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ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน 
 

 
พิเศษสุด สุด!!! นั่งรถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ที่สุดยาวในโลกสู่มาเก๊า 

จูไห่...ชมถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  
เซินเจิ้น...สักการะเจ้าพ่อกวนอู ชมโชว์แสง สี เสียง  

สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันน าโชค วัดแชกงหมิว 
ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ยา่นถนนนาธาน 

โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 

 

หมายเหต:ุ ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาข้างต้น เป็นวซี่าจนีแบบกรุ๊ป    
 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปหัวหนา้ทวัร์, ไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ช าระพร้อมค่าทัวร)์ 

ส าหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ เช่น อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตวป์ีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจ าเปน็ให้ทาง
บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเปน็พิเศษนอกเหนือจากกรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบไุว้ในรายการแล้ว 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใช้จา่ยเพิ่มเตมิตามจริงหนา้งาน 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-18 ปี พกัเดีย่ว กรุป๊ไซด ์

02-04, 09-11 พฤษภาคม 2562  

16-18, 23-25 พฤษภาคม 2562 

30 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2562 

06-08, 13-15 มถินุายน 2562 

20-22, 27-29 มถินุายน 2562 

04-06, 11-13 กรกฏาคม 2562 

18-20, 25-27 กรกฏาคม 2562 

01-03, 08-10 สงิหาคม 2562 

15-17, 22-24, 29-31 สงิหาคม 2562 

10,499.- 12,499.- 3,000.- 19 + 1 

13-15 เมษายน 2562 (HX 780/HX 765) 

27-29 กรกฏาคม 2562 (HX 768/HX 779) 

10-12 สงิหาคม 2562 (HX 768/HX 779) 

15,999.- 17,999.- 3,500.- 19 + 1 



 

HKA-HKGSZX ZHU MFM 3D2N_HX_APR-AUG19 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง –น ัง่รถบสัชมววิทวิทศันส์ะพานขา้มทะเลแหง่ใหมท่ีย่าวทีส่ดุในโลกสูม่าเกา๊ –  
               โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์- เดอะเวเนเชีย่น - เดนิทางสูเ่มอืงจูไห ่- เขา้ทีพ่กั 

06.00 น.  พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์K ทางเขา้ประต ู6 สายการบนิ ฮอ่งกงแอรไ์ลน์ โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและทีน่ั่งกอ่นออกเดนิทาง 
08.25 น.  น าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่HX 768 / 08:25-12:20 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

12.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิฮอ่งกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

...หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร แลว้น าท่านน่ังรถขา้มสะพานแห่งใหม่สูม่าเก๊าหลังการก่อสรา้งยาวนายถงึ 9 ปี ทีส่ดุแลว้
สะพานขา้มทะเลทีเ่ชือ่มระหว่างฮ่องกง มาเก๊าและเมืองจูไหก็เสร็จสมบูรณ์แลว้ โครงการสะพานเชือ่ม 3 เมอืงใหญ่นี้ ถือเป็นอภมิหา

โครงการทีเ่กดิขึน้เนอืงจากการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเร็วของฮอ่งกงและจนีแผ่นดนิใหญ่  รวมทัง้มาเก๊าท าใหเ้กดิขอ้ตกลงทีจ่ะ
สรา้งเสน้ทางไรพ้รมแดนเชือ่มตอ่ระหวา่งกนัขึน้  เมือ่โครงการเสร็จสิน้คาดวา่ใชเ้งนิมากถงึราว 1 แสนลา้นหยวน เพือ่สรา้งสะพานขา้มทะเล

ทีย่าวถงึ 55 กโิลเมตร ผา่กลางบรเิวณปากแมน่ ้าเพริล์ เขตเศรษฐกจิส าคัญอกีแห่งของจนี และยังมอีโุมงคใ์ตท้อ้งทะเลในชว่งระหวา่งกลาง 

โดยเหล็กทีน่ ามาใชก้อ่สรา้งนน้ ใชถ้งึ 420,000 ตนั ทีว่า่กนัวา่เหล็กทีน่ ามากอ่สรา้งโครงการสะพานเชือ่ม 3 เมอืงนี้ สามารถน าไปสรา้ง “หอ
ไอเฟล” ไดถ้งึ 60 แหง่เลยทีเ่ดยีว 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
จากนัน้ทา่นชม โบสถเ์ซ็นตป์อล (St. Paul Cathedral) สรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 นับเป็นสถานทีซ่ ึง่มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์

และเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊ โบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวนัตกในดนิแดนตะวักออกไกล ตอ่มาในปี
ค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ย่างรุนแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแคเ่พยีงบานประต ูและบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่ง่างาม หลงัจากมี

การบรูณะขึน้ใหมใ่นปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถแ์หง่นีม้กีารจัดสรา้งพพิธิภัณฑท์างศาสนาขึน้ เพือ่รวบรวมภาพเขยีน และจัดแสดง

อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบพธิทีางศาสนา หลมุฝังศพของบาทหลวงวาลคินาโน ผูก้อ่ตัง้โบสถ ์ตลอดจนโครงกระดกูของชาวครสิตญ์ีปุ่่ น 
และเวยีดนามทีเ่สยีชวีติเมือ่คราวทีเ่กดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ.่..น าทา่นสูย่่านการคา้ส าคญัของมาเกา๊ “เซนาโดส้แควร”์ หรอืเซ็นเตอรพ์อยทม์า

เกา๊ ยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในมาเกา๊ ซึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้ง เป็นลอนคลืน่ เปรยีบเสมอืนทอ้งทะเลอนัอดุม
สมบรูณ์ ลอ้มรอบไปดว้ย อาคารสไตลย์โุรปหลากสสีนั และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบทีน่ีจั่ดวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีร่วมไวซ้ึง่รา้นคา้ตา่งๆ 

มากมาย ทัง้แฟชัน่ แบรนดเ์นม รา้นแผงลอย เฟอรน์เิจอรโ์บราณ  อญัมณี เครือ่งประดับ ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้า่นเดนิเทีย่วแวะซือ้สนิคา้ตาม
ตอ้งการ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 1) 
บา่ยใหท้า่นสมัผัสความอลงัการของเดอะ เวเนเชีย่น  เดอะ เวเนเชีย่น  หรอื เวนสิมาเกา๊  โรงแรมครบวงจรใหญ่ทีส่ดุในเอเซยี สมัผัส

บรรยากาศแบบเวนสิ ตืน่เตน้เรา้ใจกับการเสีย่งโชคในคาสโิน  เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ยีห่อ้ดงัๆ ถงึ 350 รา้นคา้ และอิม่เอมกับ
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รา้นอาหารถงึ 40 แหง่ภายในเมอืงเวนสิของโรงแรม  ลอ่งเรอืกอนโดลาในดนิแดนเวนสิแหง่ตะวนัออก หรอืเลอืกชมโชวต์า่งๆ ก็ไดต้ามใจ
ชอบ (ลอ่งเรอืและชมโชวต์อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเอง ) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจูไห ่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ 2) 
พกัที ่ SILVER ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่2      ซติ ีท้วัรจ์ูไห ่- ชมถนนคูร่กั – จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ - เดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจ ิน้ – วดักวนอู - รา้นสมุนไพรจนี –  

               รา้นหยก - รา้นเยือ่ไผ ่– ชมโชวแ์สง ส ีเสยีง - เขา้ทีพ่กั 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ 3) 

จากนัน้น าทา่นน่ังรถชมทวิทศัน์ของ ถนนคูรั่ก (The Lover’s Road) ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไหไ่ด ้

ตกแตง่ภมูทิศัน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนน  รมิชายหาดแหง่นีไ้ด ้
มกีารน าเกา้อี ้หรอื มา้น่ัง ซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจุบนัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก ...แลว้น าทา่นแวะถา่ยรูป

กบัสญัลักษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ู“จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์” หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีน”ี เป็นรูปป่ันแกะสลัก สงู 
8.7 เมตร น ้าหนักโดยประมาณ 10 ตนั สรา้งจากหนิแกรนติทราย ในมอืถอืไขมุ่ก ไม่วา่ใครไป ใครมาเมอืงนี ้ก็ตอ้งมาเยีย่มเธอ หวหีน ีสาว

งามทีย่นืถอืไขมุ่ก ยนืบดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พัดพลิว้ อุน่รอยยิม้ทัง้บนใบหนา้ถงึมมุปาก เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความอดุม
สมบรูณ์รุ่งเรอืงแหง่เมอืงจไูห่ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 4) 

จากนัน้น าทา่นเดนิสูเ่มอืงเซนิเจ ิน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) ไหวเ้ทพเจา้กวนอ ูสญัลักษณ์ของความซือ่สตัย ์
ความกตญัญรููค้ณุ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ โชคลาภ บารม ีทา่นเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้ม

ตอ่ศตัรู ทา่นเป็นคนจติใจมั่นคงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คยประมาทการบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ยอดุ
ชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ือ่สตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเองดงันัน้ประชาชนคน

จนีจงึนยิมบชูา และกราบไหวท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัวในทกุๆ ดา้น 
...จากนัน้น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรจนีหรอืรา้นบัวหมิะ เป็นทีรู่จ้ักกนัดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอบุตัเิหตรุถแก๊สคว า่ทีถ่นนเพชรบรุ ีเมือ่ 24 

กนัยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบวัหมิะอนัมสีรรพคณุรักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ัว่ตัว จากนัน้มาคนไทย

ก็รูจ้ักสรรพคณุของบวัหมิะเรือ่ยมา พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ใหท้า่นไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่
ในการผ่อนคลายความเครยีด และบ ารุงการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต.ิ.จากนัน้แวะรา้นหยก ใหท้า่นชมผลติภัณฑห์ยกขึน้ชือ่ ทา่น

สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก ไดต้ามอธัยาศยั...จากนัน้น าทา่น แวะรา้นผลติภัณฑเ์ยือ่ไผ ่ทีจ่ าหน่ายผลติภัณฑท์ีท่ าจากคารบ์อนตน้ไผ ่เชน่ 
เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน ผา้เชด็หนา้ ผา้เชด็ตวัเครือ่งใชใ้นครัว เสือ้ผา้ เครือ่งนุ่งหม่ ซึง่ลว้นเป็นผลติภัณฑว์ตักรรมสมัยใหมท่ีด่ตีอ่สขุภาพ ใน

ราคาสดุประหยัด. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนูเป็ดปกักิง่ + ไวนแ์ดง) (มือ้ 5) 
จากนัน้น าทา่นชมโชว ์แสง ส ีเสยีง หรอืเรยีกงา่ยๆวา่ Symphony of Light Shenzhen ยงิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตา

ตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 
พกัที ่  GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/ 

http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/
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วนัที ่3      เดนิทางกลบัฮอ่งกง (โดยรถไฟ) - วคิตอเรยีฮารเ์บอร ์- วดัเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า - รา้นกงัหนั  
               - วดัแชกงหมวิ – อสิระชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน– เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง - กลบักรุงเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ 6) 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่กาะฮอ่งกง (โดยรถไฟ) ...หลังจากนัน้เดนิเลน่ชมววิย่าน วคิตอเรยี ฮารเ์บอร์ จากนัน้น าทา่นไปไหว ้
เจา้แม่กวนอมิฮอ่งฮ า (Kun Im Temple) เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความ

เมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษา... 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วัดแชกงหมวิ หรอื วัดกังหันลม เป็นวัดหนึง่ทีช่าวจนีใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน นมัสการเทพเจา้แชกงซึง่

เป็นเทพเจา้ประจ าวัดนี้ และอธษิฐานหมุนกังหันแห่งโชคชะตา หรือทีเ่รียกกันว่า “กังหันน าโชค” เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ อาท ิ
เดนิทางปลอดภัย, สภุาพแข็งแรง อายุยนื, โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา, เมือ่หมุนกังหันเสร็จแลว้ตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความ

เป็นสริมิงคล...จากนัน้น าทา่น แวะชม รา้นกังหัน มเีครือ่งประดับสวยงาม หรอืเสรมิดวงบารม ีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชม อาทเิชน่ จีก้ังหัน, 

แหวน, สรอ้ย, ก าไล ฯลฯ  ซึง่จะไดรั้บทราบความส าคญัของสิง่ประดบันัน้ๆจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในดา้นนีโ้ดยตรง 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 7) 

...จากนัน้เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมมุโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้ประเภทตา่งๆอย่างเต็มอิม่จใุจ ไมว่า่คณุจะมรีสนยิมแบบไหนหรอืงบประมาณเทา่ใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการ 

ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นี้เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดงั จากทั่วทกุมมุโลก อกีทัง้ยัง
เป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรูเลอืกอร่อย กับรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอื เลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่น

เทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, 

GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us 
** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

...หลงัจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกงกลบักรุงเทพฯ 
22.45 น.   เหริฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ HX 761 / 22:45-00:45+1 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง)  

00.45 น.   ถงึทา่อากาศยานกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ… 
 

***************************************************************************** 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ ขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวนัจองทัวร ์* ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง * 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
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 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุน
วงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ **คุม้ครองตัง้แตอ่าย ุ1–75 ปี เทา่นัน้** หมายเหต ุ: กรณีทีล่กูคา้อายุ
ตัง้แต ่76 -80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของ วงเงนิความคุม้ครองกรณีเสยีชวีติและ คา่รักษาพยาบาล (*** อาย ุ81 ปีขึน้ไมรั่บคุม้ครอง 
***) 

 คา่วซีา่เขา้เมอืงจนีเป็นวซีา่กรุ๊ป (กรณีประเทศจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 เป็นการชัว่คราว และจะตอ้งใชเ้ฉพาะวซีา่จนีแบบเดีย่วเทา่นัน้ใน
การเขา้เมอืงจนี ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางลกูทวัรจ์ะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ธรรมเนยีมวซีา่แบบเดีย่วดว้ยตนเอง(ตามทีส่ถานทตูจนี
เรยีกเก็บ) กรณีทีม่วีซีา่จนีอยู่แลว้ไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได)้ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิาร¬์ในหอ้งและคา่
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์  

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่คนตา่งประเทศ ทีต่อ้งเดนิทางเขา้ประเทศจนี (ในตามโปรแกรมเทา่นัน้) 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 ทา่นจะตอ้งช าระเงนิคา่มัดจ า จ านวน 5,000 บาท/ทา่น ภายใน 48 ชัว่โมง หรอืตามวนัทีก่ าหนดให ้หลงัจากทีไ่ดท้ าการจอง พรอ้มสง่

ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายจุนถงึวนัเดนิทางไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
 ทา่นจะตอ้งช าระเงนิเต็มจ านวนอยา่งนอ้ยกอ่นการเดนิทาง 15 วนั หรอืตามวนัทีก่ าหนดให ้มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ 

 ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เชน่ สายการมกีารขึน้ภาษีน ้ามันหรอืภาษี สนามบนิ ฯลฯ 
 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม ่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลง

การเดนิทางใดๆทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการคนืเงนิทัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 
 เพือ่ใหก้ารสัง่ซือ้ และตกลงซือ้ขายสนิคา้บรกิาร จากบรษัิทฯ เป็นไปโดยสมบรูณ์ กรุณาด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้   

1) ทา่นตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษตา่ง ๆ ใหต้รงกบั หนังสอืเดนิทาง (Passport)  

1.1 ชือ่ + นามสกลุ ของผูโ้ดยสารทกุคน    
1.2 ค าน าหนา้ ชือ่ เชน่ Mr./Mrs./Miss. (กรณีทีม่ ีชือ่ชัน้ยศ/ทางต ารวจ/ทหาร (และตอ้งการระบ)ุ เป็นตน้    

1.3 กรณีมเีด็กร่วมเดนิทาง โปรดตรวจสอบวา่อายเุด็กนัน้ๆอยู่ในเกณฑท์ีจ่ะตอ้งใชร้าคาทัวรป์ระเภทใด   
1.4 โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูโ้ดยสารและผูร้่วมเดนิทางทกุทา่น วา่จะตอ้งคงมอีายเุหลอื ณ 

วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป 
*** ลกูคา้ทา่นใดมวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ ทางตม. จะถอืวา่ทา่นใชว้ซีา่ในเลม่ผา่นดา่นในการเขา้ เมอืงจนี บรษัิทฯ ทัวรไ์ม่

สามารถยืน่เป็นวซีา่กรุ๊ปใหไ้ด ้และถา้ทา่นใดไมแ่จง้วา่มวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่ พาสปอรต์อยูแ่ลว้ กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้ทางลกูคา้

จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเองทัง้หมด ***   
2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1–1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้ากยังไม่ไดม้กีารออกบตัรโดยสาร ทัง้นีห้ากมตีรวจพบความผดิพลาด

ภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยในการแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลา่ว โดย
ผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เอง สว่นในกรณี 1.4 ผูซ้ ือ้ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรยีมความพรอ้มของเอกสาร

ดว้ยตัวทา่นเอง บรษัิทฯ ไมส่ามารถด าเนนิการใดๆ แทนทา่นไดท้ัง้ส ิน้ 

3.) กรณีทีท่า่นไม่ไดท้ าการทกัทว้งใดๆ แบบเป็นลายลกัษณ์อักษร บรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลงรับทราบเงือ่นไขและขอ้ 
ก าหนดทัง้หมดของบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ บรษัิทฯ ไมต่อ้งรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 เมือ่ท าการช าระเงนิคา่มัดจ าหรอืยอดเต็มแลว้ กรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไดไ้มว่า่จะกรณีใดๆ ก็ตามไมส่ามารถ 

ขอคนืเงนิมัดจ าไดแ้ละจะตอ้งเรยีกเก็บคา่ตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้ อาทเิชน่คา่วซีา่, คา่การันตหีอ้งพัก หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆที่

ตามจรงิ 
 กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวนัเดนิทาง 10 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งเก็บคา่ตัว๋เต็มราคา 

 กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวนัเดนิทาง 3 วนัท าการ หรอื NO SHOW ในวนัเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดต้กลงช าระเงนิไม่วา่มัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้แลว้ 

หมายเหต ุ: เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

1. ส าหรับทา่นทีป่ระสงคจ์ะระบทุีน่ั่ง (เลอืกทีน่ั่งถกูใจ PICK A SEAT) ตอ้งตดิตอ่ที ่เคารต์อรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทาง และช าระคา่ระบทุีน่ั่ง
ดว้ยตนเอง 

2. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดงักลา่ว คอืรา้นหยก รา้นบัวหมิะ 
รา้นผา้ไหม รา้นยางพารา รา้นจวิเวอรี ่เป็นตน้ หากทา่นใดไม่เขา้รา้นดงักลา่ว จะตอ้งจ่ายคา่ทวัรเ์พิม่ และ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้   

3. คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ัน้นต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
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ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการ
เดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กรุณาอย่าเพิง่คอนเฟิรม์ลางาน   

4. เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวน 
สทิธิ ์ทา่นไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

5. กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ และ จะไม ่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออกและเขา้เมอืง ตรวจ
พบ หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารุด เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใด

หนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิหรอืเจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคน
ออกและเขา้เมอืง มสีทิธ ิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของทา่นใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นออก

เดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ 
ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ย

แลว้ กรณีทียั่งไม่ออกตั๋วเครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 15-20 วนั กอ่นออก
เดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคญั 

6. ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนั
เดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ 

7. เกีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตท่ัง้นี้และ

ทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้า่นทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกัน อยา่งทีด่สีดุ 
8. กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋วรฟัีนได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผู ้

เดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอรฟัีนตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
9. ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจ
อยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัระบบการจัดการของโรงแรม 

10. โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ 

โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภีัย 
หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 
11. กรณีทีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 
12. หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย 

เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์
ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี ้

- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 
- กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที ่
พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุตา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  
- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
- เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน 
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น 
การเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้  

- มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งให ้

เป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว อาจไมม่คีา่ใชจ้่ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตาม
จรงิทัง้หมด 

 
 


