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ฮ่องกง เซินเจิน้ สะพานกระจก 3 D 4วนั 2คนื 
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อาหารพเิศษ... เป็ดปักกิง่ ไวน์แดง 
หมุนกงัหัน แก้ปีชง ทีว่ดัแชกงหมวิ/ วดัหวงัต้าเซียน ขอสุขภาพแขง็แรง 

  พพิธิภัณฑ์เมืองเซินเจิน้ /สะพานกระจก 3 D/โชว์กายกรรม /ไหว้ขอพระพรหม 
รีพลัส์เบย์- วดัแชกงหมวิ–หวงัต้าเซียน – ช้อปป้ิงนาธาน 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (OPTION เสริมกระเช้านอนปิง ) 
 

 
00.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยมี

เจา้หนา้ท่ี บริษทั คอย อ านวย ความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสาร และ สัมภาระ  
03.20 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบิน HX762 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
07.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) น าท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง 

หรือเที่ยวบิน 
04.00 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบิน HX780 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
08.10 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) น าท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง 
 

 
จากนั้นใหท้่าน อิสระช้อปป้ิงซิตีเ้กทเอาท์เลตท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรนด์เนม
ระดบัโลกมากมาย เช่น Coach Esprit PoloRaugh Laurence หรือวา่จะเป็น Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลาย
ยี่ห้อ และชั้นใตดิ้นจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านไดจ้บัจ่ายกนัได้อย่างจุOPTION สู่เกาะลนัเตา  น่ังกระเช้า
นองปิง 360(ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากระเช้า1,000 บาท ไป-กลับ แบบธรรมดา ) สัมผสั
ประสบการณ์นัง่กระเช้า ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของฮ่องกงทะเลสีครามและภูเขา
สูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที  
(หมายเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเช้าได้เน่ืองจากกระเช้าปิดปรับปรุง ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้ข้ึนสู่ยอดเขาแทน) น าท่าน
เขา้สู่ วดัโป๋หลนิสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดีตท่ีน่ีเป็นเพียงวดัเล็กๆ หลบเร้นอยูใ่นพื้นท่ีเขียวชอุ่ม ปัจจุบนัวดั
โป่หลินเป็นศูนยก์ลางของชาวพุทธท่ีมีความส าคญัมาก และเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด
แห่งหน่ึงของฮ่องกง น าท่านนมสัการ      พระใหญ่ลันเตาพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัตน้ๆของฮ่องกง สร้างจากทอง
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สัมฤทธ์ิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้ าหนกั 202 ตนั ความสูง 34 เมตร ประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาโปหลิน จากนั้นน า
ท่านนมสัการพระอโมฆสิทธิพุทธะพระอมิตาภพุทธะ พระไวโรจนพุทธะพระรัตนสัมภวพุทธะ และพระอกัโษภย
พุทธะ ให้ท่านเท่ียวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงท่ีจ  าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงในสมยัก่อน มีบรรยากาศ
สบายๆแทรกตวัดว้ยร้านน ้าชา ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 

อยา่พลาด!!    หากลูกคา้ตอ้งการเพิ่มความเสียว หรือมองเห็นความสวยงามดา้นล่างแนะน าให้เลือก Upgrade กระเช้า
เป็นแบบใส หรือ Crystal  เพิ่มเงินติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติม 

 
เทีย่ง – เยน็          รับประทานอาหารตามอธัยาศัย         

น าท่านเดินทางสู่เซินเจ้ินโดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 
น าท่านเข้าสู่ ทีพ่กั FX hotel /HIGGERT HOTEL  หรือ เทยีบเท่า 3 ดาว  

 
 
 
วนัทีส่อง เซินเจิน้ –ร้านเคร่ืองเงิน-บัวหิมะ-ยางพารา-สะพานแก้ว 3 D-โชว์กายกรรม 
  ไหว้ขอพรพระพรหม (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม      
 ร้านเคร่ืองเงิน ศูนยร์วมสินคา้ท่ีระลึกประเภทหัตถกรรม เคร่ืองประดบั หยก เคร่ืองส าอาง สมุนไพรจีน ฯลฯ 

จากนั้น “ยาบัวหิมะ”สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ น าท่านแวะ
ชมผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากผา้ไหมจีน ท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหนา้หนาวและเยน็สบายในหนา้ร้อน
ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใช้เคร่ืองจกัรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่
จริง) เพื่อมาท าใส้นวมผา้ห่มไหมซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง จากนั้นสมควรแก่เวลาน าท่านแวะ 
ชมร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา”   น าท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ด้วย
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัของประเทศจีน ไดน้ าผลิตภณัฑ์ยางพารามาท าเป็นเคร่ืองนอน ของใช้ในบา้น ได้
อยา่งลงตวั    

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร ลิม้รสชาติอาหารสุดพเิศษ เป็ดปักกิง่ไวน์แดง    
 จากน้ันเดินทางไปชม สะพานแกว้ 3 มิติ แหล่งท่องเท่ียวใหม่แกะกล่อง เปิด

ให้ท่องเท่ียวเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2018 มีความสูง 88 เมตรและยาว 333 เมตร 
พบกบัความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางอนัน่าต่ืนเตน้ ท่านจะได้
เห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้ งหมด ซ่ึงเป็นสะพาน
กระจกและจะมีช่วงท่ีเป็น 3 มิติเพิ่มความต่ืนเตน้ให้ท่านไดห้วาดเสียว ถือ
เป็นการทา้ทายนกัท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผสัทิวทศัน์อนังดงาม มีกฎอยูว่า่ผู ้
มาเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดิน สันนิษฐานวา่น่าจะ
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ช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งน้ี ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าให้
เรากา้วขาไม่ออก!! *หากท่านไม่ประสงคท่ี์จะเดินสะพานแกว้ ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แลว้มา
เจอกนัท่ีจุดนดัพบแต่แนะน าให้ท่านไดล้องสักคร้ัง (หมายเหตุ : สะพานแกว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจ าเป็นตอ้ง
ตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอยา่งสูงอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจีน ดงันั้นหากสะพานไม่เปิดให้นกัท่องเท่ียว
เดิน อันเน่ืองจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวทั้งส้ิน) (ขอ้ตกลงส าคญั หากท่านไม่เดินสะพานแกว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่เป็นเหตุให้ท าการคืน
เงินทุกกรณี) 

 น าท่านเข้าชม โชว์กายกรรม ชมการแสดงโชว์ที่ผาดโผนน่าตื่นเต้นประกอบแสง สี เสียง พร้อมโชว์สวยงามจาก
นักแสดงหลายชีวิตให้ท่านได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีน ชมความแข็งแรงสลับกับความอ่อนช้อย เป็นอีกหน่ึงโชว์ที่
จะสร้างความประทับใจให้ท่านและไหว้ขอพรพระพรหมเมืองเซินเจิ้นเสริมสิริมงคล ผูศ้รัทธาในพระพรหม เม่ือ
สวดบูชาต่อพระองค์แล้ว พระองค์จะประทานปัญญาในการประกอบอาชีพ ปกป้องให้ห่างจากศตัรู ประทาน
ความแขง็แรง ความรู้แจง้ ช้ีแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ และมอบความบริสุทธ์ิทางจิตวญิญาณแก่ผูน้ั้น 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม      
 น าท่านเข้าสู่ ทีพ่กั FX hotel /HIGGERT HOTEL  หรือ เทยีบเท่า 3 ดาว   
วนัทีส่าม เซินเจิน้-ฮ่องกง-หวงัต้าเซียน –วดัแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี-ช้อปป้ิงนาธาน-กรุงเทพฯ 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางกลบัฮ่องกง  

น าท่ าน เข้า สู่  วัดหวังต้ า เซี ยน  ตั้ งอยู่ ใจกลางเมื อง โดด เด่นด้วย
สถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพ
เจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพหวงัต้าเซียน เทพเจา้ตาม
ความเช่ือชาวจีน เดิมท่านช่ือ “หวอ่งชอ้เผง่” ท่านจะดลบนัดาลพรเก่ียวกบั
สุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แต่เป้าหมายของคน

โสดอยากมีคู่ ตอ้งเดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจ้าด้ายแดง
หรือเทพเจ้าหยุคโหลวรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยู่ดา้นหลงัประทบั
อยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน้ี์
ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูน้ิวเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพิธี 

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิววดัท่ีชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามา
เน่ินนานสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงต านานนกัรบแห่งราชวงศ์ซ้งเทพเจ้าแชกง 
แม่ทพัปราบศึกท่ีกล้าหาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพื่อตา้นขา้ศึกศตัรูทุกทิศทางทุกๆคร้ังท่านจะใช้
สัญลกัษณ์รูปกงัหัน 4 ใบพดัติดไวด้า้นหน้ารถศึกน าขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือวา่เม่ือพกพา
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สัญลกัษณ์รูปกงัหันน้ีไปณท่ีใดๆกงัหนัน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน าพาแต่ความโชคดีมีอ านาจเขม้แข็งเสริมก าลงัใจ
ใหแ้ก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี 

 
น าท่าน ชมร้านจิวเวอร่ี ชมกงัหันน าโชค ท ากงัหันทุกช้ินวางตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซ ผ่านพิธีจากวดัแชกงหมิวฮ่องกง 

โดยไต๋ซือ ท่ีท าพิธีใหญ่ให ้อยากเฮง อยากรวย มีส่ิงดีๆเสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหนัหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมา
ตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ กงัหันช่วยหมุนชีวิตพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี จะช่วยดึงดูด
น าพาส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป พาชีวติราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ เงิน
ทองวิง่รับทรัพยเ์หมือนกงัหนัท่ีลู่ลม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ช้อปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ยา่นจิมซาจุ่ย (tsimshatsui) 尖沙咀 เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะ
ฮ่องกง ท่ีคนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพูดกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน 
ฮ่องกง เม่ือพดูถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงยา่นปร๊ินซ์ เอด็เวิร์ด 
นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ท่ีทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ย
ร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและ
ภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาวการเร่ิมเดินช็อปป้ิง มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานี
จิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซ่ึงบริเวณหมงก๊กน้ี มีร้าน
ขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกง 
อยูด่ว้ย และตามซอกตึกอนัซบัซ้อนมากมาย เป็นท่ีตั้งของตลาดปลาทอง, ตลาดสุภาพสตรี, ตลาดกลางคืน, ตลาด
ค้าหยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และบริเวณใกล้เคียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทาง
เช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัวา่ ห้างสรรพสินคา้เขาวงกต 
ภายในห้าง จะเป็นช็อปป้ิง มอลล์ท่ีมีร้านค้าทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทัว่โลกจ าหน่าย รวมไปถึงห้างขาย
ของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN 
HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นท่ีจอดส าหรับเรือส าราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี 
บริเวณใกล้เคียงกนัติดกบัอ่าววิคทอเรีย จะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีน่าเท่ียวมากมาย เช่น พิพิธภณัฑ์อวกาศ, ศูนย์
วฒันธรรม, พิพิธภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น. ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 
23.50 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่HX761 
02.20 น.+1 คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองหรือ 

หรือเที่ยวบิน 
02.00 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่HX767 
04.10 น. +1 คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

พเีรียต ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

2-5 ธ.ค. 61 7,888 10,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX767 02.00 - 04.10 

1-3 ม.ค. 62  8,888 11,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
HX761  23.50-02.20+1 

3-6 ม.ค. 62  8,888 11,888 3,500 HX780 04.00 - 08.10  
 HX767 02.00 - 04.10+1 

7-10 ม.ค. 62 7,888 10,888 3,500 HX780 04.00 – 08.10  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

10-13 ม.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX762 03.20 – 07.05  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

16-19 ม.ค. 62 7,888 10,888 3,500 HX762 03.20 – 07.05  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

14-16 ก.พ. 62  9,888 12,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX761  23.50-02.20+1 

16-19 ก.พ. 62  9,888 12,888 3,500 HX762 03.20 – 07.05  
 HX767 02.00 – 04.10+1 
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17-20 ก.พ. 62  9,888 12,888 3,500 HX762 03.20 – 07.05  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

21-24 ก.พ. 62  9,888 12,888 3,500 HX762 03.20 – 07.05  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

23-26 ก.พ. 62  9,888 12,888 3,500 HX780 04.00 – 08.10  
 HX767 02.00 – 04.10+1 

7-10 มี.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX767 02.00 - 04.10+1 

9-11 มี.ค.62  8,888 11,888 3,500 HX780 04.00-08.10 
 HX761  23.50-02.20+1 

9-12 มี.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX780 04.00 - 08.10  
HX767 02.00 - 04.10+1 

16-19 มี.ค.62 8,888 11,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX767 02.00 -04.10+1 

21-24 มี.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX767 02.00 - 04.10+1 

23-26 มี.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX767 02.00 - 04.10+1 

27-30 มี.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX780 04.00 - 08.10  
 HX767 02.00 - 04.10+1 

28-31 มี.ค. 62 8,888 11,888 3,500 HX762 03.20 - 07.05  
 HX767 02.00 - 04.10+1 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอืน่ๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้า
เมืองในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดินทาง 
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หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้ง
ทางบริษัทก่อนท าการออกตั๋วภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่
รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ 3ประชาสัมพนัธ์สินคา้

พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิ
วเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุก
ท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือ
หรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทวัร์เพิม่ท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทวัร์ไม่รวมค่าด าเนินการยืน่เอกสารวซ่ีากรุ๊ป ประเภท 144 เพือ่เข้าเมืองจีน หากช าระแล้วไม่สามารถคืนเงิน
ส่วนนีไ้ด้  

3.  กรณีทีท่างประเทศจีนมีการประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆกต็าม 
(ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการท าเอกสารวซ่ีาทีช่ าระมาแล้วทุกกรณี) เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซิน
เจิน้ได้ ทางบริษัทจะต้องปรับเปลีย่นการแก้ไขปัญหาดังนี้ 

3.1 หากมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัท่ีมาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิ่มค่าใช้จ่ายลูกคา้จะตอ้งท าการ
ช าระเพิ่มทุกกรณี ค่าใชจ่้ายส่วนต่างตามความเป็นจริง 

3.2 หากมีความจ าเป็นตอ้งท าวีซ่าเด่ียว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกคา้จะเป็นผูช้  าระค่าวซ่ีา/ค่าด าเนินการหรือ
ลูกคา้สามารถยื่นวซ่ีาเองได ้การท าวีซ่าเด่ียวเอกสารจดัส่งบริษทัก่อนการเดินทางไม่ต ่ากวา่ 10 วนัท าการก่อนการ
เดินทาง (ไม่รวมวนัหยดุราชการและเสาร์-อาทิตย)์ หากใหท้างบริษทัยืน่ใหลู้กคา้จะตอ้งช าระเพิ่ม 1,800 บาท 

กรุณาเลอืกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาใเดนิทางได้ทั้งนีเ้พือ่ป้องกนั
ปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความ
ผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบินการยกเลกิเทีย่วบินมกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั
ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากสายการบินพจิารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   

ควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)                                                             
โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณ ี
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3.3         กรณีตอ้งท าวีซ่าหน้าด่าน (ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกค้าท่ีสามารถยื่นวีซ่าได้พาสปอร์ตตอ้งเคยเดินทาง
มาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 1 คร้ัง พาสปอร์ตตอ้งท าก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยื่นวีซ่าประเภทน้ีได ้   ช าระ
ค่าบริการเพิ่มตามความเป็นจริง 

4.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  าร่วมกนัเพื่อมีการลงร้านตามนโยบายการ
ท่องเท่ียว ให้ลงร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อย่างใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจ าเป็นต้องช าระเงินเพิ่มท่านละ        
3,000.- บาท 

5.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  าร่วมกนั ส่วนของวีซ่ากรุ๊ปประเภท 140 
หรือ 144 : หากมีลูกคา้ยกเลิกเดินทาง ติดธุระต่างๆ ให้ลูกคา้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วนั ท าการ เน่ืองจากทาง
บริษทั ตอ้งท าการถอนรายช่ือวีซ่ากรุ๊ปออก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท าการหน้าด่านแล้วจะมีผลกระทบต่อ
โปรแกรมทวัร์  และในกรณี ส่วนห้องพัก : หากลูกค้าลดจ านวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 วันท าการ เพื่อ
จดัการปรับเปล่ียนหรือลดจ านวนห้องพกั ตามความเหมาะสม หากลูกคา้ไม่แจง้ ทางแลนดจี์นจะเรียกเก็บเงินเพิ่ม
หากท่านนอนพกัเด่ียว 

6. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง 
มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัด
ห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดี่ยว ส าหรับท่านที่เดินทาง 2 
ท่าน แต่อกี 1ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 

7. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน ตอ้ง
สะกดตรงตามท่ีส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือท่ีส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนท่ีส่งในคร้ังแรกไม่
สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
6. ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าด าเนินการยืน่เอกสารวซ่ีากรุ๊ป ประเภท 144 เพือ่เข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ช าระพร้อมค่าทวั (หากช าระแล้วไม่

สามารถคืนเงินส่วนนีไ้ด้ทุกกรณเีป็นค่าด าเนินการยืน่เอกสาร เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพเิศษ)  
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2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

3. ค่าทปิคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากนั )ช าระพร้อมค่าทวัร์ 
4. ค่าทปิคนหัวหน้าทวัร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึน้อยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
6. โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
7. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
8. วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองท่ีสถานฑูต 
9. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเดี่ยวยืน่จากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวซ่ีาประเภทอืน่ๆ เช่นวซ่ีา 140/ยืน่เดี่ยวหน้าด่าน             (ที่

ไม่ใช่วซ่ีากรุ๊ปประเภท 144 ) 
เงื่อนไขการจองทวัร์  
ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทช าระส่วนทีก่่อนเดินทาง 30 วนั และส่งหน้าพาสปอร์ตหลงัท าการจอง พร้อมแจ้งสลปิการโอน

เงิน  
เงื่อนไขการยกเลกิทวัร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทวัร์โปรโมช่ันเมื่อช าระแล้วไม่สามารถยกเลกิการเดินทางได้ทุกกรณ ี 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีท่ีทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษทัจะไม่มีการคืนเงิน
ค่าบริการท าเอกสารวซ่ีาทุกกรณี) **กรณีท าวซ่ีาเด่ียว** ค่าธรรมเนียมเขา้ประเทศจีน ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีน
ประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปท่องเท่ียวผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเด่ียวจากไทยเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท 
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 กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้น 

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 
หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 

ให้เข้าใจตรงกนัว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 
 

 


