิะเป็นอยา่งดเีรือ่ยมา รา้นยางพารา ผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบมา

เพือ่สขุภาพจรงิส าหรบัคนทีม่อีาการปวดเมือ่ยตา่งๆ นอนไมห่ลบั ท าจากยางพาราอบดว้ยสมนุไพรแท้ๆ  



 

 

ชว่ยใหห้ลบัสบายยิง่ข ึน้   

 

ตลาดหลอ่ว ูหา้งดงัทีค่นไทยขนานนามวา่ มาบญุครองจนี จ าหนา่ยสนิคา้เลยีนแบเกรด A+ แบรนดด์งั

มากมาย อาทเิชน่ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, 

Louis, Vuitton ฯลฯ 

 
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพเิศษ ! เป็ดปักกิง่ หรอื ซฟีู๊ ด + ไวนแ์ดง 

เขา้สูท่ีพั่ก (เซนิเจิน้) Higgert Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 

 

 
 
 
 

วนัสาม   รพีลสัเบย ์- วดัแชกง - รา้นจวิเวอรี ่- วดัเจา้แม่กวนอมิ - วดัหวงัตา้เซยีน - จมิซาจุย่ 
 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 
 

เดนิทางกลับ ฮอ่งกง (โดยรถไฟ) 
 

เจา้แมก่วนอมิ อา่วรพีลัสเบย*์ไหวข้อความส าเร็จดา้นขอลกู*หาดทรายยาวรปูพระจนัทรเ์สีย้วเป็นหนึง่ใน
หาดทีส่วยงามทีสุ่ดแหง่หนึง่ของฮอ่งกง อาคารสโมสรของสมาคมกูภ้ยัของฮอ่งกงสรา้งขึน้ในสไตลจ์นี
ด ัง้เดมิ เพดานตกแตง่ดว้ยลวดลายมงักรขดเป็นวงทีด่อูลงัการ รูปปั้นคูสู่งตระหงา่นของเจา้แมก่วนอมิ
และเจา้แมท่นิโหว่มคีวามโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวย 
 



 

 

 
วัดแชกง *ไหวข้อความส าเร็จธุรกจิการงาน* เป็นวดัทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแหง่นกัรบราชวงศ์

ซง่ถกูกลา่วขานใหเ้ป็นวดัทีข่ ึน้ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ การหมนุกงัหนักลบัทศิ จะ
ชว่ยหมนุชวีติพลกิผนัจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้เร ิม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ช ัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ด ีๆ  เขา้มา 
ประชาชนท ัว่โลกตา่งใหค้วามเลือ่มใสศรทัธาอยา่งมาก **ขอใหม้คีวามต ัง้ใจในการขอพร เทพเจา้
องคน์ี ้ดาราดงัๆ มาขอส าเร็จทกุราย** 

 
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพเิศษ! หา่นยา่ง 

รา้นจวิเวอรร์ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหนั ของขลงัชือ่ดงัทีท่ ัว่โลกใหก้ารยอมรบั**ของแทต้อ้งทีฮ่อ่งกง
เทา่น ัน้**  ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดงัจาก วดัแชกง วงลอ้กงัหนัปดัเป่าอปุสรรค พดัพาโชคลาภมาสู่

ตนเองและครอบครวั ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะ
ส าเร็จตามทีข่อ 
จากน ัน้น าทา่นเยีย่มชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอื
เป็นของทีร่ะลกึแดต่วัทา่นเอง 

   
 
วัดเจา้แมก่วนอมิ (ฮงฮมั) *ไหวข้อยมืเงนิตอ่เงนิ*วดัเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 แมจ้ะ

เป็นวดัขนาดเล็กแตเ่ป็นวดัทีช่าวฮอ่งกงนบัถอืศรทัธามาสกัการะ ขอพร ทีแ่หง่นีก้นัแนน่ขนดั ทีน่ ีค่น



 

 

นยิมท าพธิเีสมอืนกูเ้งนิจากเจา้แมก่วนอมิโดดเดน่เรือ่งโชคลาภ คา้ขายร า่รวยเวลาอธษิฐานใหข้อพร

แค ่1 อยา่ง พรอ้มกนั 

 
 
วัดหวังตา้เซยีน*ไหวข้อความส าเร็จดา้นคูค่รองและสขุภาพ*ต ัง้อยูใ่จกลางเมอืงโดดเดน่ดว้ย
สถาปตัยกรรมทีง่ดงาม ซึง่วดัแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของ
วดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน  
แตจ่ดุยอดนยิมทีค่นท ัว่โลกมากราบไหวว้ดัแหง่นีค้อืเป้าหมายของคนโสดอยากมคีูซ่ ึง่ไมใ่ชก่ารขอ
ความรกัจากเทพหวงัตา้เซยีนแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิไปดา้นขา้งซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้
ดา้ยแดง เป็นรปูปัน้สทีองมเีสีย้วพระจนัทรอ์ยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซึง่ชาวจนีเชือ่กนัวา่จะไดพ้บเนือ้คูแ่ท่
ทีเ่ป็นคูบ่ญุคูบ่ารมรีกักนัตลอดไป สว่นใครทีไ่ดพ้บคูแ่ลว้สามารถขอพรใหคู้ข่องทา่นรกักนัแนน่แฟ้นยิง่
ข ึน้ไดเ้ชน่กนั  
วธิขีอพร: ใชด้า้ยแดงผกูนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี
 

 
 

 
 
 

 

จมิซาจุย่ ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่นัสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท รวมท ัง้
โรงแรมนบัสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ล า้สมยัสดุ 



 

 

ๆ แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้บัจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง
ดจิติอล โทรศพัทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟช ัน่ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสนิคา้กิบ๊เก๋
มากมาย  
 

 
 

** อสิระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศัย ** 
 

ตามเวลานดัหมายน าทกุทา่นไปสนามบนิ สง่สนามบนิ เช็คอนิ โหลด
สมัภาระ 

 

วนัสี ่      สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

02.00 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ Hong Kong Airline (HX) เทีย่วบนิ HX767 

04.10 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพทกุทา่น 

หมายเหตุ:  การจดัที่น ัง่บนเครือ่งบนิสายการบนิเป็นผู ้ก าหนดเท่าน ัน้ บรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 

แตจ่ะท าการ Request  อ านวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเคา้เตอรเ์ช็คอนิ 
 

 
ขอ้ส าคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ไดแ้ก ่ฮอ่งกง  
มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิน้ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล เชน่  
จวิเวอรี,่ หยก, บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, เยือ่ไผซ่ ึง่ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย “เพราะมผีล
กบัราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทวัรจ์ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมโดยใชเ้วลา
ประมาณ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ และทกุ
การตดัสนิใจซือ้นัน้เป็นดลุพนิจิของลกูคา้ 100% ทัวรจ์ะไมม่สีว่นรับผดิชอบความพอใจหากทา่นไมพ่ึง่พอใจสนิคา้
ภายหลัง  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทุกเมอืง ทางแลนดจ์นีจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 600 หยวน / คน / รา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *รวม* 
1) ตั๋วเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ชัน้ประหยดั) ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  



 

 

 ไมส่ามารถขอ Refund ไดท้กุกรณี  ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

2) โรงแรม 3 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 
หมายเหต:ุ  การจัดหอ้งพักส าหรับเด็ก มเีงือ่นไขดังนี ้

 เด็กอาย ุตัง้แต ่0 – 4 ขวบ ไมเ่ปิดเตยีง จัดใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น / หอ้ง เทา่นัน้ 
กรณีเป็นผูใ้หญเ่พยีง 1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถอืวา่เป็นการพักเดีย่ว  มคีา่พักเดีย่ว 

 เด็กอาย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง / หอ้ง หรอื นอนกบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น / หอ้ง 
 ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] หากโรงแรมไมม่หีอ้งพกัในวันนัน้ 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหอ้งประเภทอืน่ทดแทนใหแ้กท่า่นตามเหมาะสม  

 กรณีทีเ่ดนิทางมา 4 ทา่น ผูใ้หญ/่ครอบครัว แตม่ ี1 ทา่น มเีหตจุ าเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้
ไมว่า่จะเป็นสาเหตใุดกต็ามทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับเป็นหอ้ง TRIPLE พัก 3 ทา่น/หอ้ง 
หรอืมคีา่ใชจ้า่ยเรยีกเก็บเพิม่เป็นคา่พักเดีย่ว ส าหรับเศษ 1 ทา่น ทีต่อ้งการนอนแยกคนเดยีว 

 ในกรณีบางทา่นมเีหตจุ าเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้ บรษัิทฯ จะไมส่ามารถโอนหอ้งพักของ 
ผูย้กเลกิเดนิทางใหแ้กท่า่นอืน่ๆ ใชส้ ารองพักไดท้กุกรณี  เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของทางโรงแรม 

3)  อาหาร 5 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 

4)  คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม โดยทีไ่มใ่ชโ่ปรแกรมทีร่ะบไุวว้า่ตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อาย ุ1 – 75 ปี เทา่นัน้ ** 
กรณีผูเ้ดนิทางมอีายตุัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 
และ ส าหรับผูเ้ดนิทาง อาย ุ81 ปี ขึน้ไป กรมธรรมไ์มรั่บคุม้ครองใดๆ ทัง้ส ิน้ ** 

  ประกนัจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่คยผา่นหรอืเคยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะสง่ชือ่มาท าประกนัแลว้ 
ไดแ้ก ่อาเซอรไ์บจัน, อฟักานสิถาน, ควิบา, อหิรา่น, อรัิก, สาธารณรัฐครีก์ชิ, เลบานอน, ลเิบยี, เกาหล ี
(เหนอื), ปากสีถาน, ซเีรยี, ทาจกิสิถาน, เตริก์เมนสิถาน, ปาเลสไตน,์ อซุเบกสิถาน, อสิราเอล 

7)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชห่วัหนา้ทวัร)์ 1,000 บาท/ทา่น   

  ผูใ้หญแ่ละเด็กจา่ยในอตัราเทา่กนั ** ทารก อายตุ ่ากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิ ** 
  จา่ยทีส่นามบนิประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทวัรเ์ทา่นัน้ 
  คา่ทปิส าหรับหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจา่ยเพิม่ตามสนิน ้าใจของทกุทา่น ** 

8)  คา่น ้าหนัก ภาษีน ้ามนั ภาษีตั๋วทกุชนดิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็เงนิเพิม่หากสายการบนิขอปรับขึน้ 

 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *ไมร่วม* 
1)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชห่วัหนา้ทวัร)์ 1,500 บาท/ทา่น   

  ผูใ้หญแ่ละเด็กจา่ยในอตัราเทา่กนั  ** ทารก อายตุ ่ากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิ ** 
  จา่ยทีส่นามบนิประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทวัรเ์ทา่นัน้ 
  คา่ทปิส าหรับหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจา่ยเพิม่ตามสนิน ้าใจของทกุทา่น ** 

2)  คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น 

3)  ในกรณีทีป่ระเทศจนี มปีระกาศใหย้ืน่ขอวซีา่กระทันหันกอ่นการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 )  
จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยืน่ธรรมดา 5 วันท าการ) 3,550 บาท  
(ยืน่แบบเรง่ดว่น 3 วันท าการ) 4,150 บาท โดยยืน่วซีา่ทีส่ถานทตูจนี 

4) เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮอ่งกง จนี และ ผูจ้ัดทัวร ์ไดท้ ารว่มกนัเพือ่มกีารลงรา้นตามนโยบาย
การทอ่งเทีย่ว ใหล้งรา้นแตไ่มม่กีารบงัคับซือ้แตอ่ยา่งใดและเด็กทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 18 ปีจ าเป็นตอ้งช าระเงนิเพิม่
ทา่นละ 3,000.- บาท 

5)  คา่ภาษีตา่งๆ ไดแ้ก ่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

6)  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จากทวัรเ์ป็นสาเหต ุ อาทเิชน่  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษภายใน
หอ้งพัก, คา่โทรศัพทต์า่งๆ ,คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่มนิบิาร,์ คา่ซกัรดี, คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการ
บนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจาก
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีป่ระจ าเมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอื
ความควบคมุของทางบรษัิทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงือ่นไขการรบัจองทวัร ์
1)  ช าระคา่มดัจ าทวัร ์5,000 บาท / ทา่น ภายใน 2 วัน นับจากวันทีไ่ดรั้บใบอนิวอยส ์
2)  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 20 วัน เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง 

  ทีน่ั่งของทา่นจะถกูยนืยนัโดยสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทา่นไดรั้บใบยนืยนัการรับจองของบรษัิทฯ เป็นส าคญั 
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิทีน่ั่งของทา่นอตัโนมตั(ิauto) หากทา่นไมไ่ดช้ าระคา่มดัจ าในวันทีก่ าหนด  
เพือ่ใหส้ทิธิแ์กผู่ท้ีร่อควิ (Waitlist) ทา่นตอ่ไปและ เนือ่งจากโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเทีย่ว) 
บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งบรหิารจัดการขายทีน่ั่งใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจ ากดัทีส่ายการบนิก าหนด 
เพือ่สามารถน าทกุทา่นออกเดนิทางไดอ้ยา่งราบรืน่        

3)  แนบส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณุาถา่ยสง่มาตามตัวอยา่ง) โดยมวีันหมดอายคุงเหลอืไมน่อ้ยกวา่6 เดอืน   
นับลว่งหนา้กอ่นวันเดนิทาง และมหีนา้วา่งทา้ยเลม่ไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระทับตราได ้

4)  หากทา่นไมช่ าระคา่ทวัรค์รบ 100% กอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯ จะไมส่ามารถอนุญาตใหท้า่นเดนิทางได ้ 
รวมถงึสายการบนิจะยดึมดัจ าของทา่นทันท ีโดยไมส่ามารถขอคนื (Refund)  ไดท้กุกรณี 

 
 
 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆ ทีค่วรทราบ 
1)  ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุ65 ปี ขึน้ไป หรอื ทา่นทีร่อ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ประกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยนัสขุภาพวา่ทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนือ่งจากโปรแกรมเสน้ทางนี ้ทา่น
ตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักบอ่ย หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ ทา่นชว่ยเหลอื
ตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็งควบคมุตนเองไมไ่ดห้รอื 
ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดย
ค านงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นส าคญั 

2)  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ
แปรปรวน, ปัญหาชมุนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบนิเป็นสาเหต,ุ ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืในกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่จะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ในวันดังกลา่ว โดยจะค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นส าคญั 

3)  ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หรั้บทราบ
กอ่นการท าจองทวัรโ์ดยทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

4)  บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนั กรณีทีท่า่นจองและเดนิทางมาเพยีง 1 ทา่น 
จะตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

5)  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 
 
 
 

                      
 


