
 

 

 

 
 

ฮ่องกง จูไห ่เซินเจิ้น  

ทัวร์ 4 วัน 2 คืน 
 

 



 

 

Hilight! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก 

 
สายการบิน Hongkong Airline (HX)  
 โหลดสัมภาระได้ 20 กิโล 
 มีอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
 

จุดเดน่โปรแกรม 

1. New! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก 

2. ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล 

3. ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย 

4. หมุนกังหัน เสริมดวง เสริมบารมี ปัดเป่าเคราะห์ 

    4. เมนูพิเศษ! เป็ดปักก่ิง,ไวน์แดง 

 

ตารางเดินทาง 

ตารางเดินทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น* 
ราคาผู้ใหญ ่

ราคาเด็ก 

(ต่่ากว่า 18 ปี) 
พักเดี่ยว 

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

27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562 6,888.- 11,888.- 4,500.- 

06-09 มีนาคม 2562 6,888.- 11,888.- 4,500.- 

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

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

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

****   ทารก อายุต่่ากว่า 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / นั่งตักผู้ใหญ่ 

*โปรดอ่านเงื่อนไขทัวร์ก่อนจอง! เม่ือท่านจองแล้วจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขครบทุกข้อแล้ว!!* 

เก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนภายในวันถัดไป เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น 

 ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท 

 ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด ์1,500 บาท/ท่าน (เก็บที่สนามบินไทย) ทารก อายุต่ ากว่า 2 ปี ไม่เก็บ 

 ราคานี้ส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น พาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพ่ิม 1,000 บาท 

 บริษัทฯ ยินดีให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เลื่อนวัน เพ่ิมส่วนต่าง     



 

 

 ท่านทีมี่ตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) สอบถามเจ้าหน้าที่ของเราก่อนท าการซ้ือต๋ัว 

 ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดส่งให้ท่านก่อนเดินทาง 3 วัน  

 

โปรแกรมทัวร์ 

วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – New! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - ตลาดกงเป่ย  

08.00 น.   ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 5 Row K 
11.10 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  HX772 

15.05 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  หัวหน้า
ทัวร์พาท่านเดินออกทาง Hall B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน 
หมายเหตุ:  การจัดที่นั่งบนเครื่องบินสายการบินเป็นผู้ก าหนดเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะท าการ Request  อ านวยความสะดวกให้ได้เท่านั้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เช็คอิน 

 
สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก HILIGHT! น าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยการข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดใน
โลก เส้นทาง “ฮ่องกง-จูไห่” โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาท ีใช้เวลาในการสร้างถึง 9 ปี โดยการทุ่มงบประมาณในการ
สร้างราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง (5.1 แสนล้านบาท) สะพานแห่งนี้มีความยาวทั้งหมด 55 กิโลเมตร มีส่วนที่
เชื่อมต่อจากถนนสายหลักและอีกส่วนที่เป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 7 กิโลเมตร ใช้เหล็กมากถึง  
4 แสนตัน การออกแบบโครงสร้างสามารถต้านทานแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่นได้อีกด้วยมีการวางระบบรักษาความ
ปลอดภัยไปจนถึงการรับมือกับเหตุฉุกเฉินพาท่านข้ามทะเลโดยคนขับที่ได้รับใบอนุญาติพิเศษ ให้ท่านได้สัมผัสกับการ
ข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกด้วยเวลาเพียงไม่นาน ชมวิวทะเลที่สวยงามจนเดินทางถึงฝั่งฮ่องกง 

 
 



 

 

ตลาดกงเป่ย  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เลียนแบบเกรด AAA+ ชื่อดังของเมืองจูไห่ ภายในห้างติดแอร์เย็นสบาย
ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 5,000 ร้าน มีให้เลือกมากมายหลากหลาย กระเป๋า รองเท้า กางเกง นาฬิกา ของเด็กเล่น 
ฯลฯ ที่ส าคัญราคาไม่แพง แล้วยังสามารถต่อรองราคาได้ เป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างยิ่ง 

 
** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย ** 

เข้าสู่ที่พัก (จูไห)่ Jinjian Hotel  หรือใกล้เคียง 
วันสอง   ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งสิ้นค้า OTOP - ตลาดหล่อวู     
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (1) 
ถนนคู่รัก เป็นถนนยาวเลียบรมิทะเล มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร โดยรัฐบาลจูไห่มีการตกแต่งภูมิทัศน์ 
ของถนนเส้นนี้ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม และความร่มรื่น เหตุที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักนั้น เนื่องมาจากบริเวณถนน 
ริมชายหาดมีการวางม้านั่ง ท ามาส าหรับนั่งได้ทีละ 2 คนเท่านั้น ท าให้ได้รับความนิยมในหมู่คู่รักหนุ่มสาวเป็น 
อย่างมาก  โดยสถานที่นี้ได้มีต านานเล่าขานเกี่ยวกับความรักมายาวนาน เรื่องมีอยู่ว่า ในหมู่บ้านชาวประมงริม 
ทะเล มีชายหาฟืนคนหนึ่ง ท ามาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน และซื่อสัตย์ ได้ตกหลุมรักกับ นาง 
เทพธิดาแห่งท้องทะเล ทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดเวลากว่า 8 ปี ท าให้ชายที่อาศัยอยู่บ้าน 
ข้างๆ อิจฉาเป็นอย่างมาก เนื่องจากตนเองมักจะทะเลาะกันภรรยาอยู่บ่อยครั้ง จึงน าความลับที่ตนเองรู้ไปบอก 
แก่ชายขายฟืนว่า “แท้จริงแล้วภรรยาของท่านได้อมไข่มุกที่สวยงามและมีค่าไว้ในปาก” ซึ่งท าให้ชายหาฟืนรู้สึก 
น้อยใจ และเสียใจ ที่ภรรยามีความลับกับเขา ชายหนุ่มจึงได้เรียกภรรยามาซักถาม จนทราบว่าเรื่องที่นางอม 
ไข่มุกมีค่าไว้เป็นความจริง ชายขายฟืนจึงขอให้นางคายออกมาให้เค้าดู แต่นางกลับปฏิเสธ โดยบอกว่าหากตน 
คายไข่มุกออกมา ตนจะกลายเป็นหินทันที ชายหนุ่มไม่เชื่อที่นางกล่าว นางจึงตัดสินใจสละความรักเพ่ือพิสูจน์ 
ค าพูดด้วยการคายไข่มุกออกมา ทันใดนั้นเอง นางกลายเป็นหินต่อหน้าต่อตา เขากระโดดกอดภรรยาร่ าไห้  แต่ 
มันสายไปเสียแล้ว เขาได้ท าร้ายภรรยาที่รักเขาไปแล้ว และเพ่ือเป็นการระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ จึงได้มีการ 
สร้างรูปปั้นของนางไว้กลางทะเลใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงนั่นเอง  นางเทพธิดานั้นจึงถูกสร้างเป็นรูปปั้นชื่อว่า 
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือ สาวงามหวีหนี่ เป็นหินแกะสลักตั้งเด่นสง่าอยู่ริมทะเลบริเวณอ่าวเซียงหู มีขนาดใหญ่มี 
ความสูงถึง 8.7 เมตร และมีน้ าหนักถึง 10 ตัน มือถือไข่มุกไว้โดยยกขึ้นเหนือศีรษะ ตามเรื่องเล่าดังกล่าว 



 

 

 
น่าท่านเดินทางไป เซินเจิ้น (โดยรถโค้ช) 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
ช้อปปิ้งสินค้า OTOP  ร้านหยก คนไทยมีความนิยมเช่าบูชา หยกปี่เซี้ยะ เป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าหากเลี้ยงสัวต์น า

โชคนี้ดีๆ จะให้คุณน าเงินมาให้ไม่ขาดมือ เหมือนท่านเลี้ยงกุมารประจ าบ้าน ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย

เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ าที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณ

รักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วทั้งตัว จากนั้นคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเป็นอย่างดีเรื่อยมา 

ร้านยางพารา ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพ่ือสุขภาพจริงส าหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยต่างๆ นอนไม่หลับ ท าจาก

ยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆ ช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น   

 
ตลาดหล่อวู ห้างดังที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จ าหน่ายสินค้าเลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดังมากมาย อาทิ

เช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 



 

 

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง หรือ ซีฟู๊ด + ไวน์แดง 
เข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น) Higgert Hotel  หรือใกล้เคียง 
 
วันสาม   รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย 
 
 
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) 
 
เดินทางกลับ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) 
 
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์*ไหว้ขอความส าเร็จด้านขอลูก*หาดทรายยาวรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นหนึ่งในหาดที่
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง อาคารสโมสรของสมาคมกู้ภัยของฮ่องกงสร้างขึ้นในสไตล์จีนดั้งเดิม เพดานตกแต่ง
ด้วยลวดลายมังกรขดเป็นวงที่ดูอลังการ รูปปั้นคู่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วมีความโดดเด่น
ท่ามกลางสวนสวย 
 

 
วัดแชกง *ไหว้ขอความส าเร็จธุรกิจการงาน* เป็นวัดทีส่ร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงต านานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่งถูกกล่าวขานให้
เป็นวัดที่ข้ึนชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อท่ีว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้าย
กลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพ่ือขับไล่สิ่งชั่วร้ายและน าแต่สิ่งดีๆ เข้ามา ประชาชนทั่วโลกต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธา
อย่างมาก **ขอให้มีความตั้งใจในการขอพร เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอส าเร็จทุกราย** 



 

 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  เมนูพิเศษ! ห่านย่าง 
ร้านจิวเวอร์รี่  ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน ของขลังชื่อดังที่ทั่วโลกให้การยอมรับ**ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น**  
ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่าน
สามารถชมและเลือกซื้อใส่เพ่ือเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะส าเร็จตามที่ขอ 
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่
ตัวท่านเอง 

   
 
วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮงฮัม) *ไหว้ขอยืมเงินต่อเงิน*วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 แม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก

แต่เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงนับถือศรัทธามาสักการะ ขอพร ที่แห่งนี้กันแน่นขนัด ที่นี่คนนิยมท าพิธีเสมือนกู้เงินจากเจ้าแม่

กวนอิมโดดเด่นเรื่องโชคลาภ ค้าขายร่ ารวยเวลาอธิษฐานให้ขอพรแค่ 1 อย่าง พร้อมกัน 



 

 

 
 
วัดหวังต้าเซียน*ไหว้ขอความส าเร็จด้านคู่ครองและสุขภาพ*ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม ซึ่ง
วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน  
แต่จุดยอดนิยมที่คนทั่วโลกมากราบไหว้วัดแห่งนี้คือเป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ซึ่งไม่ใช่การขอความรักจากเทพ
หวังต้าเซียนแต่อย่างใด แต่เป็นการเดินไปด้านข้างซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยว
พระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าจะได้พบเนื้อคู่แท่ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีรักกันตลอดไป ส่วนใครที่ได้
พบคู่แล้วสามารถขอพรให้คู่ของท่านรักกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้เช่นกัน  
วิธีขอพร: ใช้ด้ายแดงผกูนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 
 

 



 

 

 
จิมซาจุ่ย ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ 
และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ าสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลาย
ประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อ
สินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย  
 

 
 

** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย ** 
ตามเวลานัดหมายน าทุกท่านไปสนามบิน ส่งสนามบิน เช็คอิน โหลดสัมภาระ 

 
วันสี่       สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
02.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX) เที่ยวบิน HX767 

04.10 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ:  การจัดที่นั่งบนเครื่องบินสายการบินเป็นผู้ก าหนดเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะท าการ Request  อ านวยความสะดวกให้ได้เท่านั้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เช็คอิน 

 
 
ข้อส่าคัญควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ได้แก่ ฮ่องกง  
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้นก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เช่น  จิ
วเวอรี่, หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยื่อไผ่ซึ่งทัวร์มีความจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 



 

 

นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็น
ดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พ่ึงพอใจสินค้าภายหลัง  และถ้าหากลูกค้าไม่มี
ความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 
หยวน / คน / ร้าน 
 
 

อัตราค่าบริการทั้งหมด *รวม* 
1) ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ชั้นประหยัด) ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  
 ไม่สามารถขอ Refund ได้ทุกกรณี  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี 

2) โรงแรม 3 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ:  การจัดห้องพักส าหรับเด็ก มีเงื่อนไขดังนี้ 

 เด็กอายุ ตั้งแต่ 0 – 4 ขวบ ไม่เปิดเตียง จัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน / ห้อง เท่านั้น 
กรณีเป็นผู้ใหญ่เพียง 1 ท่าน / ห้อง  โรงแรมจะถือว่าเป็นการพักเดี่ยว  มีค่าพักเดี่ยว 
 เด็กอายุ ตั้งแต่ 4 ขวบ ขึ้นไป  จัดให้นอนเสริม 1 เตียง / ห้อง หรือ นอนกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน / ห้อง 
 ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันนั้น 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องประเภทอ่ืนทดแทนให้แก่ท่านตามเหมาะสม  
 กรณีท่ีเดินทางมา 4 ท่าน ผู้ใหญ่/ครอบครัว แต่มี 1 ท่าน มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้ 
ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป็นห้อง TRIPLE พัก 3 ท่าน/ห้อง 
หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพ่ิมเป็นค่าพักเดี่ยว ส าหรับเศษ 1 ท่าน ที่ต้องการนอนแยกคนเดียว 
 ในกรณีบางท่านมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้  บริษัทฯ จะไม่สามารถโอนห้องพักของ 
ผู้ยกเลิกเดินทางให้แก่ท่านอ่ืนๆ ใช้ส ารองพักได้ทุกกรณี  เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของทางโรงแรม 
3)  อาหาร 5 ม้ือ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**) 
4)  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมท่ีระบุไว้ว่าต้องช าระเพ่ิมเติม 
5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น ** 
กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง 
และ ส าหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น ** 
  ประกันจะไม่คุ้มครองผู้ที่เคยผ่านหรือเคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งชื่อมาท าประกันแล้ว 
ได้แก่ อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, เลบานอน, ลิเบีย, เกาหลี (เหนือ), 
ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน, อิสราเอล 
7)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,000 บาท/ท่าน   
  ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายุต่ ากว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป ** 



 

 

  จ่ายที่สนามบินประเทศไทยแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทัวร์เท่านั้น 
  ค่าทิปส าหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมตามสินน้ าใจของทุกท่าน ** 
8)  ค่าน้ าหนัก ภาษีน้ ามัน ภาษีตั๋วทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพ่ิมหากสายการบินขอปรับขึ้น 
 
 

อัตราค่าบริการทั้งหมด *ไม่รวม* 
1)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน   
  ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน  ** ทารก อายุต่ ากว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป ** 
  จ่ายที่สนามบินประเทศไทยแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทัวร์เท่านั้น 
  ค่าทิปส าหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมตามสินน้ าใจของทุกท่าน ** 
2)  ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่าน 
3)  ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศให้ยื่นขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 )  
จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วันท าการ) 3,550 บาท  
(ยื่นแบบเร่งด่วน 3 วันท าการ) 4,150 บาท โดยยื่นวีซ่าที่สถานทูตจีน 
4) เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นทาง ฮ่องกง จีน และ ผู้จัดทัวร์ ได้ท าร่วมกันเพ่ือมีการลงร้านตามนโยบายการ
ท่องเที่ยว ให้ลงร้านแต่ไม่มีการบังคับซื้อแต่อย่างใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจ าเป็นต้องช าระเงินเพ่ิมท่านละ 
3,000.- บาท 
5)  ค่าภาษตี่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% กรณีต้องการใบก ากับภาษี 
6)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทัวร์เป็นสาเหตุ  อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษภายในห้องพัก, 
ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทาง
ธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประจ าเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 
 
 
 
 

เงื่อนไขการรับจองทัวร์ 
1)  เก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนภายในวันถัดไป เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น 
2)  ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง 20 วัน เพ่ือยืนยันการเดินทาง 
  ที่นั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบยืนยันการรับจองของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกที่นั่งของท่านอัตโนมัติ(auto) หากท่านไม่ได้ช าระค่ามัดจ าในวันที่ก าหนด  
เพ่ือให้สิทธิ์แก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปและ เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเที่ยว) 
บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องบริหารจัดการขายที่นั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจ ากัดท่ีสายการบินก าหนด 



 

 

เพ่ือสามารถน าทุกท่านออกเดินทางได้อย่างราบรื่น        
3)  แนบส าเนาหนังสือเดินทาง (กรุณาถ่ายส่งมาตามตัวอย่าง) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า6 เดือน   
นับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมีหน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกว่า 2 หน้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประทับตราได้ 
4)  หากท่านไม่ช าระค่าทัวร์ครบ 100% ก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเดินทางได้  
รวมถึงสายการบินจะยึดมัดจ าของท่านทันที โดยไม่สามารถขอคืน (Refund)  ได้ทุกกรณี 
 
 
 

เงื่อนไขส่าคัญอ่ืนๆ ที่ควรทราบ 
1)  ผู้เดินทางท่ีมีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair) ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์
ประกอบการเดินทาง เพ่ือยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้อง
เดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชัก อาหารเกรง็ควบคุมตนเองไม่ได้หรือ ตอบสนองช้า
ผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยท่านเป็นส าคัญ 
2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวน, 
ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละ
ประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไกดแ์ละคนขับรถท้องถิ่นจะเป็นผู้บริหารเวลาตาม
สถานการณ์ในวันดังกล่าว โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส าคัญ 
3)  ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการ
ท าจองทัวร์โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าท่ีมีวีซ่าจีนทุกกรณี 
4)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าท่ีไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านจองและเดินทางมาเพียง 1 ท่าน จะต้อง
จ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 
5)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


