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      ฮ่องกง เซินเจ้ิน จไูห่ มาเกา๊ 3 วนั 2 คืน       

ชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน...วดัแชกงหมิว... วิคตอเรยี ฮารเ์บอร ์
   จไูห่ ... ชมโชวส์ดุอลงัการหยวนหมิงชิงหยวน  มาเกา๊ ชมเวเนเช่ียน 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

*** เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี ตอ้งบวกเพ่ิม 1,000 บาท /ท่าน *** 
รายละเอียดทวัร ์

 หมายเหตุ 
 ราคาขา้งตน้ เป็นวีซ่าจนีแบบกรุป๊   
 ราคาขา้งตน้ อาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้ นภาษีน้ํามนั หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ 
  ค่าทิปสาํหรบัหวัหน้าทวัร ์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 ผูใ้หญแ่ละเด็กใชเ้ตียง เด็กไม่ใชเ้ตียง  พกัเด่ียว (เพ่ิม) 

13-15, 20-22, 27-29 Aug 
10-12,17-19 ,24-26Sep 

8,999 บาท/ท่าน 8,999 บาท/ท่าน 1500 
 

15-17,29-31 Oct 9,999 บาท/ท่าน 9,999 บาท/ท่าน 1500 

22-24 Oct 12,999 บาท/ท่าน 12,999 บาท/ท่าน 1500 

DAY 1 กรุงเทพฯ -ฮ่องกง (HX 768/0825-12.10) / วดัแชกงหมิว / ร้านจิวเวอร่ี / วคิตอเรีย ฮาร์เบอร์ / 
อาหารคํา่ / ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน  / ไดเ้วลาสมควรนําท่านนัง่รถไฟสู่เมืองเซินเจ้ิน   - - D 

DAY 2  ทาน อาหาร โรงแรม /เดินทางสู่เมืองจไูห่ / ถนนคู่รัก / จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล /  ยา บวัหิมะ  /                         
 อาหารกลางวนั / วดัผูโ่ถ่ว / ร้านผา้ไหม /ร้านหยก / ชมโชวห์ยวนหมิงชิงหยวน / 
 อาหารเยน็ (ซีฟู้ ด) / ชอ้ปป้ิงก๊กเป่ย B L D 

DAY 3  ทานอาหารโรงแรม/เดินทางสู่มาเกา๊ -CITY TOUR (นมสัการเจา้แม่กวนอิม/ชิมขนมพื้ นเมือง/ 
โบสถเ์ซนตป์อล / เซนาโดส้แควร ์/ อาหารกลางวนั /ชมเดอะเวเนเช่ียน (ล่องเรือและชมโชวต่์างๆลกูทวัรเ์สียค่า

เขา้ชมเอง) นัง่เรือกลบัฮ่องกง กรุงเทพฯ (HX761/2145-2355)     B L - 

เซินเจิ้ น 1 คืน   จูไห่ 1 คืน   
FX  Hotel หรือเทยีบเท่า SILVER ART HOTEL หรือเทียบเท่า 
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ฮ่องกง เซินเจ้ิน จไูห่ มาเกา๊ 3 วนั 2 คืน 

ชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน...วดัแชกงหมิว... วิคตอเรยี ฮารเ์บอร ์
จไูห่ ...ชมโชวส์ดุอลงัการหยวนหมิงชิงหยวน  

มาเกา๊ ชมความอลงัการของเวเนเช่ียน 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง ...  
วนัแรก      กรุงเทพฯ –ฮ่องกง / วดัแชกงหมิว / รา้นจวิเวอรี่ / วิคตอเรีย ฮารเ์บอร ์/ ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน   
               นัง่รถไฟสูเ่มืองเซินเจิ้ น   

06.00    พรอ้มกนัท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ เคาน์เตอรเ์ช็คอิน แถว  N   ชั้น  4  ทางเขา้ประต ู 7  อาคารผูโ้ดยสารขาออก   
สายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็ค

เอกสารสมัภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

08:25 นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี (HX 768: 08.25-12.10) 

12.10       เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา  
โดยเกิดจากการถมทะเล ออกไป มีพื้ นท่ีโดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร ์ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลก

ติดต่อกนัถึง   8  ปีซอ้นตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบั

มณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย  เกาะฮ่องกง , นิวเทอรริ์ทอรีส์ , เกาลนู และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมือง และศุลกากรแลว้  ...จากน้ันนําท่านเดินทางสู่   วัดแชกงหมิว  หรือ วดักงัหนัลม เป็นวดัหน่ึงท่ีชาวจีนใหค้วาม

เล่ือมใสศรทัธามาเน่ินนาน นมสัการเทพเจา้แชกงซ่ึงเป็นเทพเจา้ประจาํวดัน้ี และอธิษฐานหมุนกงัหนัแห่งโชคชะตา หรือท่ี

เรียกกนัว่า “กงัหนันําโชค” เพื่อหมุนแต่ส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต อาทิ เดินทางปลอดภยั, สุภาพแข็งแรง อายุยนื, โชค ลาภ เงิน

ทองไหลมาเทมา, เมื่อหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ตอ้งตีกลองใหเ้สียงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสิริมงคล   
นําท่าน  เยี่ยมชมโรงงานจวิเวอรร์ี่   ท่ีขึ้ นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม   หลงัจากน้ัน

เดินเล่นชมววิยา่น  วิคตอเรีย ฮารเ์บอร ์
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร     

... จากน้ัน ใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั อิสระชอ้ปป้ิง บนถนนนาธาน (ย่านจมิ ซา โจ่ย)  ซ่ึงเป็นไปดว้ยสินคา้ประเภทเส้ือผ้

รองเทา้ ท่ีนักชอ้ปของถูกตอ้งไม่พลาด หรือ ฮารเ์บอรืซิต้ี เป็นสุดยอดของศนูยก์ารคา้และศนูยร์วมความบนัเทิง ท่ีมีขนาด

ใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสุด ตรงขา้มฮารเ์บอร ์ซิต้ี ถนนแคนตนัเป็นสุดยอดแหล่งเส้ือผา้คุณภาพระดบัสากล 
   ไดเ้วลาสมควรนาํทา่น(นัง่รถไฟ)สูเ่มืองเซินเจิ้ น  เขา้สูโ่รงแรมที่พกั  
            เขา้พกั  FX Hotel  หรือเทียบเท่า   
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วนัท่ีสอง   เดินทางสู่เมืองจูไห่ / ถนนคู่รกั / จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ / บวัหิมะ /วดัผู่โถ่ว /  
               ชมโชวห์ยวนหมิงชิงหยวน /ช้อปป้ิงตลาดใต้ดนิ (ก๊กเป๋ย)                
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 จากน้ัน  นําท่านเดินทางผ่านด่านเขา้สู่ เมืองจไูห่  นัง่รถชมทิวทศัน์ของ  ถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนนเรียบ

ชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรฐับาลเมืองจไูห่ไดต้กแต่งภมูิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และ

ท่ีไดช่ื้อว่าถนนคู่รกั  ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนน      ริมชายหาดแห่งน้ีไดม้ีการนําเกา้อี้  หรือ มา้นัง่  ซ่ึงทาํมาสาํหรบั 2 คนนัง่

เท่าน้ัน จึงไดช่ื้อว่าถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของ บรรดาคู่รกั ...แลว้นําท่านแวะถ่ายรปูกบัสญัลกัษณอ์นัสวยงามโดดเด่นของ

เมืองจไูห่ บริเวณอ่าวเซียงหู  “จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์” หรือท่ีมีช่ือเรียกว่า  “หวีหนี” เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถือไขมุ่กอยู่

ริมทะเล..จากนั้นน าท่านชม ศูนย์สมุนไพรจนี หรือร้านบัวหิมะ เป็นท่ีรู้จกักนัดีของคนไทย เม่ือคราวเกิดอุบติัเหตุรถแก๊สคว  ่าท่ีถนน
เพชรบุรี เม่ือ 24 กนัยายน 2533 คร้ังนั้น รัฐบาลจีนไดส่้งยาบวัหิมะอนัมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม ้มาช่วยเหลือผูป่้วยท่ีโดนไฟไหม้
ทัว่ตวั จากนั้นมาคนไทยก็รู้จกัสรรพคุณของบวัหิมะเร่ือยมา พร้อมรับฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ใหท่้านไดช้มการ
สาธิตการนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวธีิหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถว่ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แมก่วนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแห่งน้ีได ้สรา้งขึ้ น

เพ่ือเปรียบเสมือนวดัท่ีอยูบ่นเกาะผู่ถ่อซาน เผ่ือใหป้ระชาชนชาวเมืองจไูห่ไดส้กัการบชูาขอพรจากองคเ์จา้แม่

กวนอิม  จากน้ันแวะรา้นผา้ไหม  ใหท่้านชมผลิตภณัฑผ์า้ไหม  อาทิเช่น ไสผ้า้ห่มท่ีทาํจากเสน้ในไหม, ชุดเคร่ืองนอนต่างๆ, 

เส้ือผา้ผา้พนัคอ ฯลฯ  ซ่ึงผา้ไหมจีนถือว่ามีช่ือเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก  เพราะจีนเป็นประเทศแรกท่ีรูจ้กัการเล้ียง

ไหมและพฒันาคุณสมบติัพิเศษต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝาก หรือว่าใชเ้องไดต้าอธัยาศยั 

จากน้ันแวะรา้นหยก ใหท่้านชมผลิตภณัฑห์ยกขึ้ นช่ือ ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝาก ไดต้ามอธัยาศยั..  

               ...แลว้นําท่านชม NIGHT SHOW หยวนหมิงชิงหยวน สมยัราชวงศชิ์ง อนัตระการตา  
คํา่       รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (เมนูซีฟู้ด)   
  จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดใตดิ้นก๊กเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเกา๊ เป็นศนูยก์ารคา้ติดแอร ์มีสินคา้ใหท่้านเลือก

มากมาย เช่น สินคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชั้นนําต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น ฯลฯ   ท่ีน่ีมีให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเกา๊และฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง

เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  
  ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ท่ีพกั  
               เขา้พกั SILVER ART HOTEL หรือเทียบเทา่   

วนัท่ีสาม     จูไห่ -มาเกา๊ / นมสัการเจา้แม่กวนอิม/ชิมขนมพ้ืนเมือง /โบสถเ์ซนปอลล/์เซนาโด ้สแควร)์ ชมเดอะเวเน

เช่ียน / นัง่เรือตรงสู่สนามบินฮ่องกง – กลบักรุงเทพฯ  

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
  นําท่านนัง่รถเดินทางสู่  เมืองมาเก๊า  นําท่านนมสัการ เจา้แม่กวนอิมรมิทะเล  หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง

สรา้งดว้ยทอง  สมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ย  สะทอ้น

กบัแดดเป็นประกาย เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา  เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลกูคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่

กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งขึ้ นเพื่อเป็น

อนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีนแวะ ชิมขนมพ้ืนเมือง  ซ่ึงรา้นน้ีจะมีจาํหน่ายขนมตน้ตาํรบัของ

เมืองมาเกา๊ และหมแูผ่นของขึ้ นช่ืออีกอยา่งหน่ึงของมาเกา๊ท่านสามารถเลือกซ้ือเพื่อเป็นของฝากดว้ยก็ได้ ...นําท่านนมสัการ
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เจา้แม่กวนอิม และขอพรและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อ ความเป็นศิริมงคงท่ี วัดเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงเป็นวดัใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในมา

เกา๊ สรา้งขึ้ นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประดิษฐานขององคพ์ระพุทธรปูปางนิพพานประทบัอยูใ่นดอกบวั และ องคเ์จา้แม่

กวนอิมในชุดเจา้สาวของจีนท่ีตดัเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม  ชมโต๊ะหินท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีลนามในสนธิสญัญาทางมิตรภาพ

ระหว่างสหรฐัอเมริกา และจีนเม่ือปีค.ศ.1844  ภายในวดัมีแท่นบชูาสวยงาม สาํหรบั ประดิษฐานองคพ์ระพุทธรปู  พรอ้มรปู

ป้ันทองลงรกัของสาวกอีก 3 รปู ใหท่้านนมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิมเก่าแก่ท่ีมีอายุ 600 กว่าปี นอกจากน้ีท่านจะยงัไดช้มตน้

บอนไซดดัเป็นรปูตวัหนังสือจีน ท่ีส่ือความหมายถึงการมีชีวิตยนืยาว และตาํนานของตน้ไมแ้ห่งความรกั...นําท่านชม  โบสถ์

เซ็นตป์อล (St.Paul Cathedral) สรา้งขึ้ นเมื่อตน้ศตวรรษท่ี 17 นับเป็นสถานท่ีซ่ึงมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร ์และ

เป็นสญัลกัษณป์ระจาํเมืองมาเกา๊ โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดนตะวกัออกไกล 

ต่อมาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรง ทาํใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแค่เพียงบานประต ูและบนัไดทางเขา้ดา้น

หน้าท่ีสง่างาม หลงัจากมีการบรูณะขึ้ นใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถแ์ห่งน้ีมีการจดัสรา้งพิพิธภณัฑท์างศาสนา

ขึ้ น เพื่อรวบรวมภาพเขยีน และจดัแสดงอุปกรณท่ี์ใชใ้นการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้

ก่อตั้งโบสถ ์ตลอดจน โครงกระดกูของชาวคริสตญ่ี์ปุ่น และเวียดนามท่ีเสียชีวิตเมื่อคราวท่ีเกิดเพลิงไหมค้รั้งใหญ่ ...นําท่านสู่

ยา่นการคา้สาํคญัของ            มาเกา๊ “เซนาโดส้แควร์” หรือเซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ ยา่นการคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในมาเกา๊  

ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพื้ นถนนท่ีปลูาดดว้ยกระเบือ้ง เป็นลอนคล่ืน เปรียบเสมือนทอ้งทะเลอนัอุดมสมบรูณ ์ลอ้มรอบไปดว้ย อาคาร

สไตลย์ุโรปหลากสีสนั และสถาปัตยกรรมหลากรปูแบบท่ีน่ีจดัว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวมไวซ่ึ้งรา้นคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งแฟชัน่ 

แบรนดเ์นม รา้นแผงลอย เฟอรนิ์เจอรโ์บราณ  อญัมณี เคร่ืองประดบั  ของท่ีระลึก ฯลฯ ใหท่้านเดินเท่ียวแวะซ้ือสินคา้ตาม

ตอ้งการ 
เที่ยง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่ายใหท่้านสมัผสัความอลงัการของเดอะ เวเนเช่ียน  เดอะ เวเนเช่ียน  หรอื เวนิสมาเก๊า   โรงแรมครบวงจรใหญ่ท่ีสุด

ในเอเซีย สมัผสับรรยากาศแบบเวนิส ต่ืนเตน้เรา้ใจกบัการเส่ียงโชคในคาสิโน  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ยีห่อ้ดงัๆ ถึง 

350 รา้นคา้ และอิ่มเอมกบัรา้นอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม  ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่ง

ตะวนัออก หรือเลือกชมโชวต่์างๆ ก็ไดต้ามใจชอบ  (ล่องเรือและชมโชวต์อ้งเสียค่าใชจ้า่ยเอง ) 
(อาหารเย็น อิสระตามอธัยาศยั)  
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านนัง่เรือตรงสู่สนามบินฮ่องกง  

21.45    เหริฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี (HX 761 : 21.45-23.55)   

23.55    ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ…..  
  

อตัราค่าบริการน้ีรวม: 

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

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าท่ีพกัระดบัมาตราฐานหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได*้*)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ, ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและค่ารถโคช้ปรบัอากาศ นําเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าวีซ่าเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป  (เน่ืองจากโปรแกรมทวัรน้ี์การเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการ

ประกาศยกเลิกวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชัว่คราว และจะตอ้งใชเ้ฉพาะวซ่ีาจีนแบบเดี่ ยวเท่าน้ันในการเขา้เมืองจีน ไม่ว่าจะดว้ย

เหตุผลใดๆก็ตาม ทางลกูทวัรจ์ะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมวซ่ีาแบบเดี่ ยวดว้ยตนเอง  (ตามท่ีสถานทตูจีนเรยีกเก็บ) กรณีท่ีมี

วีซ่าจีนอยูแ่ลว้ไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายได)้ 
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 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อุบติัเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม: 

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ   

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  
(เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีนํ้าหนกัเกินจากที่สายการบินกาํหนด 

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



ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่: 

   รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ ( Join Tour ) 
-คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ทา่น ข้ีนไปออกเดินทาง และมี หวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดินทางดว้ย 
-คณะผูเ้ดินทางจาํนวน ไม่ถึง 15 ทา่นออกเดินทางแตไ่ม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดินทางดว้ย 

ดว้ยโดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง  
*** ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ 

จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน ***  

   ท่านจะตอ้งชาํระเงินค่ามดัจาํ จาํนวน 5,000 บาทต่อผูเ้ดินทาง ภายในวนัท่ีทาํการจอง หรือตามวนัท่ี DUE DATE หลงัจากท่ีได้

ทาํการจอง พรอ้มสง่สาํเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ํา่กว่า 6 เดือน 

 ท่านจะตอ้งชาํระเงินเต็มจาํนวนอยา่งน้อยก่อนการเดินทาง 15 วนั หรือตามวนัท่ี DUE DATE ท่ีกาํหนดให ้มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

 ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้ นภาษีน้ํามนั หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ 

  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการคืนเงินทั้งหมด 

หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
  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. จะถือวา่ท่านใชว้ีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเขา้เมืองจีน

บริษัทฯ ทวัรไ์มส่ามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุป๊ใหไ้ด ้และถา้ท่านใดไมแ่จง้วา่มีวีซ่าจีนอยูใ่นเล่มพาสปอรต์อยูแ่ลว้

กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดข้ึนทางลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเองทั้งหมด***  
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      2.) ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดห้ากยงัไม่ไดม้ีการออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความ 
ผิดพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่าย  ในการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงดงักล่าว   โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้ นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผู้

ตรวจสอบ และเตรียมความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง 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 3วนัทาํการหรือ NO SHOW ในวนัเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดใน 

ทุกกรณี 
 เมื่อท่านไดต้กลงชาํระเงินไม่ว่ามดัจาํหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

 

หมายเหต ุ: 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะสบัเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบินไดต้ามความเหมาะสม เมื่อเกิด

เหตุสุดวิสยั ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของบริษัทฯโดยยดืถือตามสภาพการณ ์แต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน   เป็น

สาํคญั 

2.  บริษัทฯเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหาย

ต่างๆ ท่ี อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาตารางบิน 

ภยัธรรมชาติ ฯลฯ และการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ

ถูกปฏเิสธในกรณี อื่นๆ หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 
3. สาํหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะระบุท่ีนัง่ (เลือกท่ีนัง่ถูกใจ PICK A SEAT) ตอ้งติดต่อท่ี เคารต์อรเ์ช็คอิน ณ วนัเดินทาง และชาํระค่าระบุ 
ท่ีนัง่ดว้ยตนเอง 
4. การท่องเท่ียวประเทศจีนน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือรา้นหยก รา้นบวั    
หิมะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจิวเวอรร่ี์ เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้   
* เอกสารฉบบัน้ียงัไม่สมบูรณ ์ใชอ้า้งอิงไม่ไดจ้นกว่าทา่นจะไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไข และขอ้กาํหนดตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้* 

*หมายเหต:ุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขตา่งๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้* 


