
 

 
 

ฮ่องกง มาเก๊า จไูห ่เซนิเจนิ 3 วนั 2 คืน 
Hilight! สะพานขา้มทะเลทยีาวทีสดุในโลก 

 
 
 

เดินทางโดยสายการบินCathay Pacific (CX) 
บริการอาหารบนเครือง โหลดสัมภาระไปกลับได้ 30 กิโล 
จุดเด่นโปรแกรม 
1. Hilight! สะพานข้ามทะเลทียาวทสีุดในโลก !!! 
2. ไหว้ขอพรเสริมบารมี “วัดอาม่า” เพือความเปนสิริมงคล 
3. ขอพร 3 วัดดัง! “วัดแชกง, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์” 



 

4. เยยีมชม The Venetian เซลฟภาพสวยๆ “หอไอเฟลมาเก๊า” 
5. เมนูพิเศษ! ห่านย่าง,เปดปกกิง,ไวน์แดง 
6. ช้อปปงสุดมันส์ 2 ตลาดดัง ตงเหมิน,จมิซาจุ่ย 
 
 

ตารางเดินทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน* 
ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ 

(ตาํกวา่ 18 ป) 
พักเดยีว 

12 – 14  เมษายน 2562 **วันสงกรานต์ 14,888.- 19,888.- 5,500.- 

**** ทารก อายุตาํกว่า 2 ป ราคา  9,000.- บาท / นงัตักผู้ใหญ ่
 

*โปรดอ่านเงือนไขทัวร์ก่อนจอง! เมือท่านจองแล้วถือว่ายอมรับเงือนไขครบทุกข้อ* 
 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมคา่ทัวร์) 
 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) *ทารกไม่เก็บ 
 ราคาทัวร์สําหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นัน กรณเีปนพาสปอร์ตต่างชาติเก็บคา่ทัวร์เพิม 1,000 บาท 
 การันตีกรุ๊ปออกเดินทางในจํานวนขันตํา 10 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์บริการ 
 บริษัทฯ ยินดีให้คาํปรึกษาเพิมเติมหากมคีวามประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เลือนวัน เพิมส่วนต่าง 
 ท่านทีมีตัวภายในประเทศ (เครืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) เช็คเวลากับฝายขายก่อนออกตัว 
 

 

โปรแกรมทัวร ์
วันแรก   กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง – มาเกา๊ - New! สะพานข้ามทะเล – วดัอามา่ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล    
          โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร์ - เวเนเชียน – หอไอเฟล – จไูห ่(D) 
05.30 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประต ู6 Row M 
06.40 น.  ออกเดินทางโดยเทียวบิน CX616 
10.15 น.   ทุกท่านถึง สนามบนิฮอ่งกง หลังจากรับกระเปาทสีายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
หัวหนา้ทัวร์นําท่านเดินออกทาง Hall B ไกด์ท้องถนิและรถโคช้ปรับอากาศรอรับทุกท่าน 
หมายเหตุ: ตัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดทีนงัล่วงหนา้ไดห้ัวหนา้ทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน 
สะพานข้ามทะเลทียาวทสีดุในโลก (HKZM Bridge) HILIGHT!  นําท่านเดินทางสู่ มาเกา๊ โดยการข้าม
สะพานขา้มทะเลทียาวทสีดุในโลก โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที ใช้เวลาในการสร้างถงึ 9 ป โดยการทุ่ม
งบประมาณในการสร้างราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง (5.1 แสนล้านบาท) สะพานแห่งนีมคีวามยาว
ทงัหมด 55 กิโลเมตร มีส่วนเชือมต่อจากถนนสายหลักและอีกส่วนทีเปนอุโมงค์ใต้ทะเล 7 กิโลเมตร ใช้
เหล็กมากถงึ 4 แสนตัน การออกแบบโครงสร้างสามารถตา้นทานแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุนได้อีกด้วยมี
การวางระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการรับมือกับเหตุฉกุเฉินพาทา่นขา้มทะเลโดยคนขับทีได้รับใบ
อนุญาติพิเศษ ให้ท่านได้สมัผัสวิวท้องทะเลทีสวยงามจนเดินทางถึงฝงมาเกา๊ 



 

 
วัดอามา่ (A-Ma Temple) เปนวัดทีเก่าแก่ทีสุดในมาเก๊า ถูกกอ่ตังขนึมาก่อนทีจะมีเมืองมาเก๊าประกอบ
ไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการรําลึก หอสวดมนต์ หอแหง่ความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และ
ศาลาเซิงเจ้าชานลิน (ศาลาพุทธ) ทลี้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิสิทธอิงค์ตา่งๆ ในสถานทีเดียวทําให้วัดนเีปน
ตัวแทนของวัฒนธรรมจีนทีได้รับแรงบันดาลใจจากลัทธขิงจือ ลัทธเิต๋า พุทธศาสนา

 

เจา้แมก่วนอมิริมทะเล (Kun Lam Statue) เจ้าแม่กวนอิมรูปนีมีความพิเศษคือมีพระพักต์เปนพระแม่มา
รี แต่อาภรณ์เปนเจ้าแม่กวนอิม สืบเนืองมาจากทางการโปรตุเกส สร้างขึนเพือเปนอนุสรณ์ให้แก่มาเก๊า 
ในโอกาสทีสง่มอบมาเก๊าคนืให้กับจีน ชาวมาเก๊ามคีวามเชือว่าหากใครได้มาไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมแล้ว  
สามารถหาสัญลักษณ์ infinity หรือเลข 8 ทซ่ีอนอยู่ทงั 3 แห่งพบ จะทําให้มีโชคดีอย่างไม่มีทสีินสุดอีก
ด้วย  จากนันนําทา่นแวะซือ ร้านของฝาก อาทิเช่น หมูหวาน ทาร์ตไข่ ฯลฯ อร่อยทีสุดในมาเก๊า 



 

 
โบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul's) สร้างขนัเมือต้นศตวรรษที 17 นับเปนสถานทซึีงมีความสําคญั
ทางประวัติศาสตร์และเปนสัญลักษณป์ระจําเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนีเคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหง่แรก
ของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปค.ศ.1835 ได้เกดิเพลงิไหม้อย่างรุนแรงทําให้โบสถ์
คงเหลือแค่เพียงซากประตูและบนัไดทางเข้าดา้นหนา้เท่านัน หลงัจากมีการบูรณะขึนใหม่ใน ป ค.ศ.1991 
ด้านหลังของซากโบสถ์จึงมีการจัดสร้างพิพิธภัณฑท์างศาสนาขึนเพือรวบรวมภาพเขียนจัดแสดง 

 
เซนาโดสแควร ์(Senado Square) ถูกสร้างขนึในช่วงศตวรรษที 19-20 โดยช่างชาวโปรตุเกสทีถูก
จ้างใหม้าปูกระเบืองโมเสกลายขาวสลบัดาํจนกลายเปนแหล่งท่องเทียวทมีีชือเสียงในเวลาต่อมาและได้รบั
การจัดอันดับเปนหนึงในมรดกโลก UNESCO บริเวณจัตุรัสเปนทรีวบรวมศูนย์การคา้ เซนาโด้สแควร์ 
เปนทตีังของลูกโลกโลหะอยู่กลางสระนําพุโดยมีความหมายว่า ณ สถานทแีหง่นีคืออารยธรรมของ
ตะวันตกกับตะวันออกสามารถหล่อหลอมรวมกันได้อย่างลงตัว 



 

 

บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1)  

เดอะเวเนเชียน (The Venetian Macao) รีสอร์ทสุด 5 ดาว สุดหรูอลังการ อาณาจักรคาสิโนทีได้รับ
การขนานนามว่า “ลาสเวกัสแหง่ใหม่ของเอเชีย” ภายในมี Casino ให้อิสระเพลิดเพลินกับการเสียงโชค 
เช่น บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ หรือ ถ่ายภาพกับบรรยากาศยุโรปของลํา
คลองกลางเมืองทอดยาวทีทําให้รู้สึกเหมอืนอยู่กลาง เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พลาดไม่ได!้ ล่องเรือ
กอนโดล่า (ค่าล่องไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) มีลักษณะโดยผู้แจวเรือจะขับขานบทเพลงไพเราะ สองฝง
คลองเปนรา้นรวงร่วมแหล่งชอ้ปปงขนาดใหญ่ทีขนสินค้า brand ดงัมารวมตัวกันอย่างครบครัน 

 
หอไอเฟล (Eiffel Tower Macao) **เยยีมชมเพือถ่ายภาพกบัไอเฟล 15 นาที** มีความสูง 33 เมตร 
ตงัอยู่บริเวณด้านหนา้ของโรงแรมระดับรีสอร์ทสุดหรูอีกสถานทีนึง “The Parisian Macao” ให้ทุก
ท่านเพลิดเพลินกับการเซลฟอวดโซเชียล ตอนคําๆ จะมีไฟระยิบระยับสวยงามมากๆ 



 

 
 

** สมควรแกเ่วลานําทุกทา่นข้ามด่านไป เมอืงจไูห ่** 
 

เข้าสูท่พัีก (จไูห่) Landmark Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 

วันสอง   ถนนคูรั่ก - สาวงามหวหีนี – สนิคา้ OTOP – โชว์นําพุเตน้ระบาํ - ตลาดหลอ่ว ู(B/L/D) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 
ถนนคูร่กั (Lover’s Road) เปนถนนยาวเลียบริมทะเล มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร โดยรัฐบาลจู
ไห่มีการตกแต่งภูมิทัศน์ของถนนเส้นนี เพือให้เกิดความสวยงาม และความร่มรืน เหตุทีได้ชอืว่าถนนคูรั่ก
นนั เนืองมาจากบริเวณถนนริมชายหาดมีการวางม้านัง ทํามาสําหรับนงัได้ทลีะ 2 คนเท่านนั ทําใหไ้ด้รับ
ความนิยมในหมูคู่่รักหนุ่มสาวเปนอย่างมาก  โดยสถานทีนไีด้มตีาํนานเล่าขานเกียวกับความรักมายาวนาน 
เรืองมีอยู่ว่า ในหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล มีชายหาฟนคนหนงึ ทํามาหากินด้วยความขยันหมันเพียร 
อดทน และซือสัตย์ ได้ตกหลุมรักกับ นางเทพธิดาแห่งท้องทะเล ทังสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมคีวามสุข
ตลอดเวลากว่า 8 ป ทําให้ชายทีอาศัยอยู่บา้นขา้งๆ อิจฉาเปนอยา่งมาก เนอืงจากตนเองมักจะทะเลาะกัน
ภรรยาอยู่บ่อยครัง จึงนําความลบัทีตนเองรู้ไปบอกแก่ชายขายฟนว่า “แท้จริงแล้วภรรยาของท่านได้อม
ไข่มุกทีสวยงามและมคี่าไว้ในปาก” ซึงทําให้ชายหาฟนรู้สึกน้อยใจ และเสียใจ ทีภรรยามีความลบักับเขา 
ชายหนุม่จึงได้เรียกภรรยามาซักถาม จนทราบว่าเรืองทีนางอมไข่มุกมีคา่ไว้เปนความจริง ชายขายฟนจึง
ขอให้นางคายออกมาให้เคา้ดู แต่นางกลับปฏิเสธ โดยบอกว่าหากตนคายไข่มุกออกมา ตนจะกลายเปนหิน
ทันที ชายหนุ่มไม่เชือทีนางกลา่ว นางจึงตัดสนิใจสละความรักเพือพิสูจน์คําพูดด้วยการคายไขมุ่กออกมา 
ทันใดนันเอง นางกลายเปนหินต่อหนา้ต่อตา เขากระโดดกอดภรรยารําไห้  แต่มันสายไปเสยีแล้ว เขาได้
ทําร้ายภรรยาทีรักเขาไปแล้ว และเพือเปนการระลึกถึงความรักอันยิงใหญ่ จึงได้มีการสร้างรปูปนของ
นางไว้กลางทะเลใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงนันเอง  นางเทพธดิานนัจึงถูกสร้างเปนรูปปนชือว่า สาวงาม
หวหีนี (Statue of Fisher Girl) เปนหินแกะสลักตังเด่นสงา่อยู่ริมทะเลบริเวณอ่าวเซียงหู มีความสูง



 

ถึง 8.7 เมตร และมีนําหนักถึง 10 ตัน มือถือไข่มุกไว้โดยยกขึนเหนือศีรษะ ตามเรืองเล่าดังกล่าว 

 
 

จากนันนําทุกท่านไป เซินเจิน (ไมต่อ้งข้ามดา่น) ใชเ้วลาเดินทาง 2-3 ชัวโมง *ขึนอยู่กับการจราจร 
 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
สนิค้าพืนเมือง (OTOP) สินคา้ชือดงัต่างๆ ซึงเปนทนีิยมทัวโลกถูกออเดอร์ข้ามประเทศเปนจํานวนมาก 
เช่น ร้านหยก (Mineral Museum Shop) เครืองรางยอดนิยมทีทวัโลกเช่าบูชาคือปเซียะสัตว์นําโชคที
เชือกันว่าหากใครได้เลียงแล้วจะนําเงินมาให้ไม่ขาดมือ ร้านบัวหมิะ (Herb Shop) เปนทีรู้จักกันดีของคน
ไทยเมือคราวทเีกิดอุบัติเหตุรถแก๊สควําบนถนนเพชรบุรีเมือ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ได้ส่งบัว
หิมะทมีีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ปวยทโีดนไฟไหม้ทัวทังตัวจากนันคนไทยก็รู้จักสรรพคุณ
ของบัวหิมะเรือยมา รา้นยางพารา (Bamboo Shop) ผลิตภัณฑ์ทีออกแบบเพือสุขภาพจริงๆ สําหรับคน
ทมีีอาการปวดเมือยตา่งๆนอนไม่หลบัทําจากยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆช่วยใหห้ลับสบายยิงขึน

 
โชวน์าํพุเตน้ระบาํ (Shekou Sea World Music Fountain) เปนโชว์ประกอบดนตรีพร้อมฉากหลังที
เปนเรือ Minghua เรือยอชส์สุดหรูแต่เดิมเปนของประธานาธิบดีฝรังเศส ชาร์ลส์ เดอโกล ต่อมาทาง
รัฐบาลจีนได้ซือต่อและไดนํ้ามาทอดสมอทีท่าเรือ Shekou เพือจัดเปนสถานทที่องเทียวทตีระการตา 
บริเวณรอบๆ มีร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ให้ทา่นเพลิดเพลนิกับเดินชมและช้อปปงอย่างสนุกสนาน  
หมายเหต:ุ โชว์นําพุเต้นปดการแสดงทุกวันจันทร์ ให้ทา่นเดินช้อปปงบริเวณโชว์ 



 

 
ตลาดหลอ่ว ู(Lawu City) ห้างขนาดใหญ่ชือดงัทคีนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จําหน่ายสินคา้
เลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดงัมากมาย อาทิเชน่ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, 
Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 
บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (4) เมนพิูเศษ ! เปดปกกงิ หรอื ซีฟูดส้ ์+ ไวนแ์ดง 
เข้าสูท่พัีก (เซนิเจนิ) CAA Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 
วันสาม    ฮอ่งกง – รพีลสัเบย์ - วัดแชกง – รา้นจิวเวอร ี– วดัหวงัตา้เซยีน 
           จมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) – กรงุเทพฯ  (B/L) 
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)  
นําทุกทา่นเดินทางกลับ ฮอ่งกง (โดยรถไฟ) ใชเ้วลาเดินทาง 1..30 ชัวโมง *ขึนอยู่กับการจราจร* 
รีพลสัเบย ์(Repulse Bay) **ไหว้ขอให้มีบุตรสําเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจันทร์เสียวสวยงามทสีุด



 

แห่งนมีรูีปปนคู่สูงตระหง่านของ เจา้แมก่วนอมิ และ เจา้แมท่นิโหว่ ตังอยู่โดดเด่นสงา่งามท่ามกลางทอ้ง
ทะเลวิวสวยๆ รูปปนเทพเจา้ไฉ่ซิงเอีย ตงัอยู่บริเวณด้านหนา้รูปปนเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ เปนเทพเจ้าที
ให้โชคลาภและความรํารวยมงัมเีงินทอง  วิธกีารขอพร  นําแบงก์ทมีีเลขนาํโชคความหมายดี ไปลูบ
บริเวณเคราขององค์เทพตังแตด่า้นบนลงมาด้านลา่งบริเวณกระเปาเงินข้างตัวท่าน จากนันหอบเข้า
กระเปาของเราเองเปรียบเสมือนท่านให้เงินเข้ากระเปาเก็บไว้เปนทุนให้คา้ขายสําเร็จต่อไป 

 
วัดแชกง (Che Kung Temple) **ไหว้ขอความสาํเร็จธุรกิจการงาน** เปนวัดทีสร้างขนึเพือระลึกถึง
ตํานานแห่งนักรบในราชวงศ์ซ่งและถูกกล่าวขานให้เปนวัดทีขึนชือด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชือทว่ีา 
การหมุนกังหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเปนดไีด้ นอกจากนียังช่วยปองกันสงิชัวร้าย 
พลิกดวงชะตาทตีกอับใหพ้้นรอดปลอดภัย  **เทพเจ้าองค์น ีดาราดงัๆ มาขอสําเร็จทุกราย ** 

 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 



 

ร้านจิวเวอร์รี (Jewery Shop) ท่านจะไดพ้บกับจีกังหนัของขลังชือดงัทีทวัโลกให้การยอมรับ **ของแท้
ต้องทีฮ่องกงเทา่นัน** ออกแบบโดยซินแสชือดังจากวัดแชกงวงล้อกังหันจะปดเปาอุปสรรคและพัดพา 
โชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัวท่านยังสามารถเลือกชมและเลือกซือใส่เพือเสริมบารมีได้ซึงดารานิยม
เปนอย่างมากเพราะสาํเร็จตามทีขอจากนันนําทา่นเยยีมชม ร้านหยก (Jade Shop) พบกับ หยกของแท้ 
ซึงชาวจีนเชือว่าสรรพคุณทีมีความเย็นของหยกนันจะทําให้ผู้สวมใส่มีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย 
 

 
วัดหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) **ไหว้ขอความสําเร็จด้านคูค่รองและสุขภาพ** วัดแห่งนี
เปนทปีระดิษฐานของ เทพหวงัตา้เซยีน ให้พรสุขภาพดหีายเจ็บปวย และจุดยอดนิยมทีคนทัวโลกมากราบ
ไหว้อีกจุดหนึงคือบริเวณศาลกลางแจ้งทีประดิษฐานของ เทพหลก่โหยว หรอื เทพดา้ยแดง เปนรูปปนสี
ทองมีเสียวพระจันทร์อยู่ด้านหลังซึงเชอืกันว่าใครมาขอพรจะได้พบเนือคู่แท้รักกันตลอดไป ส่วนใครทีได้มี
คู่แล้วจะรักกันมันคงยิงขนึตลอดไป วิธีขอพร: ใชด้้ายแดงผูกนิวเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 

 



 

จมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) ตงัอยู่บนถนนนาธานเปนสวรรค์ของนักช้อปปงสินค้าแบรนด์เนมทัวโลก 
ตลอดทางเดินถงึ 4 กิโลเมตรมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ได้แก่ Ocean Terminal, Harbour City 
สินคา้แฟชนัต่างๆเครืองสาํอางในราคาสง่ร้านอาหารอร่อยๆย่านนีดังและยอดนิยมทีสุดในฮ่องกง 

 
 

** อสิระอาหารเยน็ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
** สมควรแกเ่วลานาํทุกทา่นไปสนามบนิเชค็อนิโหลดสัมภาระ ** 

 

21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เทยีวบิน CX617 
23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพทุกทา่น 
หมายเหตุ: ตัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดทีนงัล่วงหนา้ได้ หวัหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเชค็อิน 

 
ข้อสําคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเทียว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน
กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืนเมืองให้นักท่องเทียวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เช่น จิวเวอรี, 
หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยือไผ่ซึงทัวร์มีความจําเปนต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมี
ผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จําเปนต้องรบกวนทุกทา่นแวะชมโดย
ใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซือหรือไม่ซือขนึอยู่กับความพอใจของลูกคา้เปนหลัก ไม่มีการบงัคบั
ใดๆ ทังสิน และทุกการตัดสินใจซือนนัเปนดุลพินิจของลูกคา้ 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความ
พอใจหากท่านไม่พึงพอใจสินคา้ภายหลัง และถ้าหากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก
เมือง ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเปนจํานวนเงิน 600 หยวน / คน / ร้าน 
 

อัตราค่าบริการทังหมด *รวม* 
1) ตัวเครืองบินแบบหมูค่ณะ (ชันประหยัด) ไป – กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน 
 เมือออกตัวแล้วจะไม่สามารถขอRefund ได้ทุกกรณี 
 เมือออกตัวแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงชอืผู้เดินทางได้ทุกกรณ ี



 

2) โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักหอ้งละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจัดห้องพักสําหรับเด็กมีเงือนไขดังน ี
เด็กอายุ 0-4 ขวบไม่ให้เตียงจัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน/ห้องเท่านัน 
หากเปนผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือว่าเปนการพักเดียว มีค่าพักเดียวเพิม 
เด็กอายุ 5 ขวบขนึไปเสริมนอน 1 เตียง/ห้องหรือนอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน/หอ้ง 
ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ทนีอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันนัน 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งประเภทอืนทดแทนให้แก่ทา่นตามเหมาะสม 
กรณีเดินทาง 4 ท่านไดพั้ก 2 ห้องแต่ยกเลิก 1 ท่านภายหลงัไม่ว่าจะเปนสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลียนให้ท่านทีเหลือพัก 3 ท่าน/ห้องตามเงือนไขโรงแรม 
หากประสงค์จะนอนคนเดียวต่างหาด 1 ห้องท่านตอ้งชําระค่าพักเดียวเพิมตามทีกําหนดไว้ 
ท่านทียกเลิกเดินทางภายหลังทังห้องจะไม่สามารถโอนห้องพักให้เพือนในทริปได้ทุกกรณี 

3)  อาหาร 6 มอื ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมือใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**) 

4)  ค่าบัตรเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามโปรแกรม โดยทีไม่ใช่โปรแกรมทีระบุไว้ว่าต้องชําระเพิมเติม 

5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานทีท่องเทียวตามโปรแกรม 
6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิน คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  
(ตามเงือนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตังแต่ อายุ 1 – 75 ป เท่านนั ** 
 กรณีผู้เดินทางมีอายุตังแต่  76 – 80 ป คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง 
และสําหรับผู้เดินทาง อาย ุ81 ป ขึนไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทังสนิ ** 
 ประกันไม่คุ้มครองผู้ทีเคยเดินทางเข้าประเทศต้องหา้ม แม้ว่าจะส่งชือมาทําประกันแล้ว ได้แก ่
อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบีย, อิสราเอล, เลบานอน, 
เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน,์ อุซเบกิสถาน 
7)  ค่าสัมภาระภาษีนาํมัน ภาษีตัวทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิมหากถูกปรับราคา 
 

อัตราค่าบริการทังหมด *ไม่รวม* 
1)  ค่าทปิไกด์และคนขับรถท้องถิน (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 
 ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายุตํากว่า 2 ป ไม่เก็บค่าทิป ** 
 ค่าทิปสาํหรับหัวหนา้ทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิมตามสนินําใจของทุกท่าน ** 
2)  คา่วีซ่า 144 แบบหมูค่ณะท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 
 ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใช้วีซ่าแบบกรุ๊ปท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพิมท่านละ 2,500 บาท 
(รวมค่าบริการแล้ว) สาํหรับค่าจัดทาํวีซ่าแบบเดียวจากสถานทูตไทยใช้เวลา 5 วันทําการ 
3)  ค่าภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิม 7% กรณตี้องการใบกํากับภาษี 
4)  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีไม่ได้เกิดขึนจากทัวร์เปนสาเหต ุอาทิเช่น  ค่าอาหารและเครืองดมืทีสงัเพิมพิเศษ 
ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก 
ความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ 
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหนา้ทีกรมแรงงานทงัทีประจําเมืองไทย 
และต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 
 
 
 



 

เงือนไขการรับจองทัวร์ 
1) ชําระค่ามดัจําทัวร์ “ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 2 วัน ส่วนทีเหลือ 21 วันก่อนเดินทาง” 
 ทนีงัของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมือท่านได้รับใบอินวอยส์เรียบร้อยแล้วเท่านัน 
 ขอสงวนสิทธยิกเลิกทีนงั AUTO หากทา่นไม่ไดชํ้าระค่ามัดจําในวันทีกําหนดเพือใหส้ิทธิ  
แก่ผู้ทีรอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเนืองจากโปรแกรมเปนแบบจอยทวัร์บริษัทฯมีความจําเปน 
ต้องบริหารจัดการขายทีนงัให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาทีสายการบินกาํหนดเพือใหก้รุ๊ปออกเดินทาง 
2) สําเนาหนงัสือเดินทางต้องมีอายคุงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับล่วงหนา้ก่อนวันเดินทาง และมี 
หนา้ว่างท้ายเล่มไม่น้อยกวา่ 2 หน้าเพือให้เจ้าหนา้ทีตม. ประทับตราได ้
 

เงือนไขการยกเลิก 
1) ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนคา่ทัวร์ทังหมด 100% 
2) ยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน คืนคา่ทัวร์ 50% ของราคาทัวร์ทังหมด 
3) ยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วันไม่คืนคา่ทัวร์ทงัหมดทุกกรณี 
 

เงือนไขสําคัญอืนๆ ทีควรทราบ 
1) กรณีผู้สูงอายหุากต้องใช้รถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนเดินทาง 7 วัน 
ท่านทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เชน่ลุกเดินเองไม่ได้มอีาการหอบหดืร่วมด้วยแนะนําว่าก่อนเดินทาง
ให้ทา่นขอใบรับรองแพทย์เพือยืนยันความพร้อมหากไม่มีใบรับรองแพทย์และพบว่าท่านฝนทจีะเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เดินทางโดยคาํนึงถึงความปลอดภัยเปนสาํคัญ 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนืองจากสภาวะ 
อากาศแปรปรวน, ปญหาชุมนุมปดถนนมาจากการเมือง, ปญหาจากสายการบินเปนสาเหตุ,  
ขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอืนๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 
ไกด์จะเปนผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์สูงสดุของลูกค้าเปนสําคญั 
3) ท่านทีมีวีซ่าจีนติดเล่มจะไม่สามารถใชร่้วมกับโปรแกรมทัวร์ได้ท่านต้องทาํวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ 
และชําระค่าใช้จ่ายให้แก่ทัวร์ตามทีกาํหนด เนืองจากเปนเงือนไขทางแลนด ์
4)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคูน่อนให้แก่ลูกคา้ทีไมรู่้จักกัน กรณีทีท่านจองและเดินทางมาเพียง  
1 ท่าน จะต้องจ่ายคา่พักเดียวเพิมตามราคาทีระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านัน 
5)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนืองมาจากการม ี
สิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ 
 
 


