
 
 

ฮองกง เซินเจิ้น จูไห มาเกา  

4 วัน 3 คืน 

โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 



 

10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีเจาหนาที่สงกรุปที่สนามบิน และมีไกดไทยรอรับที่ฮองกง) 

15 ทาน (มีหัวหนาทัวร และมีเจาหนาที่สงกรุปที่สนามบิน และมีไกดไทยรอรับที่ฮองกง) 

กําหนดเดินทาง : ตุลาคม 2561 
 

วันแรก กรุงเทพฯ–ฮองกง-เซินเจิ้น                                                                                        

(อาหารเย็น)          

10.30 น. พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 

9 เคานเตอร T  

14.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 384 นําทานเหินฟาสูฮองกงดวย Air Bus A380 เครื่องบิน 2 

ชั้น สุดอลังการ!! ทานจะพบกับท่ีนั่ง Economy รุนใหมน่ังสบาย มีทีวีจอ 10.6 นิ้วไวทสกรีนดิจิตอลสวนตัว ใหทาน

ไดเพลิดเพลินกับชองเอ็นเตอรเทนเมนทกวา 1,000 ชอง และทุกท่ีนั่งมีจุดเช่ือมตอ USB ซึ่งทานสามารถดูภาพยนต

จาก Lap Top ของทานเอง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.05 น.  ถึงทาอากาศยานใหม ฮองกงอินเตอรเนช่ันแนลแอรพอรต (Chek Lap Kok) ลงทุนดวยเงินจํานวนมหาศาลรวม

แสนลานดวยการถมทะเลเปนเกาะขนาดมหึมาเพ่ือสรางสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลวโปรดเดินออกทาง Exit B จากน้ันนําทานเดินทางสู เซินเจิ้น (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1 ชั่วโมง)  

เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง ตัวเมืองเซินเจ้ินไดรับการ

วางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทัศน และสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบสวยงาม “เมืองเซินเจิ้น” ซึ่งเปนเมือง 

1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมืองเศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญของจีนทางตอนใตและ

เปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา Set Box 

   ที่พัก  GUANGSHEN INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

ว ันที่สอง  อิสระชอปปงหลอหวู-เซ ินเจิ้น-จไูห-วัดผูโถว-สวนหยวนหมิงหยวน+โชว-ชอปปงตลาดกงเปย 

                                    (อาหารเชา/

กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้นใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ท่ีคนไทยขนานนามวา มาบุญครองเซินเจิ้น หรือ

หลอหวู  ซ ิตี้  ทานจะพบกับสินคากอปปแบรนดเนม ช่ือดังมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, 

Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ...นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE 

เปนโชวมานนํ้าแบบ 3D เปนโชวท่ีเกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงท่ีมีชื่อวา "ปก

แหงความรัก" เพื่อเอามาชวยนกท่ีถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในปาโกงกาง ท่ีใชทุนสรางกวา 200 ลานหยวน จัด



 
แสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเปนโรงละครทางนํ้าขนาดใหญท่ีสามารถจุได 2,595 คน ใชเวลา 

28 เดือนในการสรางแทนแสดงบนนํ้าท่ีใหญท่ีสุดในโลกครอบคลุมพื้นท่ี 5,600 ตารางเมตร เปนศิลปะแนวใหมและ

เปนความทาทายเก่ียวกับเทคโนโลยี และสรางเพ่ือเปนตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมี ท้ังหมด 4

องคประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยของมนตเสนหของภาพเสมือนจริง  การแสดงใชอุปกรณ เชน แสงเลเซอร  

ไฟ  เครื่องเปลงแสง  มานนํ้า  ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา600ชนิด  เปนโชวน้ําท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดในโลก โชวการ

แสดงสื่อประสมในชวงเวลากลางคืน เปนสัญลักษณใหมในทาเรือ OCT จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถ

โคช “เมืองจูไห เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห”  ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน 

“เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) จ า ก น้ั น นํ า ท า น สู  ว ั ด ผู โ ถ ว 

นมัสการองคสังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิมเพ่ือความโชคดี นมัสการองคอมิตรพุทธเจา

เพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพื่ออายุยืนนาน 

กลางวัน ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นนําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะใหทานรับฟงการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีนรวมท้ัง

ใหบริการนวดฝาเทาและนําทานชมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห อาทิเชน ผาไหม ใบชา หยกฯลฯ เพ่ือฝากคนท่ี

ทานรัก... จากน้ันนําทานสู พระราชวังหยวนหมิงหยวน ท่ีมีสวนคลายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปกก่ิง 

พระราชวังแหงน้ี ถูกสรางข้ึนใหมอีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวย

ขุนเขาท่ีเขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบท้ัง 3 ดาน ดานหนาเปนพ้ืนท่ีราบ 

สิ่งกอสรางตาง ๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาด

เทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เปนศูนยกลางลอมรอบดวยส่ิงกอสรางตาง ๆ กวารอยชิ้น อาทิ เสาหินคู สะพานขาม

ธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจ้ิงตากวางหมิง สะพานเกาเล้ียว นําทานชมโชว อลังการประกอบแสง สี เสียง ซ่ึง

ประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ อาทิ เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลน

ตางๆ อีกมากมาย ท้ังสนุกสนานและไดรับความรู.. 

ค่ํา         ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นใหทานชอปปงสินคานานาชนิดที่ ตลาดใตดินกงเปย เสมือนเดินอยูใน LOWU CENTRE  ทานจะ

สนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกท้ัง กระเปา กอปปแบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซื้อเส้ือผา ถุงเทา รองเทา 

เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง  

  ที่พัก ZHONGSHAN TIANHONG HOLIDAY HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

ว ันที่สาม ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี่-จูไห-มาเกา-ว ัดอามา-เจาแมกวนอิม-เซนาโดสแควร-โบสถเซ็นตพอล-เดอะเวเนเชี่ยน                                                                  

                           (อาหารเชา/กลางวัน/

เย็น)  

เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

เดินทางผานชม ถนนคูรัก (The Lover Road) ซ่ึงเปนถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาลเมืองจู

ไหไดทําไวขึ้นเพื่อเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจและยังเปนท่ีนิยมของบรรดาคูรักท้ังหลาย...จากนั้นชมสัญลักษณของ



 
เมืองจูไหท่ีมีชื่อเรียกวา “หวีหนี่” รูปปนสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล จากนั้นนําทาน

เดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะใหทานรับฟงการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีนรวมท้ังใหบริการนวด

ฝาเทาและนําทานชมสินคาพ้ืนเมืองของเมืองจูไห อาทิเชน ผาไหม ใบชา หยกฯลฯ เพื่อฝากคนท่ีทานรัก. 

กลางวัน  ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ออกเดินทางสู มาเกา โดยรถโคช ผานดานกงเปย ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใช

เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที จากนั้นนําทาน นมัสการเจาแมกวนอิม รูปปนเจาแมกวนอิม (Kun Iam 

Statue) โปรตุเกสสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกา เน่ืองในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีน องครูปปนเปน

สีทองมีพระลักษณละมายชาวตะวันตก ประดิษฐานบนดอกบัว ภายในฐานรูปปนจะเปนพิพิธภัณฑซ่ึงแสดงถึง

ประวัติความเปนมา และวัตถุประสงคในการกอสราง บริเวณนี้เปนสถานท่ี ซึ่งชาวมาเกา นิยมมาพักผอนมากท่ีสุด

แหงหน่ึง ถนนท่ีอยูใกลกับองครูปปน เรียกวา ถนน ดร.ซุนยัดเซ็น ในยามค่ําคืน จะมีรานอาหาร ผับ บารเปด

ใหบริการ อีกท้ังมี เลขมงคล 8 ท้ังหมด 3จุดใหทานสังเกตุ มีความเชื่อวาหากทานใดมองหาเลขมงคล 8 ครบจะมี

โชคลาภกลับมาจากนั้นนําทานเดินทางสู ว ัดอามา หรือ วัดเจาแมทับทิม  ท่ีชาวมาเกานิยมไปกราบไหวเจาแม

อามา ซึ่งถือกันวาเปนเทพธิดาแหงทองทะเลผูมีความศักด์ิสิทธิ์ ชาวประมงท้ังหลายเรียกดินแดนตรงนี้วา A-Ma 

Goa หมายถึง อาวของอามา นาน ๆ เขาเสียงก็เปลี่ยนไปเปนมาเกา ณ ท่ีแหงน้ีไดผสมผสานท้ังความเปนขงจ๊ือ เตา 

พุทธ และความเชื่อทองถิ่น เขาไวดวยกันอยางเหนียวแนนมาชานาน จากนั้นนําทานชม โบสถเซ็นตพอล 

สัญลักษณประจําเมืองมาเกา สรางข้ึนในป ค.ศ. 1602 เพื่อใชเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตก 

ตอมาไดเกิดเพลิงไหม ทําใหเกิดความเสียหายท้ังหลัง คงเหลือเพียงประตูหนาและบันไดทางเขาเทานั้น ปจจุบัน

ไดรับการเสนอช่ือกับองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกอีก  จากนั้นนําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา ขนมทารต

ไขและทองพับหอสาหรายท่ีขึ้นช่ือนําทานเดินทางสู ยานการคาเซนาโดสแควร ท่ีโดดเดนดวยพื้นถนนท่ีปูลาดดวย

กระเบ้ืองเปนลอนคลื่น เปรียบเสมือนทองทะเลอันอุดมสมบูรณ ลอมรอบไปดวยอาคารสไตลยุโรปหลากสีสัน ท่ีน่ี

จัดวาเปนแหลงชอปปงท่ีรวมไวซึ่งรานคาตางๆ มากมาย ท้ังแฟชั่น แบรนดเนม รานแผงลอย เฟอรนิเจอรโบราณ 

อัญมณี เครื่องประดับ ของท่ีระลึก ฯลฯ เรียกวาจะหาซ้ืออะไรในมาเกามาท่ีน่ีท่ีเดียวก็ไดครบ นําทานเท่ียวชมและ

สมัผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเชี่ยน  หรือ เวนิสมาเกา โรงแรมท่ีเนรมิตบรรยากาศของเมืองเวนิสในอิตาลี มี

ลําคลองเวนิชและเรือพายกองโดลา บรรยากาศของจัตุรัสเซ็นตมารคสแควร มาไวในโรงแรมเวเนเชี่ยนแหงน้ี ท่ี

หรูหราและ ใหญสุดในเอเชีย ภายในถูกตกแตงดวยภาพเขียนบนเพดานท่ีงดงาม หรือทานจะลองเส่ียงโชคในคาสิโน  

เพลิดเพลินกับการชอปปงรานคายี่หอดังๆ ถึง 350 รานคา และอ่ิมเอมกับรานอาหารถึง 40 แหงภายในเมืองเวนิสข

องโรงแรม หรือทานอาจจะเลือกชมโชวตางๆ ก็ไดตามใจชอบ (แตละโชวตองเสียคาใชจายในการชมโชวเอง)  

ค่ํา         ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางกลับสู จูไห โดยรถโคช ผานดานกงเปย  

 ที่พัก ZHONGSHAN TIANHONG HOLIDAY HOTELหรือระดับเทียบเทา 

ว ันที่สี่ จูไห-ฮองกง-วัดกังหัน-Jewelry Factory-วัดหวังตาเซ ียน-ศูนยหยกและสมุนไพร- 



 

  อิสระชอปปงถนนนาธาน-สนามบิน-ฮองกง-กรุงเทพฯ                                  (อาหารเชา/

กลางวัน) 

เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

10.00 น.       ออกเดินทางสู ฮองกงโดยเรือเฟอรี่ (ใชเวลาในการ เดินทาง 1 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 

จากนั้นนําทานสู ว ัดกังหัน หรือ วัดแชกง เปนวัดเกาแกท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์มาก มีอายุมากกวา 300 ปต้ังอยูในเขต

ซาถ่ินวัดแชกงสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่ง เปนทหารมีชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ

จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนท่ัวไปยกยองและคนจีนมีความ

เช่ือถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหัน

นําโชคท่ีต้ังอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบ ครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชค

ลาภ ยศศักด์ิ และถาหากคนท่ีดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเปาเอาสิ่งรายและไมดีออกไปให

หมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความ

ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน (เทพเจาหวังตาเซ ียน) ซึ่งเปนวัดท่ี

มีอายุกวาครึ่งศตวรรษ วัดมีความงดงามดวยอาคารท่ีตกแตงแบบจีนโบราณ เปนวัดท่ีชาวฮองกงเชื่อวามีความ

ศักด์ิสิทธิ์เปนหน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกงมีเทพซ่ึงขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ  จะมีผูคนมากมายท่ี

นําธูป และของมาสักการะเพ่ือขอพรตางๆ ต้ังแตเร่ืองความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ วัดแหงนี้คนไทย

นิยมมาสักการะขอพรเปนจํานวนมากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุมสาว จนถึงคนสูงวัยเขยาเซียมซีกราบไหวขอพรกัน 

หลังจากน้ันจะนําทานชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องการออกแบบเคร่ืองประดับราน Jewelry Factory  จากน้ันนํา

ทานสู ศูนยหยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทหรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรท่ีไดรับการการันตี

คุณภาพจากรัฐบาลฮองกง 

กลางวัน  ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ใหทานมีความสุขกับการเดินเท่ียวสัมผัสกับแหลงชอปปงไมวาจะเปน ยานขายสินคา Tsim Sha Tsui หรือ 

ศูนยการคาตางๆ เชน HARBOUR CITY หางสรรพสินคาท่ีใหญท่ีสุดแหงหนึ่งยาน Tsim Sha Tsui ท่ีมีรานคาแบ

รนดดังกวา 700 ราน รานอาหารอีกเกือบ 50 ราน หรือ ขาชอปพลาดไมได...ชอปปงท่ีฮองกง กับสินคาหลากหลาย

ชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เปนตน หรือช

อปปงท่ี DUTY FREE รานคาปลอดภาษี กับสินคาท่ีมี ช่ือเสียงจากท่ัวทุกมุมโลก จากน้ันไดเวลาสมควรนําทานเดิน

ทางเขาสูโรงแรม อิสระพักผอนตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ไดเวลาอันสมควรเดินทางไปสนามบิน 

21.50 น. เดินทางจากฮองกง โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 385 

23.45 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจไมรูลืม 

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

 

 



 
 

สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา  

ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเปนสําคัญ** 

“ราคาทัวรสําหรับคนไทยเทานั้น” 

**ชาวตางชาติโปรดสอบถาม** 

 

อัตราคาบริการรวม 

1. ต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) เสนทาง กรุงเทพฯ – ฮองกง – กรุงเทพฯ 

2. คาท่ีพัก 3 คืน หองละ 2 ทาน ตามท่ีระบุหรือเทียบเทา 

3. คาอาหารตามท่ีระบุ 

4. คาเขาชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

5. คาภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮองกง และคาภาษีน้ํามัน (ราคา ณ วันท่ี 4 ม.ค. 2556)  

6. คาประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

โปรแกรม ฮองกง เซ ินเจิ้น จูไห มาเกา 4 วัน 3 คืน 

วันที่เดินทาง 
ราคาผูใหญพัก

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 

12 ป พักกับ

ผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

(เสริมเตียง) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน(ไม

เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว 

06-09 ต.ค.  61 12,999 16,499 16,499 16,499 4,900 

20-23 ต.ค. 61 

วันปยะมหาราช 
14,999 18,499 18,499 18,499 4,900 

21-24 ต.ค. 61 

วันปยะมหาราช 
13,999 17,499 17,499 17,499 4,900 

27-30 ต.ค. 61 12,999 16,499 16,499 16,499 4,900 



 

7. คา VISA จีน แบบ GROUP กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง เพ่ือเขาเซินเจ้ินและจูไห ทางบริษัทขอ

เก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด (ในกรณีลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น) 

โปรดทราบ ผูท่ีมีความประสงค ย่ืนคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ... ดังตอไปน้ี 

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 08.อิรัก  

09.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.

ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเรีย 

ไมสามารถยื่นคําขอวีซาแบบหมูคณะ(กรุป) ได 

ตองย่ืนคําขอววีซาจีนแบบเด่ียว เทานั้น และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วัน ทําการ 

***ตั้งแต ป 2014 เปนตนมา*** 

**ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ าหนาดาน (เขาออก เมืองจีน 2 ครั้ง เปนเงินจํานวน 2500 บาท/ทาน) 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัวตางๆ (เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด และอื่นๆท่ีไมไดระบุในรายการ)  

2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %   

3. คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 

4. คาทิปไกดและคนขับรถ 1,200บาท ตลอดการเดินทาง (ชําระพรอมคาทัวร) 

5. คาทําหนังสือเดินทาง  

6. คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามขอกําหนดของสายการบิน) 

 

เงื่อนไขในการจอง 

1. แจงจองพรอมช่ือผูเดินทาง และเบอรติดตอกลับพรอมแฟกซสําเนาพาสปอรตเขามาจองท่ีบริษัท 

2. ชําระยอดเต็ม เพื่อยืนยันการเดินทาง พรอมสงหลักฐานการโอนเงิน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.เนื่องจากเปนราคาพิเศษ ไมสามารถยกเลิกและขอเงินคืนไดทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน   คืนคาใชจายท้ังหมด  



 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ  

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม 

จํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (15ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการ 

เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรม 

เนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก 

คาใชจายบางสวนท่ีเกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมือง

นอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ

จากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานได

ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน

ตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตาม

สถานการณดังกลาว 



 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน

บริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน

เงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู

มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ

บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไม

แจงใหทราบลวงหนา  

10. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

11. ราคานี้สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเทานั้น  กรณีผูเดินทางถือพาสปอรตตางชาติ หรือพาสปอรต

ไทยตางดาว  จะมีคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาเพ่ิมเติม  กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาท่ีอีกครั้ง 

12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูตามความเหมาะสม 

13. กรุปออกเดินทาง 10 ทานขึ้นไป 

10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีเจาหนาที่สงกรุปที่สนามบิน และมีไกดไทยรอรับที่ฮองกง) 

15 ทาน (มีหัวหนาทัวร และมีเจาหนาที่สงกรุปที่สนามบิน และมีไกดไทยรอรับที่ฮองกง) 


