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ฮอ่งกง จูไห ่เซนิเจิน้ 3 วนั 2 คนื 
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Hilight! สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก 

 
 
 
 

สายการบนิ CATHAY PACIFIC (CX)  

 โหลดสมัภาระได ้30 กโิล 

 มอีาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

จดุเดน่โปรแกรม 

1. New! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สดุในโลก 

2. ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล 

3. ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย 

4. หมุนกังหัน เสริมดวง เสริมบารมี ปัดเป่าเคราะห์ 

   5. เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง,ไวน์แดง 

 

ตารางเดินทาง 

ตารางเดินทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเทา่นัน้* 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเดก็ 

(ต่าํกวา่ 18 ป)ี 
พกัเดีย่ว 

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 **ติดวันมาฆบูชา 9,888.- 14,888.- 4,500.- 
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20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 (พุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (อังคาร-พฤหัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

01–03 มีนาคม 2562(ศุกร์-อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

04 – 06 มีนาคม 2562 (จันทร์-พุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

06 – 08 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

07 – 09 มีนาคม 2562 (พฤหัสบดี-เสาร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

12 - 14 มีนาคม 2562 (อังคาร-พฤหัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

13 - 15 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

14 - 16 มีนาคม 2562 (พฤหัสบดี-เสาร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

18 - 20 มีนาคม 2562 (จันทร์-พุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

19 - 21 มีนาคม 2562 (อังคาร-พฤหัสบดี) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

20 - 22 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

21 - 23 มีนาคม 2562 (พฤหัสบดี-เสาร์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

22–24มีนาคม 2562(ศุกร์-อาทิตย์) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

25 - 27 มีนาคม 2562 (จันทร์-พุธ) 7,888.- 12,888.- 4,500.- 

27 - 29 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

28 - 30 มีนาคม 2562 (พฤหัสบดี-เสาร์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

29 – 31 มีนาคม 2562 (ศุกร์-อาทิตย์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

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

 

*โปรดอ่านเง่ือนไขทัวร์ก่อนจอง! เมื่อท่านจองแล้วถือว่ายอมรับเง่ือนไขครบทุกข้อ* 

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) *ทารกไม่เก็บ 

ราคาทัวร์สําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีเป็นพาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท 

การันตีกรุ๊ปออกเดินทางในจํานวนขั้นตํ่า10 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์บริการ 

บริษัทฯ ยินดีให้คําปรึกษาเพิ่มเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เล่ือนวัน เพิ่มส่วนต่าง 
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 ท่านที่มีต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) เช็คเวลากับฝ่ายขายก่อนออกต๋ัว 

 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – New! สะพานขา้มทะเลทีย่าวที่สดุในโลก - ตลาดกงเปย่  

10.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 6Row M 

13.05 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินCathay Pacific Airway (CX) เที่ยวบินCX614 

16.55 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกงหลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

หัวหน้าทัวร์นําท่านเดินออกทาง Hall B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

นําทุกท่านเดินทางไปเซินเจ้ิน (โดยรถไฟ)ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ขึ้นอยู่กับการจราจร* 

สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก HILIGHT! นําท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยการข้ามสะพานข้ามทะเล

ที่ยาวที่สุดในโลก เส้นทาง “ฮ่องกง-จูไห”่ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที ใช้เวลาในการสร้างถึง 9 ปี 

โดยการทุ่มงบประมาณในการสร้างราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง (5.1 แสนล้านบาท) สะพานแห่งนี้

มีความยาวทั้งหมด 55 กิโลเมตร มีส่วนที่เชื่อมต่อจากถนนสายหลักและอีกส่วนที่เป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 7 

กิโลเมตร ใช้เหล็กมากถึง 4 แสนตัน การออกแบบโครงสร้างสามารถต้านทานแผ่นดินไหวและพายุ

ไต้ฝุ่นได้อีกด้วยมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการรับมือกับเหตุฉุกเฉินพาท่านข้ามทะเล

โดยคนขับที่ได้รับใบอนุญาติพิเศษ ให้ท่านได้สัมผัสกับการข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกด้วยเวลาเพียงไม่

นาน ชมวิวทะเลที่สวยงามจนเดินทางถึงฝั่งฮ่องกง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  HKTG17 ZUH ZEN  3D2N MAR19-CX-W73 

 
 

ตลาดกงเป่ย  แหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เลียนแบบเกรด AAA+ ชื่อดังของเมืองจูไห่ ภายในห้างติดแอร์

เย็นสบายประกอบด้วยร้านค้ากว่า 5,000 ร้าน มีให้เลือกมากมายหลากหลาย กระเป๋า รองเท้า กางเกง 

นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่สําคัญราคาไม่แพง แล้วยังสามารถต่อรองราคาได้ เป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยว

ชาวไทยอย่างย่ิง 

 
 

** อสิระอาหารเยน็ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
 

เขา้สูท่ีพ่กั (จไูห)่ Jinjian Hotel  หรอืใกลเ้คียง 

วนัสอง   ถนนคูร่กั - จไูหฟ่ชิเชอรเ์กริล์ - ชอ้ปปิง้สิน้คา้ OTOP - ตลาดหลอ่ว ู    

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 
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ถนนคูร่กั เป็นถนนยาวเลียบริมทะเล มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร โดยรัฐบาลจูไห่มีการตกแต่ง 

ภูมิทัศน์ของถนนเส้นน้ี เพื่อให้เกิดความสวยงาม และความร่มรื่น เหตุที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักนั้น

เน่ืองมาจาก 

บริเวณถนนริมชายหาดมีการวางม้านั่ง ทํามาสําหรับนั่งได้ทีละ 2 คนเท่านั้น ทําให้ได้รับความนิยมใน

หมู่ 

คู่รักหนุ่มสาวเป็นอย่างมาก  โดยสถานที่น้ีได้มีตํานานเล่าขานเกี่ยวกับความรักมายาวนาน เร่ืองมีอยู่ว่า  

ในหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล มีชายหาฟืนคนหนึ่ง ทํามาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน และ 

ซื่อสัตย์ ได้ตกหลุมรักกับ นางเทพธิดาแห่งท้องทะเล ทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดเวลา 

กว่า 8 ปี ทําให้ชายที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆ อิจฉาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากตนเองมักจะทะเลาะกันภรรยาอยู่ 

บ่อยครั้ง จึงนําความลับที่ตนเองรู้ไปบอกแก่ชายขายฟืนว่า “แท้จริงแล้วภรรยาของท่านได้อมไข่มุกที ่

สวยงามและมีค่าไว้ในปาก” ซึ่งทําให้ชายหาฟืนรู้สึกน้อยใจ และเสียใจ ที่ภรรยามีความลับกับเขา ชาย 

หนุ่มจึงได้เรียกภรรยามาซักถาม จนทราบว่าเรื่องที่นางอมไข่มุกมีค่าไว้เป็นความจริง ชายขายฟืนจึง 

ขอให้นางคายออกมาให้เค้าดู แต่นางกลับปฏิเสธ โดยบอกว่าหากตนคายไข่มุกออกมา ตนจะกลายเป็น 

หินทันที ชายหนุ่มไม่เชื่อที่นางกล่าว นางจึงตัดสินใจสละความรักเพื่อพิสูจน์คําพูดด้วยการคายไข่มุก 

ออกมา ทันใดนั้นเอง นางกลายเป็นหินต่อหน้าต่อตา เขากระโดดกอดภรรยาร่ําไห้  แต่มันสายไปเสีย 

แล้ว เขาได้ทําร้ายภรรยาที่รักเขาไปแล้ว และเพื่อเป็นการระลึกถึงความรักอันย่ิงใหญ่ จึงได้มีการ 

สร้างรูปป้ันของนางไว้กลางทะเลใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงนั่นเอง  นางเทพธิดานั้นจึงถูกสร้างเป็นรูป 

ป้ันชื่อว่าจูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือ สาวงามหวีหนี่ เป็นหินแกะสลักตั้งเด่นสง่าอยู่ริมทะเลบริเวณอ่าวเซียง

หู  

มีขนาดใหญ่มีความสูงถึง 8.7 เมตร และมีน้ําหนักถึง 10 ตัน มือถือไข่มุกไว้โดยยกขึ้นเหนือศีรษะ ตาม 

เร่ืองเล่าดังกล่าว 

 
นาํทา่นเดนิทางไป เซนิเจิน้ (โดยรถโคช้) 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

ชอ้ปปิง้สนิคา้ OTOP  รา้นหยก คนไทยมีความนิยมเช่าบูชา หยกปีเ่ซี้ยะ เป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่า

หากเล้ียงสัวต์นําโชคนี้ดีๆ จะให้คุณนําเงินมาให้ไม่ขาดมือ เหมือนท่านเล้ียงกุมารประจําบ้าน รา้นบวั

หมิะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยเมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ําที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 
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2533 รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่ว

ทั้งตัว จากนั้นคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเป็นอย่างดีเรื่อยมา รา้นยางพารา ผลติภัณฑ์ที่

ออกแบบมาเพื่อสุขภาพจริงสําหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยต่างๆ นอนไม่หลับ ทําจากยางพาราอบด้วย

สมุนไพรแท้ๆ ช่วยให้หลับสบายย่ิงขึ้น   

 

ตลาดหล่อวู ห้างดังที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จําหน่ายสินค้าเลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดัง

มากมาย อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, 

Vuitton ฯลฯ 

 

บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (3) เมนพูเิศษ ! เปด็ปกักิง่ หรอื ซฟีูด๊ + ไวนแ์ดง 

เขา้สูท่ีพ่กั (เซนิเจิน้) Higgert Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสาม   รพีลสัเบย ์- วดัแชกง - รา้นจิวเวอรี ่- วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัหวงัตา้เซยีน - จมิซาจุย่ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

เดินทางกลับ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) 

เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์*ไหว้ขอความสําเร็จด้านขอลูก*หาดทรายยาวรูปพระจันทร์เส้ียวเป็นหนึ่ง

ในหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง อาคารสโมสรของสมาคมกู้ภัยของฮ่องกงสร้างขึ้นในสไตล์

จีนดั้งเดิม เพดานตกแต่งด้วยลวดลายมังกรขดเป็นวงที่ดูอลังการ รูปป้ันคู่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิม

และเจ้าแม่ทินโห่วมีความโดดเด่นท่ามกลางสวนสวย 
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วดัแชกง *ไหว้ขอความสําเร็จธุรกิจการงาน* เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแห่งนักรบราชวงศ์

ซ่งถูกกล่าวขานให้เป็นวัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะ

ช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เร่ิมต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่ส่ิงชั่วร้ายและนําแต่ส่ิงดีๆ เข้ามา 

ประชาชนทั่วโลกต่างให้ความเล่ือมใสศรัทธาอย่างมาก **ขอให้มีความต้ังใจในการขอพร เทพเจ้าองค์

นี้ ดาราดังๆ มาขอสําเร็จทุกราย** 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  เมนพูเิศษ! หา่นยา่ง 
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รา้นจิวเวอรร์ี่  ท่านจะได้พบกับ จ้ีกังหัน ของขลังชื่อดังที่ทั่วโลกให้การยอมรับ**ของแท้ต้องที่ฮ่องกง

เท่านั้น**  ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่

ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะ

สําเร็จตามที่ขอจากนั้นนําท่านเย่ียมชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็น

ของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง 

วดัเจา้แมก่วนอมิ (ฮงฮมั) *ไหว้ขอยืมเงินต่อเงิน*วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ. 1873 แม้จะเป็น

วัดขนาดเล็กแต่เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงนับถือศรัทธามาสักการะ ขอพร ที่แห่งนี้กันแน่นขนัด ที่นี่คนนิยมทํา

พิธีเสมือนกู้เงินจากเจ้าแม่กวนอิมโดดเด่นเรื่องโชคลาภ ค้าขายร่ํารวยเวลาอธิษฐานให้ขอพรแค่ 1 

อย่าง พร้อมกัน 

 
วดัหวงัตา้เซยีน*ไหว้ขอความสําเร็จด้านคู่ครองและสุขภาพ*ต้ังอยู่ใจกลางเมืองโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมที่งดงาม ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัด
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คือเทพหวังต้าเซียน แต่จุดยอดนิยมที่คนทั่วโลกมากราบไหว้วัดแห่งนี้คือเป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่

ซึ่งไม่ใช่การขอความรักจากเทพหวังต้าเซยีนแต่อย่างใด แต่เป็นการเดินไปด้านข้างซึ่งจะมีศาล

กลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนเชื่อกัน

ว่าจะได้พบเน้ือคู่แท่ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีรักกันตลอดไป ส่วนใครที่ได้พบคู่แล้วสามารถขอพรให้คู่ของ

ท่านรักกันแน่นแฟ้นย่ิงขึ้นได้เช่นกัน  

วิธขีอพร: ใชด้า้ยแดงผกูนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิี 

 

 
จมิซาจุ่ย ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้ง

โรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ําสมัยสุด ๆ 

แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง

ดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋

มากมาย  
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** อสิระอาหารเยน็ดว้ยตนเองตามอธัยาศัย ** 

ตามเวลานัดหมายนําทุกท่านไปสนามบิน ส่งสนามบิน เช็คอิน โหลดสัมภาระ 

** เฉพาะพีเรียต วันที่ 21-23 มกราคม 2562 

22.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX709 

00.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX617 

23.40 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

** เฉพาะพีเรียต วันที่ 4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 มกราคม 2562  

และ วันที่ 1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 มีนาคม 2562 

20.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX703 

22.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

** เฉพาะพีเรียต วันที่ 29-31 มีนาคม 2562 

19.50 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX703 

21.45 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 
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หมายเหตุ: ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 

 

 
ข้อสําคัญควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน

กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เช่น จิวเวอรี่, 

หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เย่ือไผ่ซึ่งทัวร์มีความจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผล

กับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้

เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 

ทั้งส้ิน และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจ

หากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง

แลนด์จีนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 600 หยวน / คน / ร้าน 

 

อัตราค่าบริการทั้งหมด *รวม* 

1) ต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ชั้นประหยัด) ไป – กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

 เมื่อออกต๋ัวแล้วจะไม่สามารถขอRefund ได้ทุกกรณี 

 เมื่อออกต๋ัวแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี 

2) โรงแรม 3 ดาว 2 คืนตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม) 

หมายเหตุ: การจัดห้องพักสําหรับเด็กมีเง่ือนไขดังนี้ 

เด็กอายุ 0-4 ขวบไม่ให้เตียงจัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน/ห้องเท่านั้น 

หากเป็นผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือว่าเป็นการพักเดี่ยวมีค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 

เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปเสริมนอน 1 เตียง/ห้องหรือนอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน/ห้อง 

ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันน้ัน 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แก่ท่านตามเหมาะสม 

กรณีเดินทาง 4 ท่านได้พัก 2 ห้องแต่ยกเลิก 1 ท่านภายหลังไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลี่ยนให้ท่านที่เหลือพัก 3 ท่าน/ห้องตามเง่ือนไขโรงแรม 

หากประสงค์จะนอนคนเดียวต่างหาด 1 ห้องท่านต้องชําระค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามที่กําหนดไว้ 

ท่านที่ยกเลิกเดินทางภายหลังทั้งห้องจะไม่สามารถโอนห้องพักให้เพื่อนในทริปได้ทกุกรณี 

3)  อาหาร 5มื้อ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**) 

4)  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบุไว้ว่าต้องชําระเพิ่มเติม 

5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
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6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองต้ังแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น ** 

กรณีผู้เดินทางมีอายุต้ังแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง 

และสําหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ทางประกันจะไม่คุ้มครองผู้ที่เคยผ่านหรือเคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งชื่อมาทํา 

ประกันแล้วได้แก่ อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบีย, อิสราเอล 

เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนสิถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน 

7)  ค่าสัมภาระภาษีน้ํามัน ภาษีต๋ัวทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากถูกปรับราคา 

 

 

อัตราค่าบริการทั้งหมด *ไม่รวม* 

1)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน ** ชาํระพรอ้มคา่ทวัร ์

ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายุตํ่ากว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป ** 

ค่าทิปสําหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิ่มตามสินนํ้าใจของทุกท่าน ** 

2)  ค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะท่านละ 1,500 บาท(เกบ็พรอ้มคา่ทวัร)์ 

ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใช้วีซ่าแบบกรุ๊ปท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500 บาท 

(รวมค่าบริการแล้ว) สําหรับค่าจัดทําวีซ่าแบบเดี่ยวจากสถานทูตไทยใช้เวลา 5 วันทําการ 

3)  ค่าภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกํากับภาษ ี

4)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทัวร์เป็นสาเหตุ อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ 

ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก 

ความการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ 

ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประจําเมืองไทย 

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 

 

เงื่อนไขการรับจองทัวร ์
1) ชําระค่าทัวร์ “เต็มจํานวน”เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่นภายในวัน 1-2 วัน 

ที่นั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบอินวอยส์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกที่นั่ง AUTO หากท่านไม่ได้ชําระค่ามัดจําในวันที่กําหนดเพื่อให้สิทธิ  

แก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเน่ืองจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทัวร์บริษัทฯมีความจําเป็น 

ต้องบริหารจัดการขายที่นั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาที่สายการบินกําหนดเพื่อให้กรุ๊ปออกเดินทาง 
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2)สําเนาหนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมี 

หน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกว่า 2 หน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตม. ประทับตราได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1) ยกเลิกก่อนเดินทาง30วันคืนค่าทัวร์ทั้งหมด 100% 

2) ยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วันคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 

3) ยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วันไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดทุกกรณี 

 

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆ ท่ีควรทราบ 

1) กรณีผู้สูงอายุหากต้องใช้รถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนเดินทาง 7 วัน 

   ท่านที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นลุกเดินเองไม่ได้มีอาการหอบหืดร่วมด้วยแนะนําว่าก่อน 

   เดินทางให้ท่านขอใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันความพร้อมหากไม่มีใบรับรองแพทย์และพบว่าท่านฝืน 

ที่จะเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เดินทางโดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญ 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะ 

อากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ,  

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ไกด์จะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสําคัญ 

3) ท่านที่มีวีซ่าจีนติดเล่มจะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมทัวร์ได้ท่านต้องทําวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ 

และชําระค่าใช้จ่ายให้แก่ทัวร์ตามที่กําหนดเน่ืองจากเป็นเง่ือนไขทางแลนด์ 

4)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านจองและเดินทางมาเพียง  

1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 

5)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนือ่งมาจากการมี 

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 

 


