
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
                

Hilight! สะพานขา้มทะเลทยีาวทสีดุในโลก 
 โหลดสมัภาระได ้20 กโิล 
 มอีาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
 
จดุเดน่โปรแกรม 

1. New! สะพานขา้มทะเลทยีาวทสีดุในโลก 
2. ถนนคูรั่ก - จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ 
3. ชอ้ปปิงตลาดกงเป่ย 
4. หมนุกังหัน เสรมิดวง เสรมิบารม ีปัดเป่าเคราะห ์
5. เมนูพเิศษ! เป็ดปักกงิ,ไวนแ์ดง 

 
 
 
 



 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานเีฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่นนั* 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 

(ตาํกว่า 18 ปี) 
พกัเดยีว 

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

16-19 มกราคม 2562  6,888.- 11,888.- 4,500.- 

23-26 มกราคม 2562  6,888.- 11,888.- 4,500.- 

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

20-23 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.- 

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

****   ทารก อายตุํากวา่ 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / นงัตกัผูใ้หญ ่

*โปรดอา่นเงอืนไขทวัรก์อ่นจอง! เมอืทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงอืนไขครบทกุขอ้แลว้!!* 
เก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวนภายในวันถัดไป เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั 
 ราคานไีมร่วมค่าวซีา่ทา่นละ 1,500 บาท 
 ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น (เก็บทสีนามบนิไทย) ทารก อายตํุากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บ 
 ราคานสํีาหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน พาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บคา่ทวัรเ์พมิ 1,000 บาท 
 บรษัิทฯ ยนิดใีหคํ้าปรกึษาเพมิเตมิหากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางตอ่ เชน่ เลอืนวนั เพมิสว่นตา่ง     
 ทา่นทมีตีัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) สอบถามเจา้หนา้ทขีองเรากอ่นทําการซอืตัว 
 ใบนัดหมายเตรยีมตัวเดนิทาง บรษัิทฯ จัดสง่ใหท้า่นก่อนเดนิทาง 3 วัน  

 
โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – New! สะพานขา้มทะเลทยีาวทสีดุในโลก - ตลาดกงเป่ย  

08.00 น.   ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชนั 4 ประต ู5 Row K 
11.10 น.   ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิ  HX772 
15.05 น.   ทกุทา่นถงึ สนามบนิฮอ่งกง หลังจากรับกระเป๋าทสีายพาน และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
หัวหนา้ทัวรพ์าทา่นเดนิออกทาง Hall B ไกดท์อ้งถนิและรถโคช้ปรับอากาศรอรับทุกทา่น 
หมายเหต:ุ  การจัดทนัีงบนเครอืงบนิสายการบนิเป็นผูกํ้าหนดเทา่นัน บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
แตจ่ะทําการ Request  อํานวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่นัน ทงันขีนึอยูก่ับดลุพนิจิของเคา้เตอรเ์ชค็อนิ 
 

สะพานขา้มทะเลทยีาวทสีดุในโลก HILIGHT! นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจูไห ่โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลที
ยาวทสีดุในโลก เสน้ทาง “ฮอ่งกง-จูไห”่ โดยใชเ้วลาเพยีงแค่ 30 นาท ีใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 9 ปี โดยการทุ่ม
งบประมาณในการสรา้งราว 1.2 แสนลา้นดอลลารฮ์อ่งกง (5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแหง่นมีคีวามยาวทังหมด 
55 กโิลเมตร มสีว่นทเีชอืมตอ่จากถนนสายหลักและอกีสว่นทเีป็นอโุมงคใ์ตท้ะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ  
4 แสนตัน การออกแบบโครงสรา้งสามารถตา้นทานแผน่ดนิไหวและพายไุตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรักษา
ความปลอดภยัไปจนถงึการรับมอืกับเหตฉุุกเฉนิพาทา่นขา้มทะเลโดยคนขับทไีดร้ับใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้า่นได ้
สัมผัสกบัการขา้มทะเลทยีาวทสีดุในโลกดว้ยเวลาเพยีงไมน่าน ชมววิทะเลทสีวยงามจนเดนิทางถงึฝังฮอ่งกง 



 

 
 

ตลาดกงเป่ย  แหล่งชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์ลยีนแบบเกรด AAA+ ชอืดงัของเมอืงจูไห่ ภายในหา้งตดิแอรเ์ย็น
สบายประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 5,000 รา้น มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลาย กระเป๋า รองเทา้ กางเกง นาฬกิา 
ของเด็กเลน่ ฯลฯ ทสํีาคัญราคาไมแ่พง แลว้ยังสามารถตอ่รองราคาได ้เป็นทถูีกใจนักทอ่งเทยีวชาวไทยอยา่งยงิ 

 
** อสิระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 

เขา้สูท่พีกั (จไูห)่ Jinjian Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง   ถนนคูร่กั - จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ - ชอ้ปปิงสนิคา้ OTOP - ตลาดหลอ่ว ู    

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

ถนนคูร่กั เป็นถนนยาวเลยีบรมิทะเล มคีวามยาวประมาณ 15 กโิลเมตร โดยรัฐบาลจูไหม่กีารตกแต่งภมูทิัศน์ 
ของถนนเสน้นี เพอืใหเ้กดิความสวยงาม และความรม่รนื เหตุทไีดช้อืวา่ถนนคูรั่กนัน เนืองมาจากบรเิวณถนน 
รมิชายหาดมกีารวางมา้นัง ทํามาสําหรับนังไดท้ลีะ 2 คนเทา่นัน ทําใหไ้ดรั้บความนยิมในหมูคู่รั่กหนุ่มสาวเป็น 
อย่างมาก  โดยสถานทนีไีดม้ตํีานานเลา่ขานเกยีวกบัความรักมายาวนาน เรอืงมอียูว่่า ในหมูบ่า้นชาวประมงรมิ 
ทะเล มชีายหาฟืนคนหนงึ ทํามาหากนิดว้ยความขยันหมนัเพยีร อดทน และซอืสัตย ์ไดต้กหลมุรักกับ นาง 
เทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล ทังสองใชช้วีติร่วมกันอยา่งมคีวามสขุตลอดเวลากวา่ 8 ปี ทําใหช้ายทอีาศัยอยูบ่า้น 
ขา้งๆ อจิฉาเป็นอยา่งมาก เนืองจากตนเองมักจะทะเลาะกันภรรยาอยูบ่่อยครัง จงึนําความลับทตีนเองรูไ้ปบอก 
แกช่ายขายฟืนวา่ “แทจ้รงิแลว้ภรรยาของทา่นไดอ้มไขม่กุทสีวยงามและมคีา่ไวใ้นปาก” ซงึทําใหช้ายหาฟืนรูส้กึ 
นอ้ยใจ และเสยีใจ ทภีรรยามคีวามลับกับเขา ชายหนุ่มจงึไดเ้รยีกภรรยามาซกัถาม จนทราบวา่เรอืงทนีางอม 
ไขม่กุมคีา่ไวเ้ป็นความจรงิ ชายขายฟืนจงึขอใหน้างคายออกมาใหเ้คา้ด ูแตน่างกลับปฏเิสธ โดยบอกวา่หากตน 
คายไข่มกุออกมา ตนจะกลายเป็นหนิทันท ีชายหนุ่มไมเ่ชอืทนีางกล่าว นางจงึตดัสนิใจสละความรักเพอืพสิจูน์ 
คําพูดดว้ยการคายไขม่กุออกมา ทันใดนันเอง นางกลายเป็นหนิตอ่หนา้ต่อตา เขากระโดดกอดภรรยารําไห ้ แต่ 
มันสายไปเสยีแลว้ เขาไดทํ้ารา้ยภรรยาทรัีกเขาไปแลว้ และเพอืเป็นการระลกึถงึความรักอันยงิใหญ่ จงึไดม้กีาร 
สรา้งรูปปันของนางไวก้ลางทะเลใกลก้ับหมูบ่า้นชาวประมงนันเอง  นางเทพธดิานันจงึถกูสรา้งเป็นรูปปันชอืวา่ 
จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอื สาวงามหวหีนี เป็นหนิแกะสลักตังเดน่สงา่อยู่รมิทะเลบรเิวณอา่วเซยีงหู มขีนาดใหญ่ม ี
ความสงูถงึ 8.7 เมตร และมนํีาหนักถงึ 10 ตัน มอืถอืไข่มกุไวโ้ดยยกขนึเหนอืศรีษะ ตามเรอืงเลา่ดงักลา่ว 



 

 
นําทา่นเดนิทางไป เซนิเจนิ (โดยรถโคช้) 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

ชอ้ปปิงสนิคา้ OTOP  รา้นหยก คนไทยมคีวามนยิมเชา่บชูา หยกปีเซยีะ เป็นอย่างมาก เพราะเชอืวา่หาก
เลยีงสัวตนํ์าโชคนีดีๆ  จะใหค้ณุนําเงนิมาใหไ้มข่าดมอื เหมอืนทา่นเลยีงกมุารประจําบา้น รา้นบวัหมิะ เป็นทรีูจั้ก
กนัดขีองคนไทยเมอืคราวเกดิอบัุตเิหตรุถแกส๊ควําทถีนนเพชรบรุ ีเมอื 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบัว
หมิะอนัมสีรรพคณุรักษาแผลไฟไหมม้าชว่ยเหลอืผูป่้วยทโีดนไฟไหมทั้วทังตัว จากนันคนไทยก็รูจั้กสรรพคุณ
ของบัวหมิะเป็นอยา่งดเีรอืยมา รา้นยางพารา ผลติภัณฑท์อีอกแบบมาเพอืสขุภาพจรงิสําหรับคนทมีอีาการปวด
เมอืยต่างๆ นอนไมห่ลับ ทําจากยางพาราอบดว้ยสมนุไพรแท ้ๆ  ชว่ยใหห้ลับสบายยงิขนึ   

 

ตลาดหลอ่ว ูหา้งดังทคีนไทยขนานนามวา่ มาบญุครองจนี จําหน่ายสนิคา้เลยีนแบเกรด A+ แบรนดด์ังมากมาย 
อาทเิชน่ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 

บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพเิศษ ! เป็ดปกักงิ หรอื ซฟีู๊ ด + ไวนแ์ดง 

เขา้สูท่พีกั (เซนิเจนิ) Higgert Hotel  หรอืใกลเ้คยีง 

 

วนัสาม   รพีลสัเบย ์- วดัแชกง - รา้นจวิเวอร ี- วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัหวงัตา้เซยีน - จมิซาจุย่ 
 
 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 
 

เดนิทางกลบั ฮอ่งกง (โดยรถไฟ) 
 

เจา้แมก่วนอมิ อา่วรพีลสัเบย*์ไหวข้อความสําเร็จดา้นขอลกู*หาดทรายยาวรูปพระจันทรเ์สยีวเป็นหนงึในหาด
ทสีวยงามทสีดุแห่งหนงึของฮอ่งกง อาคารสโมสรของสมาคมกูภ้ยัของฮอ่งกงสรา้งขนึในสไตลจ์นีดังเดมิ เพดาน
ตกแตง่ดว้ยลวดลายมังกรขดเป็นวงทดูีอลังการ รูปปันคูส่งูตระหง่านของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วมคีวาม
โดดเดน่ทา่มกลางสวนสวย 



 

 

วดัแชกง *ไหวข้อความสําเร็จธรุกจิการงาน* เป็นวัดทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึตํานานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่ถูก
กลา่วขานใหเ้ป็นวัดทขีนึชอืดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชอืทวี่า การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิ
ผนัจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้เรมิตน้ปีใหม ่เพอืขบัไล่สงิชวัรา้ยและนําแต่สงิดีๆ  เขา้มา ประชาชนทัวโลกต่างให ้
ความเลอืมใสศรัทธาอยา่งมาก **ขอใหม้คีวามตังใจในการขอพร เทพเจา้องคนี์ ดาราดังๆ มาขอสําเร็จทุกราย** 

 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพเิศษ! หา่นยา่ง 

รา้นจวิเวอรร์ ี ทา่นจะไดพ้บกับ จกีงัหัน ของขลังชอืดงัททีัวโลกใหก้ารยอมรับ**ของแทต้อ้งทฮีอ่งกงเทา่นัน**  
ออกแบบโดยสนิแซชอืดงัจาก วัดแชกง วงลอ้กังหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเองและครอบครัว 
ทา่นสามารถชมและเลอืกซอืใสเ่พอืเสรมิบารม ีซงึดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะสําเร็จตามทขีอ 
จากนันนําทา่นเยยีมชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกยีวกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชอืเป็นของฝาก หรอืเป็นของที
ระลกึแด่ตัวทา่นเอง 

   
 
วดัเจา้แมก่วนอมิ (ฮงฮมั) *ไหวข้อยมืเงนิตอ่เงนิ*วัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตังแต่ปี ค.ศ. 1873 แมจ้ะเป็นวัด
ขนาดเล็กแตเ่ป็นวัดทชีาวฮอ่งกงนับถอืศรัทธามาสักการะ ขอพร ทแีห่งนกีนัแน่นขนัด ทนีีคนนยิมทําพธิเีสมอืนกู ้
เงนิจากเจา้แมก่วนอมิโดดเดน่เรอืงโชคลาภ คา้ขายรํารวยเวลาอธษิฐานใหข้อพรแค ่1 อยา่ง พรอ้มกนั 



 

 
 
วดัหวงัตา้เซยีน*ไหวข้อความสําเร็จดา้นคู่ครองและสขุภาพ*ตังอยูใ่จกลางเมอืงโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมที
งดงาม ซงึวัดแหง่นเีป็นทปีระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน  
แตจุ่ดยอดนยิมทคีนทัวโลกมากราบไหววั้ดแห่งนีคอืเป้าหมายของคนโสดอยากมคีูซ่งึไมใ่ชก่ารขอความรักจาก
เทพหวังตา้เซยีนแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิไปดา้นขา้งซงึจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง เป็นรูปปันสี
ทองมเีสยีวพระจันทรอ์ยูด่า้นหลงัประทับอยู ่ซงึชาวจนีเชอืกนัว่าจะไดพ้บเนอืคูแ่ทท่เีป็นคู่บญุคูบ่ารมรัีกกนั
ตลอดไป สว่นใครทไีดพ้บคูแ่ลว้สามารถขอพรใหคู้ข่องทา่นรักกันแนน่แฟ้นยงิขนึไดเ้ชน่กัน  
วธิขีอพร: ใชด้า้ยแดงผกูนวิเอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี
 

 
 

จมิซาจุย่ ถอืเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮอ่งกงททีันสมัยทสีดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทุกประเภท รวมทังโรงแรม
นับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่มีสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ลําสมยัสดุ ๆ แปลกใหม ่
หลากหลายประเภทใหจั้บจ่าย ไมว่่าจะเป็น เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครอืงใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 
โทรศัพทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซอืสนิคา้แฟชนัทมีเีอกลกัษณ์เป็นของ ตัวเองในสนิคา้กบิเกม๋ากมาย  
 



 

 

** อสิระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
ตามเวลานัดหมายนําทกุทา่นไปสนามบนิ สง่สนามบนิ เชค็อนิ โหลดสมัภาระ 

 

วนัส ี      สนามบนิฮอ่งกง – กรุงเทพฯ 

02.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบนิ Hong Kong Airline (HX) เทยีวบนิ HX767 
04.10 น.  ถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพทกุท่าน 
หมายเหต:ุ  การจัดทนัีงบนเครอืงบนิสายการบนิเป็นผูกํ้าหนดเทา่นัน บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
แตจ่ะทําการ Request  อํานวยความสะดวกใหไ้ดเ้ทา่นัน ทงันขีนึอยูก่ับดลุพนิจิของเคา้เตอรเ์ชค็อนิ 
 

 
ขอ้สาํคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกับการท่องเทยีวแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง ไดแ้ก ่ฮอ่งกง  
มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจนิกําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กท่องเทยีวไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล เชน่  
จวิเวอร,ี หยก, บัวหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มกุ, ใบชา, เยอืไผซ่งึทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย “เพราะมผีล
กบัราคาทัวร”์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบว่า ทัวรจํ์าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมโดยใชเ้วลา
ประมาณ 60 – 90 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยู่กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทังสนิ และทกุ
การตัดสนิใจซอืนันเป็นดลุพนิจิของลูกคา้ 100% ทัวรจ์ะไมม่สีว่นรับผดิชอบความพอใจหากท่านไมพ่งึพอใจสนิคา้
ภายหลัง  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทุกเมอืง ทางแลนดจ์นีจะเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที
เกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 600 หยวน / คน / รา้น 
 
 

อตัราคา่บรกิารทงัหมด *รวม* 
1) ตัวเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ชนัประหยดั) ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน  
 ไมส่ามารถขอ Refund ไดท้กุกรณ ี ไมส่ามารถเปลยีนแปลงชอืผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

2) โรงแรม 3 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 
หมายเหต:ุ  การจัดหอ้งพักสาํหรับเด็ก มเีงอืนไขดังนี 

 เด็กอาย ุตงัแต ่0 – 4 ขวบ ไม่เปิดเตยีง จัดใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น / หอ้ง เทา่นัน 
กรณีเป็นผูใ้หญ่เพยีง 1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถอืว่าเป็นการพักเดยีว  มค่ีาพักเดยีว 
 เด็กอาย ุตงัแต ่4 ขวบ ขนึไป  จัดใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง / หอ้ง หรอื นอนกับ ผูใ้หญ่ 1 ท่าน / หอ้ง 
 ในกรณีททีา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] หากโรงแรมไม่มหีอ้งพักในวันนัน 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งประเภทอนืทดแทนใหแ้กท่า่นตามเหมาะสม  
 กรณีทเีดนิทางมา 4 ทา่น ผูใ้หญ่/ครอบครัว แตม่ ี1 ทา่น มเีหตจํุาเป็นไมส่ามารถเดนิทางกบัคณะได ้
ไมว่า่จะเป็นสาเหตใุดกต็ามทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธปิรับเป็นหอ้ง TRIPLE พัก 3 ทา่น/หอ้ง 
หรอืมคีา่ใชจ่้ายเรยีกเก็บเพมิเป็นคา่พักเดยีว สาํหรับเศษ 1 ทา่น ทตีอ้งการนอนแยกคนเดยีว 
 ในกรณีบางทา่นมเีหตจํุาเป็นไมส่ามารถเดนิทางกับคณะได ้ บรษัิทฯ จะไม่สามารถโอนหอ้งพักของ 
ผูย้กเลกิเดนิทางใหแ้กท่า่นอนืๆ ใชสํ้ารองพักไดท้กุกรณี  เนอืงจากเป็นเงอืนไขของทางโรงแรม 
3)  อาหาร 5 มอื ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารมอืใด จะไม่สามารถคนืเงนิได*้*) 
4)  คา่บัตรเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามโปรแกรม โดยทไีมใ่ชโ่ปรแกรมทรีะบไุวว้่าตอ้งชาํระเพมิเตมิ 



 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานททีอ่งเทยีวตามโปรแกรม 
6)  ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถนิ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
(ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตังแต ่อาย ุ1 – 75 ปี เท่านัน ** 
กรณีผูเ้ดนิทางมอีายตุังแต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 
และ สําหรับผูเ้ดนิทาง อาย ุ81 ปี ขนึไป กรมธรรมไ์มรั่บคุม้ครองใดๆ ทังสนิ ** 
  ประกนัจะไม่คุม้ครองผูท้เีคยผา่นหรอืเคยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะสง่ชอืมาทําประกนัแลว้ 
ไดแ้ก ่อาเซอรไ์บจัน, อฟักานสิถาน, ควิบา, อหิร่าน, อรัิก, สาธารณรัฐครีก์ชิ, เลบานอน, ลเิบยี, เกาหล ี
(เหนือ), ปากสีถาน, ซเีรยี, ทาจกิสิถาน, เตริก์เมนสิถาน, ปาเลสไตน์, อซุเบกสิถาน, อสิราเอล 
7)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถทอ้งถนิ (ไมใ่ชห่ัวหนา้ทัวร)์ 1,000 บาท/ทา่น   
  ผูใ้หญ่และเด็กจ่ายในอัตราเทา่กนั ** ทารก อายตุาํกว่า 2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิ ** 
  จา่ยทสีนามบนิประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ทบีรษัิทฯ ทัวรเ์ทา่นัน 
  คา่ทปิสําหรับหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจ่ายเพมิตามสนินําใจของทุกทา่น ** 
8)  คา่นําหนัก ภาษีนํามัน ภาษีตัวทกุชนดิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บเงนิเพมิหากสายการบนิขอปรับขนึ 
 
 

อตัราคา่บรกิารทงัหมด *ไมร่วม* 
1)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถทอ้งถนิ (ไมใ่ชห่ัวหนา้ทัวร)์ 1,500 บาท/ทา่น   
  ผูใ้หญ่และเด็กจ่ายในอัตราเทา่กนั  ** ทารก อายตํุากวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิ ** 
  จา่ยทสีนามบนิประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ทบีรษัิทฯ ทัวรเ์ทา่นัน 
  คา่ทปิสําหรับหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจ่ายเพมิตามสนินําใจของทุกทา่น ** 
2)  คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น 
3)  ในกรณีทปีระเทศจนี มปีระกาศใหย้นืขอวซีา่กระทันหันกอ่นการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 )  
จะมคี่าใชจ่้ายเพมิทา่นละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยนืธรรมดา 5 วันทําการ) 3,550 บาท  
(ยนืแบบเร่งดว่น 3 วันทําการ) 4,150 บาท โดยยนืวซีา่ทสีถานทตูจนี 
4) เนืองจากราคานีเป็นราคาโปรโมชนัทาง ฮอ่งกง จนี และ ผูจั้ดทัวร ์ไดท้ําร่วมกันเพอืมกีารลงรา้นตามนโยบาย
การทอ่งเทยีว ใหล้งรา้นแตไ่มม่กีารบังคับซอืแต่อยา่งใดและเด็กทอีายนุอ้ยกว่า 18 ปีจําเป็นตอ้งชาํระเงนิเพมิ
ทา่นละ 3,000.- บาท 
5)  คา่ภาษีต่างๆ ไดแ้ก ่ภาษีหัก ณ ทจี่าย 3% และ ภาษีมลูค่าเพมิ 7% กรณีตอ้งการใบกํากับภาษี 
6)  คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทไีมไ่ดเ้กดิขนึจากทัวรเ์ป็นสาเหตุ  อาทเิชน่  คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษภายใน
หอ้งพัก, คา่โทรศัพทต์า่งๆ ,คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่มนิบิาร,์ คา่ซกัรดี, คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการ
บนิ,อบัุตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจาก
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทปีระจําเมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอื
ความควบคมุของทางบรษัิทฯ 
 
 
 
 

เงอืนไขการรบัจองทวัร ์
1)  เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวนภายในวันถัดไป เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน 
2)  สว่นทเีหลอืทังหมดชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน เพอืยนืยนัการเดนิทาง 
  ทนัีงของทา่นจะถกูยนืยันโดยสมบูรณก็์ตอ่เมอืทา่นไดรั้บใบยนืยันการรับจองของบรษัิทฯ เป็นสําคัญ 
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิทนัีงของทา่นอตัโนมัต(ิauto) หากทา่นไมไ่ดชํ้าระคา่มัดจําในวันทกํีาหนด  
เพอืใหส้ทิธแิกผู่ท้รีอควิ (Waitlist) ทา่นตอ่ไปและ เนอืงจากโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเทยีว) 
บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งบรหิารจัดการขายทนัีงใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจํากดัทสีายการบนิกําหนด 
เพอืสามารถนําทกุทา่นออกเดนิทางไดอ้ยา่งราบรนื        
3)  แนบสําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรุณาถา่ยสง่มาตามตวัอยา่ง) โดยมวัีนหมดอายคุงเหลอืไมน่อ้ยกว่า6 เดอืน   
นับลว่งหนา้กอ่นวันเดนิทาง และมหีนา้ว่างทา้ยเลม่ไมน่อ้ยกว่า 2 หนา้ เพอืใหเ้จา้หนา้ทปีระทับตราได ้
4)  หากทา่นไมช่ําระคา่ทัวรค์รบ 100% กอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯ จะไมส่ามารถอนุญาตใหท้า่นเดนิทางได ้ 
รวมถงึสายการบนิจะยดึมัดจําของทา่นทันท ีโดยไมส่ามารถขอคนื (Refund)  ไดท้กุกรณี 
 
 
 
 
 
 



 

เงอืนไขสาํคญัอนืๆ ทคีวรทราบ 
1)  ผูเ้ดนิทางทมีอีาย ุ65 ปี ขนึไป หรอื ทา่นทรีอ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ประกอบการเดนิทาง เพอืยนืยันสขุภาพว่าทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนืองจากโปรแกรมเสน้ทางน ีทา่น
ตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลยีนโรงแรมทพัีกบอ่ย หากเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ พบวา่ ทา่นชว่ยเหลอื
ตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็งควบคมุตนเองไมไ่ดห้รอื 
ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดย
คํานงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นสําคัญ 
2)  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสม อันเนืองจากสภาวะอากาศ
แปรปรวน, ปัญหาชมุนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบนิเป็นสาเหตุ, ขันตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืในกรณีอนืๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถนิจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ในวันดงักลา่ว โดยจะคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของลูกคา้เป็นสําคัญ 
3)  ทา่นทมีวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทรีะบ ุกรุณาแจง้เจา้หนา้ทใีหร้ับทราบ
กอ่นการทําจองทัวรโ์ดยทังน ีทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลกูคา้ทมีวีซีา่จนีทุกกรณี 
4)  บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ทไีมรู่จั้กกัน กรณีททีา่นจองและเดนิทางมาเพยีง 1 ทา่น 
จะตอ้งจ่ายคา่พักเดยีวเพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน 
5)  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนืๆ 
 


