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ฮอ่งกง จไูห ่เซนิเจ ิน้  

ทวัร ์4 วนั 2 คนื 

Hilight! สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก 

 

 
 
สายการบนิ Hongkong Airline (HX)  
 โหลดสมัภาระได ้20 กโิล 
 มอีาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

จดุเดน่โปรแกรม 

1. New! สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก 

2. ถนนคูรั่ก - จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ 

3. ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

4. หมนุกงัหัน เสรมิดวง เสรมิบารม ีปัดเป่าเคราะห ์

    4. เมนูพเิศษ! เป็ดปักกิง่,ไวนแ์ดง 

 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ต า่กวา่ 18 ปี) 
พกัเดีย่ว 

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

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

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

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

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

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เม ือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเง ือ่นไขครบทุกขอ้แลว้!!* 

เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวนภายในวันถัดไป เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

 ราคานี้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท 

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

 ราคานี้สําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ พาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บคา่ทัวรเ์พิม่ 1,000 บาท 

 บรษัิทฯ ยนิดใีหคํ้าปรกึษาเพิม่เตมิหากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางตอ่ เชน่ เลือ่นวัน เพิม่สว่นตา่ง     

 ทา่นทีม่ตีั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) สอบถามเจา้หนา้ทีข่องเรากอ่นทําการซือ้ตั๋ว 

 ใบนัดหมายเตรยีมตัวเดนิทาง บรษัิทฯ จัดสง่ใหท้า่นกอ่นเดนิทาง 3 วัน  

 

 

 

 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – New! สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลก - ตลาดกงเป่ย  

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

15.05 น.   ทกุทา่นถงึ สนามบนิฮอ่งกง หลงัจากรบักระเป๋าทีส่ายพาน และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

หัวหนา้ทวัรพ์าทา่นเดนิออกทาง Hall B ไกดท์อ้งถิน่และรถโคช้ปรับอากาศรอรับทกุทา่น 
หมายเหต:ุ  การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิสายการบนิเป็นผูก้าํหนดเทา่นัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทําการ Request  อํานวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่นัน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของเคา้เตอรเ์ชค็อนิ 
 

สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก HILIGHT! นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจูไห่ โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลที่
ยาวทีส่ดุในโลก เสน้ทาง “ฮ่องกง-จูไห่” โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 นาท ีใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 9 ปี โดยการทุม่
งบประมาณในการสรา้งราว 1.2 แสนลา้นดอลลารฮ์่องกง (5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแห่งนี้มคีวามยาวทัง้หมด 

55 กโิลเมตร มสีว่นทีเ่ชือ่มตอ่จากถนนสายหลกัและอกีสว่นทีเ่ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ  
4 แสนตนั การออกแบบโครงสรา้งสามารถตา้นทานแผ่นดนิไหวและพายุไตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรกัษา
ความปลอดภยัไปจนถงึการรับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิพาทา่นขา้มทะเลโดยคนขบัทีไ่ดร้ับใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้า่นได ้

สมัผัสกบัการขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลกดว้ยเวลาเพยีงไม่นาน ชมววิทะเลทีส่วยงามจนเดนิทางถงึฝ่ังฮ่องกง 
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ตลาดกงเป่ย  แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์ลยีนแบบเกรด AAA+ ชือ่ดงัของเมอืงจูไห่ ภายในหา้งตดิแอรเ์ย็น
สบายประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 5,000 รา้น มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลาย กระเป๋า รองเทา้ กางเกง นาฬกิา 
ของเด็กเลน่ ฯลฯ ทีส่าํคญัราคาไม่แพง แลว้ยังสามารถตอ่รองราคาได ้เป็นทีถ่กูใจนักทอ่งเทีย่วชาวไทยอย่างยิง่ 

 

** อสิระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
เขา้สูท่ ีพ่กั (จไูห)่ Jinjian Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง   ถนนคูร่กั - จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ - ชอ้ปป้ิงสิน้คา้ OTOP - ตลาดหลอ่วู     

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

ถนนคูร่กั เป็นถนนยาวเลยีบรมิทะเล มคีวามยาวประมาณ 15 กโิลเมตร โดยรัฐบาลจูไห่มกีารตกแตง่ภมูทิศัน์ 
ของถนนเสน้นี้ เพือ่ใหเ้กดิความสวยงาม และความร่มรืน่ เหตทุีไ่ดช้ือ่ว่าถนนคูร่ักนัน้ เนื่องมาจากบรเิวณถนน 
รมิชายหาดมกีารวางมา้น่ัง ทํามาสาํหรับน่ังไดท้ลีะ 2 คนเทา่นัน้ ทําใหไ้ดร้ับความนยิมในหมูคู่ร่ักหนุ่มสาวเป็น 

อย่างมาก  โดยสถานทีน่ี้ไดม้ตีาํนานเลา่ขานเกีย่วกบัความรกัมายาวนาน เรือ่งมอียูว่่า ในหมูบ่า้นชาวประมงรมิ 
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ทะเล มชีายหาฟืนคนหนึง่ ทํามาหากนิดว้ยความขยันหมั่นเพยีร อดทน และซือ่สตัย ์ไดต้กหลมุรักกบั นาง 

เทพธดิาแห่งทอ้งทะเล ทัง้สองใชช้วีติร่วมกนัอย่างมคีวามสขุตลอดเวลากว่า 8 ปี ทําใหช้ายทีอ่าศยัอยูบ่า้น 
ขา้งๆ อจิฉาเป็นอย่างมาก เนื่องจากตนเองมักจะทะเลาะกนัภรรยาอยู่บอ่ยครัง้ จงึนําความลบัทีต่นเองรูไ้ปบอก 
แกช่ายขายฟืนว่า “แทจ้รงิแลว้ภรรยาของทา่นไดอ้มไขมุ่กทีส่วยงามและมคีา่ไวใ้นปาก” ซึง่ทําใหช้ายหาฟืนรูส้กึ 

นอ้ยใจ และเสยีใจ ทีภ่รรยามคีวามลบักบัเขา ชายหนุ่มจงึไดเ้รยีกภรรยามาซกัถาม จนทราบว่าเรือ่งทีน่างอม 
ไขมุ่กมคีา่ไวเ้ป็นความจรงิ ชายขายฟืนจงึขอใหน้างคายออกมาใหเ้คา้ด ูแตน่างกลบัปฏเิสธ โดยบอกวา่หากตน 

คายไขมุ่กออกมา ตนจะกลายเป็นหนิทนัท ีชายหนุ่มไม่เชือ่ทีน่างกลา่ว นางจงึตดัสนิใจสละความรักเพือ่พสิจูน ์
คําพูดดว้ยการคายไขมุ่กออกมา ทนัใดนัน้เอง นางกลายเป็นหนิตอ่หนา้ตอ่ตา เขากระโดดกอดภรรยารํ่าไห ้ แต่ 
มันสายไปเสยีแลว้ เขาไดทํ้ารา้ยภรรยาทีร่ักเขาไปแลว้ และเพือ่เป็นการระลกึถงึความรกัอันยิง่ใหญ่ จงึไดม้กีาร 

สรา้งรูปปัน้ของนางไวก้ลางทะเลใกลก้บัหมูบ่า้นชาวประมงน่ันเอง  นางเทพธดิานัน้จงึถกูสรา้งเป็นรูปปั้นชือ่ว่า 
จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ หรอื สาวงามหวหีนี่ เป็นหนิแกะสลกัตัง้เดน่สง่าอยู่รมิทะเลบรเิวณอ่าวเซยีงหู มขีนาดใหญ่ม ี

ความสงูถงึ 8.7 เมตร และมน้ํีาหนักถงึ 10 ตนั มอืถอืไขมุ่กไวโ้ดยยกขึน้เหนือศรีษะ ตามเรือ่งเลา่ดงักลา่ว 

 
น าทา่นเดนิทางไป เซนิเจ ิน้ (โดยรถโคช้) 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ OTOP  รา้นหยก คนไทยมคีวามนยิมเชา่บูชา หยกป่ีเซีย้ะ เป็นอย่างมาก เพราะเชือ่ว่าหาก

เลีย้งสวัตนํ์าโชคนี้ดีๆ  จะใหค้ณุนําเงนิมาใหไ้มข่าดมอื เหมอืนทา่นเลีย้งกมุารประจําบา้น รา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จ้ัก

กนัดขีองคนไทยเมือ่คราวเกดิอุบตัเิหตรุถแกส๊ควํ่าทีถ่นนเพชรบุร ีเมือ่ 24 กนัยายน 2533 รฐับาลจนีไดส้ง่ยาบวั

หมิะอันมสีรรพคณุรกัษาแผลไฟไหมม้าชว่ยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ัว่ทัง้ตวั จากนัน้คนไทยก็รูจ้ักสรรพคณุ

ของบัวหมิะเป็นอย่างดเีรือ่ยมา รา้นยางพารา ผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบมาเพือ่สขุภาพจรงิสาํหรบัคนทีม่อีาการปวด

เมือ่ยตา่งๆ นอนไม่หลบั ทําจากยางพาราอบดว้ยสมุนไพรแท ้ๆ  ชว่ยใหห้ลบัสบายยิง่ข ึน้   

 

ตลาดหลอ่วู หา้งดงัทีค่นไทยขนานนามว่า มาบญุครองจนี จําหน่ายสนิคา้เลยีนแบเกรด A+ แบรนดด์งัมากมาย 
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อาทเิชน่ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 

บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (3) เมนพูเิศษ ! เป็ดปกักิง่ หรอื ซฟีู๊ ด + ไวนแ์ดง 

เขา้สูท่ ีพ่กั (เซนิเจ ิน้) Higgert Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 

 

วนัสาม   รพีลสัเบย ์- วดัแชกง - รา้นจวิเวอรี ่- วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัหวงัตา้เซยีน - จมิซาจุย่ 
 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 
 

เดนิทางกลบั ฮอ่งกง (โดยรถไฟ) 
 

เจา้แมก่วนอมิ อา่วรพีลสัเบย*์ไหวข้อความสาํเร็จดา้นขอลกู*หาดทรายยาวรูปพระจันทรเ์สีย้วเป็นหนึง่ในหาด

ทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของฮ่องกง อาคารสโมสรของสมาคมกูภ้ยัของฮ่องกงสรา้งขึน้ในสไตลจ์นีดัง้เดมิ เพดาน
ตกแตง่ดว้ยลวดลายมังกรขดเป็นวงทีด่อูลงัการ รูปปั้นคูส่งูตระหง่านของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วมีความ
โดดเดน่ทา่มกลางสวนสวย 
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วดัแชกง *ไหวข้อความสาํเร็จธรุกจิการงาน* เป็นวัดทีส่รา้งข ึน้เพือ่ระลกึถงึตํานานแห่งนักรบราชวงศซ์ง่ถกู
กลา่วขานใหเ้ป็นวัดทีข่ ึน้ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่่า การหมุนกงัหันกลบัทศิ จะชว่ยหมุนชวีติพลกิ

ผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้เร ิม่ตน้ปีใหม่ เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและนําแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา ประชาชนทัว่โลกตา่งให ้
ความเลือ่มใสศรัทธาอย่างมาก **ขอใหม้คีวามตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน์ี้ ดาราดงัๆ มาขอสาํเร็จทกุราย** 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  เมนพูเิศษ! หา่นยา่ง 

รา้นจวิเวอรร์ ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหนั ของขลงัชือ่ดงัทีท่ัว่โลกใหก้ารยอมรบั**ของแทต้อ้งทีฮ่่องกงเทา่นัน้**  
ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดงัจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเองและครอบครัว 

ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอย่างมาก เพราะสาํเร็จตามทีข่อ 
จากนัน้นําทา่นเยีย่มชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของที่

ระลกึแดต่วัทา่นเอง 
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วดัเจา้แมก่วนอมิ (ฮงฮมั) *ไหวข้อยมืเงนิตอ่เงนิ*วัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 แมจ้ะเป็นวัด

ขนาดเล็กแตเ่ป็นวัดทีช่าวฮ่องกงนับถอืศรัทธามาสกัการะ ขอพร ทีแ่ห่งนี้กนัแน่นขนัด ทีน่ี่คนนยิมทําพธิเีสมอืนกู ้

เงนิจากเจา้แม่กวนอมิโดดเดน่เรือ่งโชคลาภ คา้ขายรํา่รวยเวลาอธษิฐานใหข้อพรแค ่1 อย่าง พรอ้มกนั 

 
 

วดัหวงัตา้เซยีน*ไหวข้อความสาํเร็จดา้นคูค่รองและสขุภาพ*ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมที่
งดงาม ซึง่วัดแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน  
แตจุ่ดยอดนยิมทีค่นทัว่โลกมากราบไหวว้ัดแห่งนี้คอืเป้าหมายของคนโสดอยากมคีูซ่ ึง่ไม่ใชก่ารขอความรักจาก

เทพหวังตา้เซยีนแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการเดนิไปดา้นขา้งซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง เป็นรปูปั้นสี

ทองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซ ึง่ชาวจนีเชือ่กนัวา่จะไดพ้บเนื้อคูแ่ทท่ีเ่ป็นคูบุ่ญคูบ่ารมรีักกนั
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ตลอดไป สว่นใครทีไ่ดพ้บคูแ่ลว้สามารถขอพรใหคู้ข่องทา่นรักกนัแน่นแฟ้นยิง่ข ึน้ไดเ้ชน่กนั  

วธิขีอพร: ใชด้า้ยแดงผกูนิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหวา่งพธิ ี
 

 
 

จมิซาจุย่ ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงทีท่นัสมัยทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรม

นับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมุมโลก ลํา้สมัยสดุ ๆ แปลกใหม่ 
หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่วา่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 

โทรศพัทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสนิคา้ก ิ๊บเกม๋ากมาย  
 

 
 

** อสิระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
ตามเวลานัดหมายนําทกุทา่นไปสนามบนิ สง่สนามบนิ เช็คอนิ โหลดสัมภาระ 
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วนัสี ่      สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

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

04.10 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุทา่น 

หมายเหต:ุ  การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิสายการบนิเป็นผูก้ําหนดเทา่นัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทําการ Request  อํานวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่นัน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของเคา้เตอรเ์ชค็อนิ 
 

 
ขอ้ส าคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ไดแ้ก ่ฮ่องกง  

มาเกา๊ จูไห่ เซนิเจิน้กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล เชน่  
จวิเวอรี,่ หยก, บัวหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, เยือ่ไผ่ซ ึง่ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย “เพราะมผีล
กบัราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทวัรจํ์าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมโดยใชเ้วลา

ประมาณ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ และทกุ
การตดัสนิใจซือ้นัน้เป็นดลุพนิจิของลกูคา้ 100% ทวัรจ์ะไม่มสีว่นรับผดิชอบความพอใจหากทา่นไม่พึง่พอใจสนิคา้

ภายหลงั  และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางแลนดจ์นีจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่
เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 600 หยวน / คน / รา้น 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *รวม* 
1) ตัว๋เครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ชัน้ประหยัด) ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  

 ไม่สามารถขอ Refund ไดท้กุกรณี  ไม่สามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

2) โรงแรม 3 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

หมายเหต:ุ  การจัดหอ้งพักสาํหรับเด็ก มเีงือ่นไขดงันี ้
 เด็กอายุ ตัง้แต ่0 – 4 ขวบ ไม่เปิดเตยีง จัดใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น / หอ้ง เทา่นัน้ 

กรณีเป็นผูใ้หญ่เพยีง 1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถอืว่าเป็นการพกัเดีย่ว  มคีา่พักเดีย่ว 
 เด็กอายุ ตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง / หอ้ง หรอื นอนกบั ผูใ้หญ่ 1 ทา่น / หอ้ง 

 ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] หากโรงแรมไม่มหีอ้งพกัในวันนัน้ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหอ้งประเภทอืน่ทดแทนใหแ้กท่า่นตามเหมาะสม  
 กรณีทีเ่ดนิทางมา 4 ทา่น ผูใ้หญ่/ครอบครวั แตม่ ี1 ทา่น มเีหตจํุาเป็นไม่สามารถเดนิทางกบัคณะได ้

ไม่ว่าจะเป็นสาเหตใุดก็ตามทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับเป็นหอ้ง TRIPLE พัก 3 ทา่น/หอ้ง 

หรอืมคีา่ใชจ้่ายเรยีกเก็บเพิม่เป็นคา่พักเดีย่ว สาํหรับเศษ 1 ทา่น ทีต่อ้งการนอนแยกคนเดยีว 
 ในกรณีบางทา่นมเีหตจํุาเป็นไม่สามารถเดนิทางกบัคณะได ้ บรษัิทฯ จะไม่สามารถโอนหอ้งพักของ 

ผูย้กเลกิเดนิทางใหแ้กท่า่นอืน่ๆ ใชส้าํรองพักไดท้กุกรณี  เนื่องจากเป็นเงือ่นไขของทางโรงแรม 

3)  อาหาร 5 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไม่ทานอาหารมือ้ใด จะไม่สามารถคนืเงนิได*้*) 

4)  คา่บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม โดยทีไ่ม่ใชโ่ปรแกรมทีร่ะบุไวว้่าตอ้งชาํระเพิม่เตมิ 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอุบัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท  
(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อายุ 1 – 75 ปี เทา่นัน้ ** 
กรณีผูเ้ดนิทางมอีายุตัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 

และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายุ 81 ปี ข ึน้ไป กรมธรรมไ์ม่รับคุม้ครองใดๆ ทัง้ส ิน้ ** 
  ประกนัจะไม่คุม้ครองผูท้ีเ่คยผ่านหรอืเคยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้่าจะสง่ชือ่มาทําประกนัแลว้ 

ไดแ้ก ่อาเซอรไ์บจนั, อัฟกานสิถาน, ควิบา, อหิร่าน, อริัก, สาธารณรัฐครีก์ชิ, เลบานอน, ลเิบยี, เกาหล ี
(เหนือ), ปากสีถาน, ซเีรยี, ทาจกิสิถาน, เตริก์เมนสิถาน, ปาเลสไตน,์ อุซเบกสิถาน, อสิราเอล 

7)  คา่น้ําหนัก ภาษีน้ํามนั ภาษีตัว๋ทกุชนดิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บเงนิเพิม่หากสายการบนิขอปรบัข ึน้ 
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อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *ไมร่วม* 
1)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไม่ใชห่ัวหนา้ทวัร)์ 1,500 บาท/ทา่น   
  ผูใ้หญ่และเด็กจา่ยในอัตราเทา่กนั  ** ทารก อายุตํา่กว่า 2 ปี ไม่เก็บคา่ทปิ ** 
  จ่ายทีส่นามบนิประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทวัรเ์ทา่นัน้ 

  คา่ทปิสาํหรับหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจา่ยเพิม่ตามสนิน้ําใจของทกุทา่น ** 

2)  คา่วซีา่แบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ทา่น 

3)  ในกรณีทีป่ระเทศจนี มปีระกาศใหย้ืน่ขอวซีา่กระทนัหนักอ่นการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 )  
จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยืน่ธรรมดา 5 วันทําการ) 3,550 บาท  

(ยืน่แบบเร่งดว่น 3 วันทําการ) 4,150 บาท โดยยืน่วซีา่ทีส่ถานทตูจนี 

4) เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จนี และ ผูจ้ัดทวัร ์ไดทํ้าร่วมกนัเพือ่มกีารลงรา้นตามนโยบาย
การทอ่งเทีย่ว ใหล้งรา้นแตไ่ม่มกีารบังคบัซือ้แตอ่ย่างใดและเด็กทีอ่ายุนอ้ยกวา่ 18 ปีจําเป็นตอ้งชาํระเงนิเพิม่
ทา่นละ 5,000.- บาท 

5)  คา่ภาษีตา่งๆ ไดแ้ก ่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี 

6)  คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดเ้กดิข ึน้จากทวัรเ์ป็นสาเหต ุ อาทเิชน่  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษภายใน

หอ้งพัก, คา่โทรศพัทต์า่งๆ ,คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่มนิบิาร,์ คา่ซกัรดี, คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการ
บนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจาก
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีป่ระจําเมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความควบคมุของทางบรษัิทฯ 

 
 
 

 

เง ือ่นไขการรบัจองทวัร ์
1)  เก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวนภายในวนัถดัไป เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

2)  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดชาํระกอ่นเดนิทาง 20 วัน เพือ่ยนืยันการเดนิทาง 
  ทีน่ั่งของทา่นจะถกูยนืยันโดยสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทา่นไดร้ับใบยนืยันการรับจองของบรษัิทฯ เป็นสาํคญั 

  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิทีน่ั่งของทา่นอัตโนมัต(ิauto) หากทา่นไม่ไดช้าํระคา่มัดจําในวันทีก่ําหนด  

เพือ่ใหส้ทิธิแ์กผู่ท้ีร่อควิ (Waitlist) ทา่นตอ่ไปและ เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเทีย่ว) 

บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งบรหิารจัดการขายทีน่ั่งใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจํากดัทีส่ายการบนิกาํหนด 
เพือ่สามารถนําทกุทา่นออกเดนิทางไดอ้ย่างราบรืน่        

3)  แนบสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรุณาถา่ยสง่มาตามตวัอย่าง) โดยมวีนัหมดอายุคงเหลอืไมน่อ้ยกว่า6 เดอืน   
นับลว่งหนา้กอ่นวันเดนิทาง และมหีนา้ว่างทา้ยเลม่ไม่นอ้ยกวา่ 2 หนา้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระทบัตราได ้

4)  หากทา่นไม่ชาํระคา่ทวัรค์รบ 100% กอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯ จะไม่สามารถอนุญาตใหท้า่นเดนิทางได ้ 

รวมถงึสายการบนิจะยดึมดัจําของทา่นทนัท ีโดยไม่สามารถขอคนื (Refund)  ไดท้กุกรณี 

 
 
 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆ ทีค่วรทราบ 
1)  ผูเ้ดนิทางทีม่อีายุ 65 ปี ข ึน้ไป หรอื ทา่นทีร่อ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ประกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยันสขุภาพวา่ทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนื่องจากโปรแกรมเสน้ทางนี้ ทา่น

ตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักบ่อย หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ ทา่นชว่ยเหลอื
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ตนเองไม่ได ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็งควบคมุตนเองไม่ไดห้รอื 

ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไม่มใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดย
คํานงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นสาํคญั 

2)  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ
แปรปรวน, ปัญหาชมุนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบนิเป็นสาเหต,ุ ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืในกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่จะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ในวนัดงักลา่ว โดยจะคํานงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นสาํคญั 

3)  ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หร้ับทราบ
กอ่นการทําจองทวัรโ์ดยทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ ไม่มกีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

4)  บรษัิทฯ ไม่มนีโยบายในการจดัคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนั กรณีทีท่า่นจองและเดนิทางมาเพยีง 1 ทา่น 

จะตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

5)  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


