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ฮ่องกง “ นัง่กระเชา้นองปิง 360 ” มาเกา๊  3วนั 2คืน 

สกัการะ “พระใหญ่ เกาะลนัเตา” นัง่กระเชา้ลอยฟ้า “นองปิง 360 องศา” 
มาเกา๊ ...ชมความอลงัการ  เดอะเวเนเช่ียน 

   

 
  

 

รายละเอียดทวัร ์     

หมายเหต ุ    
 ราคาขา้งตน้ เป็นวีซ่าจนีแบบกรุป๊   
 ราคาขา้งตน้ อาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้ นภาษีน้ํามนั หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ 
 กรุณาเตรียมค่าทิปสาํหรบัหวัหน้าทวัร ์10 หยวน/วนั/ท่าน, มคัคุเทศน์ทอ้งถ่ิน 10 หยวน/วนั/ท่าน, คนขบัรถ 10 หยวน/วนั/ท่าน  
 รายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้ อาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 เอกสารฉบบัน้ียงัไม่สมบรูณ ์ใชอ้า้งอิงไม่ไดจ้นกว่าท่านจะไดป้ฏบิติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 
 
 

ไฟลท์ขาไป…HX 768 BKK-HKG : 08.25-12.10 ไฟลท์ขากลบั...HX 761  HKG-BKK : 21.45-23.55        

กาํหนดวนัเดินทาง ผูใ้หญ่และเด็กใชเ้ตียง เด็กไม่ใชเ้ตยีง พกัเดี่ยว (เพ่ิม)   

20-22, 27-29 Aug 
03-05, 10-12, 17-19 Sep 

15,599 บาท/ท่าน/ท่าน 13,599 บาท/ท่าน/ท่าน 4,000 บาท 

15-17,29-31 Oct 17,599 บาท/ท่าน/ท่าน 15,599 บาท/ท่าน/ท่าน 4,500 บาท 

22-24 Oct 18,599 บาท/ท่าน/ท่าน 16,599 บาท/ท่าน/ท่าน 4,500 บาท 

DAY 1 กรุงเทพฯ –ฮ่องกง (HX 768/08.25-12.10 ) / เท่ียว เกาะลนัเตา นัง่กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  

และสกัการะพระใหญ่ /ชอ้ปป้ิงซิต้ีเกทเอาทเ์ลท /  เดินทางเขา้ท่ีพกั  - - - 

DAY 2  ทานอาหารเชา้ต่ิมซาํ นําท่านเดินทางสู่มาเกา๊ (โดยเรือเฟอร่ี) CITY TOUR (นมสัการเจา้แม่กวนอิม/ชิมขนม

พื้ นเมือง/โบสถเ์ซนตป์อล /เซนาโดส้แควร ์/ชมเวเนเช่ียน) /กลบัฮ่องกง/เขา้ท่ีพกั DS L - 

DAY 3  ทานอาหารเชา้ต่ิมซาํ  / CITY TOUR / เขาวิคตอเรียพอ้ยท ์/ อ่าวรีพลสัเบย ์/วดัแชกงหมิว /ชมจิวเวอร่ี / 

  อาหารกลางวนั / อิสระชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน  ไดเ้วลานดัหมายนาํทา่นเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ  

( HX761:21.45-23.55 ) 
DS L - 

พกัฮ่องกง 2 คืน 
พกั  CRUISE HOTEL Add : 188 Pau Chung Street Tokwawan ,Kowloon HK Tel : 852-25879000 
(http://hotel.elong.net/hongkong/91239421) 
หรือ O ’ HOTEL (http://www.ohotel.com.hk)  หรือเทยีบเท่า    

http://www.ohotel.com.hk/
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ฮ่องกง “นัง่กระเชา้นงปิง 360” มาเกา๊  3วนั 2คืน 
สกัการะ “พระใหญ่ เกาะลนัเตา” นัง่กระเชา้ลอยฟ้า “นองปิง 360 องศา” 

มาเกา๊ ...ชมความอลงัการ  เดอะเวเนเช่ียน 
 
 
 
 
 
โปรแกรมการเดินทาง …   
วนัแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง   ไหวพ้ระเกาะลนัเตา นัง่กระเชา้ลอยฟ้า 360 องศา/ ซิตี้ เกท เอาทเ์ลท / เขา้สูท่ี่พกั  

06.00     พรอ้มกนัท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ  เคาน์เตอรเ์ช็คอิน เคานเ์ตอร ์K (K01-06) ทางเขา้ประต ู5 และ 6  
  อาคารผูโ้ดยสารขาออก  สายการบิน  HONGKONG AIRLINES โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยอาํนวยความสะดวก   
  แก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

08.25 นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี  (HX768 08.25-12.10) 

12.10 เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา โดยเกิดจากการ    ถม

ทะเลออกไป มีพื้ นท่ีโดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร ์ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลกติดต่อกนัถึง  8  ปีซอ้น 

ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย   เกาะ

ฮ่องกง,นิวเทอรริ์ทอรีส,์ เกาลนู และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้  
                  หลงัจากน้ันนําท่าน เ ดินทางสู่   เกาะลันเตา    ซ่ึงถือไดว้่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมีเอกลกัษณร์ะดบัโลกของฮ่องกง นํา

ท่านสมัผสักบัประสบการณท่ี์น่าต่ืนตาต่ืนใจจาก กระเชา้ลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360) เสน้ทางการ

ท่องเท่ียวบนรถกระเชา้เคเบิล ท่ีสามารถชมทศันียภาพอนังดงามไดแ้บบพาโนรามิค เช่ือมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บา้น

นองปิงบนเกาะลนัเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.   จากรถกระเชา้  ท่านจะไดช้มทศันียภาพอนังดงามของสนามบินนานาชาติ

ฮ่องกง ทิวทศัน์เหนือทอ้งทะเล ของทะเลจีนใต ้ ทิวทศัน์ของเนินเขาอนัเขยีวขจี ลาํธาร น้ําตก และป่าอนัเขยีวชอุ่มของ

อุทยานลนัเตาเหนือ  เมื่อกระเชา้  ไปถึงสุดทางท่านจะได้  สัสักการะพระใหญเ่กาะลันเตา  ซ่ึงเป็นพระพุทธรปูทองสมัฤทธ์ิ

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก องคพ์ระทาํขึ้ นจาก การเช่ือมแผ่นทองสมัฤทธ์ิกว่า 200 แผ่น เขา้ดว้ยกนั น้ําหนักรวม 250 

ตนั และสงู 34 เมตร หนัพระพกัตไ์ปทางดา้นทะเลจีนไต ้ และมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหินเบ้ืองล่าง ซ่ึงเป็น

พระพุทธรปูนัง่ทาํจากทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด และเชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั ล้ิมลองความอร่อยของ อาหารจีนตน้

ตาํรบั เมนูอาหารตะวนัตกชั้นเลิศ หรือจะนัง่จิบกาแฟเอ็กซเ์พรสโซ่อนัหอมกรุ่น จากรา้นอาหารและรา้นคา้คาเฟ่ในหมู่บา้น

นองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซ้ือของขวญัของท่ีระลึกจากหมู่บา้นนองปิง อาทิเช่น หยก ไขมุ่ก หรือเคร่ืองประดบัตริสตลั 

เพื่อเตือนความทรงจาํแห่งการมาเยอืน จากน้ันอิสระท่าน ชอ้ปป้ิงเส้ือผา้แบรนดเ์นมและล้ิมลองอาหารต่างๆ 
 ท่ี ซิตี้เกท เอาทเ์ลท   

(กรณีกระเชา้นองปิง 360 องศา แจง้ปิดปรบัปรุง ทางเจา้หนา้ที่จะมีจดัรถบสัรบั-สง่ ไปไหวพ้ระใหญ่ลนัเตาแทนการนัง่กระเชา้) 
 (อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั)       

จากน้ันนําท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

 เข้าพกั  CRUISE HOTEL or O’ HOTEL  หรือเทียบเท่า   
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วนัท่ีสอง     นาํทา่นเดินทางสูม่าเกา๊(โดยเรือเฟอรร์ี่) / CITY TOUR (นมสัการเจา้แม่กวนอิม/ชิมขนมพ้ืนเมือง/โบสถเ์ซนตป์อล / 

เซนาโดส้แควร ์/ชมเวเนเช่ียน) /กลบัฮ่องกง/เขา้ที่พกั 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ติ่ มซ า 
  นําท่านเดินทางสู่มาเกา๊(โดยเรอืเฟอรร์ี่)  นําท่านนมสัการ เจา้แม่กวนอิมรมิทะเล  หรือเจา้แมก่วนอิมปรางค์

ทองสรา้งดว้ยทอง  สมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงาม

อ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกาย เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา  เจา้แมก่วนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แมก่วนอิม

ลกูคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แมก่วนอิม  
แต่วา่กลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหนา้พระแมม่ารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งขึ้ นเพ่ือ

เป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊  ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเกา๊คืน ใหก้บัจีนแวะ ชิมขนมพ้ืนเมือง  ซ่ึงรา้นน้ีจะมีจาํหน่ายขนมตน้

ตาํรบัของเมืองมาเกา๊  และหมแูผ่นของขึ้ นช่ืออีกอยา่งหน่ึงของมาเกา๊ท่านสามารถเลือกซ้ือเพื่อเป็นของฝากดว้ยก็ได้ ...นําท่าน

นมสัการเจา้แม่กวนอิม และขอพรและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อ ความเป็นศิริมงคงท่ี วัดเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงเป็นวดัใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด

ในมาเกา๊ สรา้งขึ้ นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประดิษฐานขององคพ์ระพุทธรปูปางนิพพานประทบัอยูใ่นดอกบวั และ องคเ์จา้แม่

กวนอิมในชุด เจา้สาวของจีนท่ีตดัเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม  ชมโต๊ะหินท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีลนามในสนธิสญัญาทางมิตรภาพ

ระหว่างสหรฐัอเมริกา และจีนเม่ือปีค.ศ.1844  ภายในวดัมีแท่นบชูาสวยงาม สาํหรบั ประดิษฐานองคพ์ระพุทธรปู  พรอ้มรปูป้ัน

ทองลงรกัของสาวกอีก 3 รปู ใหท่้านนมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิมเก่าแก่ท่ีมีอายุ 600 กว่าปี นอกจากน้ีท่านจะยงัไดช้มตน้บอนไซดดั

เป็นรปูตวัหนังสือจีน ท่ีส่ือความหมายถึงการมีชีวิตยนืยาว และตาํนานของตน้ไมแ้ห่งความรกั... นําท่านชม  โบสถเ์ซ็นตป์อล  

(St.Paul Cathedral) สรา้งขึ้ นเมื่อตน้ศตวรรษท่ี 17 นับเป็นสถานท่ีซ่ึงมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร ์และเป็นสญัลกัษณ์

ประจาํเมืองมาเกา๊ โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดนตะวกัออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.

1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรง ทาํใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแค่เพียงบานประต ูและบนัไดทางเขา้ดา้นหน้าท่ีสง่างาม 

หลงัจากมีการบรูณะขึ้ นใหม่ในปีค.ศ.1991  ดา้นหลงัของซากโบสถแ์ห่งน้ีมีการจดัสรา้งพิพิธภณัฑท์างศาสนาขึ้ น เพื่อรวบรวม

ภาพเขยีน และจดัแสดงอุปกรณท่ี์ใชใ้นการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผูก้่อตั้งโบสถ ์ตลอดจน  

โครงกระดกูของชาวคริสตญ่ี์ปุ่น และเวียดนามท่ีเสียชีวิตเมื่อคราวท่ีเกิดเพลิงไหมค้รั้งใหญ่ ...นําท่านสู่ยา่นการคา้สาํคญัของ    มา

เกา๊ “เซนาโดส้แควร”์ หรือเซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ ยา่นการคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในมาเกา๊  ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพื้ นถนนท่ีปลูาดดว้ย

กระเบือ้ง  เป็นลอนคล่ืน  เปรียบเสมือนทอ้งทะเลอนัอุดมสมบรูณ ์ลอ้มรอบไปดว้ย อาคารสไตลย์ุโรปหลากสีสนั  และ

สถาปัตยกรรมหลากรปูแบบท่ีน่ีจดัว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวมไวซ่ึ้งรา้นคา้ต่างๆ  มากมาย ทั้งแฟชัน่ แบรนดเ์นม รา้นแผงลอย 

เฟอรนิ์เจอรโ์บราณ  อญัมณี เคร่ืองประดบั ของท่ีระลึก ฯลฯ ใหท่้านเดินเท่ียวแวะซ้ือสินคา้ตามตอ้งการ 
เที่ยง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

   บ่ายใหท่้าน สมัผสัความอลงัการของเดอะ เวเนเ ช่ียน  เดอะ เวเนเช่ียน  หรอื เวนิสมาเก๊า   โรงแรมครบวงจรใหญ่

ท่ีสุดในเอเซีย สมัผสับรรยากาศแบบเวนิส ต่ืนเตน้เรา้ใจกบัการเส่ียงโชคในคาสิโน  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ ยีห่อ้ดงัๆ 

ถึง 350 รา้นคา้ และอิ่มเอมกบัรา้นอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม  ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่ง

ตะวนัออก หรือเลือกชมโชวต่์างๆ ก็ไดต้ามใจชอบ  (ล่องเรือและชมโชวต์อ้งเสียค่าใชจ้า่ยเอง ) 
(อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั)  
เดินทางกลบัฮ่องกง โดยเรือเฟอรร่ี์ 

 เข้าพกั  CRUISE HOTEL or O’ HOTEL  หรือเทียบเท่า   
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วนัที่สาม  ฮ่องกง/ CITY TOUR / เขาวิคตอเรียพอ้ยท ์/ อ่าวรีพลสัเบย ์/วดัแชกงหมิว /ชมจวิเวอรี่ /  
/ อิสระชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน  ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง-กลบักรุงเทพ 
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ติ่มซาํ  

 หลงัอาหาร นําท่านชมทศันียภาพถ่ายรปู ณ จุดชมวิว เขาวิคเตอเรยีพอ้ยท์  (VICTORIA  POINT) ท่ีมีความสงู 397 

เมตร เพลินตากบัทิวทศัน์แบบพาโนราม่า  360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลนู นิวเทอริเทอรร่ี์ตลอดจนเกาะน้อย ใหญ่ในทะเล

จีนใตจ้ากมุมสงู  (แต่ไม่ไดข้ึ้ นสู่จุดชมวิวสงูสุด  Peak นะคะ)  ... นําท่านสู่ชายหาด  น้ําต้ืน อา่วรีพลสัเบย์   สถานท่ีพกัผ่อน

บรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล  และจุดท่ีสนใจอีกดา้นหน่ึงของอ่าว นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม, เทพเจา้แห่งโชคลาภ, 

พระพุทธรปูและเทพเจา้ต่างๆ ประดิษฐานไวม้ากมายตามความศรทัธา อาทิ พระสงักจัจายบชูาเพื่อความสุข, เจา้สมุทรเทพเจา้

แห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมี

วิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลบูคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจอิสระท่านสกัการะ     ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ตาม

อธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่หท่ี์คน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง     
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  วัดแชกงหมิว  หรือ วดักงัหนัลม เป็นวดัหน่ึงท่ีชาวจีนใหค้วามเล่ือมใสศรทัธามาเน่ินนาน 

นมสัการเทพเจา้แชกงซ่ึงเป็นเทพเจา้ประจาํวดัน้ี และอธิษฐานหมุนกงัหนัแห่งโชคชะตา หรือท่ีเรียกกนัว่า “กงัหนันําโชค” เพื่อ

หมุนแต่ส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต อาทิ เดินทางปลอดภยั, สุภาพแข็งแรง อายุยนื, โชค ลาภ เงินทองไหลมาเทมา, เมื่อหมุนกงัหนั

เสร็จแลว้ตอ้งตีกลองใหเ้สียงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสิริมงคล ……จากน้ันนําท่าน แวะชมโรงงาน จิวเวอรี่ มีเคร่ืองประดบัสวยงาม 

หรือเสริมดวงบารมี มากมายใหท่้านไดเ้ลือกชม อาทิเช่น จี้ กงัหนั, แหวน, สรอ้ย, กาํไล ฯลฯ  ซ่ึงจะไดร้บัทราบความสาํคญัของ

ส่ิงประดบัน้ันๆจากผูท่ี้มีประสบการณใ์นดา้นน้ีโดยตรง  

 เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากน้ันเชิญท่าน อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน  ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุม

โลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆอยา่งเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศนูยก์ารคา้

ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ีจาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดี

ไซเนอรน์านาชาติช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอิ่มเอมกบัอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรเูลือกอร่อยกบั

รา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ  เลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเช่ียนเทอรมิ์นลั  แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นนําท่ีมีใหเ้ลือกชม 

และชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของ

ฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us  
(อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั)  
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านนัง่เรือตรงสู่สนามบินฮ่องกง  

21.45    เหริฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี ( HX 761:21.45-23.55 )   

23.55    ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ…..   
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อตัราค่าบริการน้ีรวม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นประหยดั เดินทางไป-กลบั พรอ้มคณะ  
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามท่ีระบุในรายการ 
  ค่าน้ําหนักสมัภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรือตามขอ้กาํหนดของสายการบิน 

 ค่าท่ีพกัระดบัมาตราฐานหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได*้*)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ, ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและค่ารถโคช้ปรบัอากาศ นําเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

 ค่าวีซ่าเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป  (เน่ืองจากโปรแกรมทวัรน้ี์การเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการ

ประกาศยกเลิกวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชัว่คราว  และจะตอ้งใชเ้ฉพาะวซ่ีาจีนแบบเดี่ ยวเท่าน้ันในการเขา้เมืองจีน ไม่ว่าจะดว้ย

เหตุผลใดๆก็ตาม ทางลกูทวัรจ์ะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมวซ่ีาแบบเดี่ ยวดว้ยตนเอง  (ตามท่ีสถานทตูจีนเรยีกเก็บ) กรณีท่ีมีวีซ่า

จีนอยูแ่ลว้ไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายได)้ 

 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุ

ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม: 

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ   

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  
(เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีนํ้าหนกัเกินจากที่สายการบินกาํหนด 

 ค่าทิปสาํหรบัหวัหนา้ทวัร ์10 HKD /วนั/ทา่น, มคัคเุทศนท์อ้งถ่ิน 10 HKD/วนั/ทา่น, คนขบัรถ 10 HKD/วนั/ทา่น  
(หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 3 วนั ผูเ้ดินทาง 1 ทา่น ตอ้งจา่ยค่าทิปทั้งหมด  = 90 HKD ตอ่ทริปน้ีค่ะ) 



ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่: 

   รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ ( Join Tour ) 
-คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ทา่น ข้ีนไปออกเดินทาง และมี หวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดินทางดว้ย 
-คณะผูเ้ดินทางจาํนวน ไม่ถึง 15 ทา่นออกเดินทางแตไ่ม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดินทางดว้ย 
ดว้ยโดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง  
*** ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะ

ไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน *** 

   ท่านจะตอ้งชาํระเงินค่ามดัจาํ จาํนวน 5,000 บาทต่อผูเ้ดินทาง ภายใน 48  ชัว่โมง หรือตามวนัท่ี DUE DATE หลงัจากท่ีไดท้าํการ

จอง พรอ้มสง่สาํเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ํา่กว่า 6 เดือน 

 ท่านจะตอ้งชาํระเงินเต็มจาํนวนอยา่งน้อยก่อนการเดินทาง 15 วนั หรือตามวนัท่ี DUE DATE ท่ีกาํหนดให ้มิฉะน้ันจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้ นภาษีน้ํามนั หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ 

  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการคืนเงินทั้งหมด 

หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
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  เพื่อใหก้ารสัง่ซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบรูณ ์กรุณาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี   
1.) ทา่นตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษตา่ง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสือเดินทาง ( Passport ) 
 1.1 ช่ือ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน   

        1.2 คาํนําหน้า ช่ือ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีท่ีมี ช่ือชั้นยศ / ทางตาํรวจ / ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้  

         1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กน้ันๆอยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด  
          1.4 โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร และผูร้ว่มเดินทางทุกทา่น ว่าจะตอ้งคงมีอาย ุเหลือ  
             ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 

***ลกูคา้ท่านใดมีวีซ่าจีนอยูใ่นเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใชว้ีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเขา้เมืองจีน                บริษัท

ฯ ทวัรไ์ม่สามารถยืน่เป็นวีซ่ากรุ๊ปใหไ้ด ้และถา้ท่านใดไม่แจง้ว่ามีวีซ่าจีนอยูใ่นเล่มพาสปอรต์อยูแ่ลว้ 
กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นทางลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเองทั้งหมด ***  

      2.) ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดห้ากยงัไม่ไดม้ีการออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความ 
 ผิดพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
 ดงักล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้ นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียม 
 ความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านไดท้ั้งส้ิน 
      3.) กรณีท่ี ท่านไม่ไดท้าํการทกัทว้งใด ๆ แบบเป็นลายลกัษณอ์กัษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านไดต้กลงรบัทราบเง่ือนไข และขอ้กาํหนด     

ทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้ น บริษัท ฯ ไม่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
เง่ือนไขการยกเลิก :  

 เมื่อทาํการชาํระเงินค่ามดัจาํ หรือยอดเต็มแลว้ กรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางไดไ้ม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมดัจาํ  
   ไดแ้ละจะตอ้งเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการนัตีหอ้งพกั หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีตามจริง 
 กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวนัเดินทาง 10 วนัทาํการ ทางบริษัทฯมีความจาํเป็นตอ้งหกัในอตัราตัว๋เต็มราคา 
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 3วนัทาํการหรือNO SHOW ในวนัเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุก

กรณี 
 เมื่อท่านไดต้กลงชาํระเงินไม่ว่ามดัจาํหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

 

หมายเหต ุ: 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะสบัเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบินไดต้ามความเหมาะสม เมื่อเกิด

เหตุสุดวิสยั ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของบริษัทฯโดยยดืถือตามสภาพการณ ์แต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน   เป็น

สาํคญั 

2.  บริษัทฯเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  

ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาตารางบิน ภยั

ธรรมชาติ ฯลฯและการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือถูก

ปฏเิสธในกรณีอื่นๆ หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 
3.  สาํหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะระบุท่ีนัง่ (เลือกท่ีนัง่ถูกใจ PICK A SEAT) ตอ้งติดต่อท่ี เคารต์อรเ์ช็คอิน ณ วนัเดินทาง และชาํระค่าระบุ 
    ท่ีนัง่ดว้ยตนเอง   
4. การท่องเท่ียวประเทศจีนน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือรา้นหยก รา้นบวัหิมะ 

รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจิวเวอรร่ี์ เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 
 

* เอกสารฉบบัน้ียงัไม่สมบูรณ ์ใชอ้า้งอิงไม่ไดจ้นกว่าทา่นจะไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไข และขอ้กาํหนดตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้* 
*หมายเหต:ุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขตา่งๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้* 


