
 

ฮ่องกง (นองปิง 360) มาเกา๊ 3 วนั 2 คืน 
เกาะลนัเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึน้กระเช้านองปิง 360 องศา 
ชมโชวยิ์งเลเซอรแ์สง สี เสียงสดุตระการตา SYMPHONY OF LIGHT  
สกัการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกงัหนันําโชค วดัแชกงหมิว 

ช้อปป้ิงสดุฟินสท่ี์ย่านถนนนาธาน 
พิเศษสุด สดุ!!! นัง่รถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ท่ีสดุยาวในโลกสู่มาเกา๊ 

พกัโรงแรม 4 ดาว Free…SIM Card HKG & Macau (4G) 
โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 

 
 

วนัท่ี รายการทวัร ์ อาหาร โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 768 / 08:25-12:20) – ไหวพ้ระใหญ่ + นัง่กระเชา้นองปิง 

360 องศา - อสิระชอ้ปป้ิงซติีเ้กต - อาหารคํ่า – เดนิทางเขา้ทีพ่กั 
X X  

ICLUB MA TAU WAI 
HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่2  

อาหารเชา้ติม่ซาํ – นัง่รถบสัชมววิสะพานแห่งใหม่สูม่าเก๊า – ซติีท้วัรม์าเก๊า – โบสถ์

เซน็ปอล – เซนาโดส้แควร ์– อาหารกลางวนั - เดอะเวเนเชีย่น –  

(17.00) กลบัฮ่องกงโดยเรอืเฟอรร์ี ่– ชอ้ปป้ิงโอเชีย่นเทอรม์นิอล –  

Symphony of Lights (ลกูคา้กลบัโรงแรมเองค่ะ) 

  X 
ICLUB MA TAU WAI 

HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 

อาหารเชา้ติม่ซาํ – Avenue of Stars – วดัเจา้แม่กวนอมิฮ่องฮาํ – รา้นกงัหนั – 

รา้นชอ็คโกแลต็เวริล์ - วดัแชกงหมวิ – อาหารกลางวนั – ชอ้ปป้ิงย่านนาธาน – 

เดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง – กรุงเทพฯ (HX 779 / 20:35-22:50) //  

(HX 761 / 22:45-00:45+1) 

  X - 

พีเรียดเดินทาง ผูใ้หญ่ / เดก็ใช้เตียง เดก็ไม่ใช้เตียง พกัเด่ียว กรุป๊ไซด ์

20-22, 27-29 มิถนุายน 2562 
04-06, 11-13 , 18-20, 25-27 กรกฏาคม 2562 
01-03 ,15-17, 22-24, 29-31 สิงหาคม 2562 

HX768 / HX761 

14,900.- 14,900.- 4,000.- 19 + 1 

15-17, 22-24 มิถนุายน 2562 
29 มิถนุายน-01 กรกฏาคม 2562 

06-08, 13-15, 20-22 กรกฏาคม 2562 
03-05,17-19, 24-26 สิงหาคม 2562 

31 สิงหาคม-02 กนัยายน 2562 
HX768 / HX779 

15,900.- 15,900.- 4,000.- 19 + 1 



 

 

หมายเหตุ: ไมม่รีาคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาขา้งตน้ เป็นวซี่าจนีแบบกรุ๊ป    

 ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิหวัหน้าทวัร,์ ไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชาํระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

สาํหรบัท่านทีร่บัประทานอาหารพเิศษ เช่น อาหารเจ หรอืไมท่านหม ูไมท่านไก่หรอืสตัวปี์ก ไมท่านเน้ือสตัว ์และมคีวามจาํเป็น

ใหท้างบรษิทัฯ จดัเตรยีมอาหารไวใ้หท่้านเป็นพเิศษนอกเหนือจากกรุป๊เดนิทางรบัประทานทีร่ะบุไวใ้นรายการแลว้ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิตามจรงิหน้างาน 

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

วนัแรก      กรงุเทพฯ - ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา – อิสระช้อปป้ิงซิต้ีเกต - เข้าท่ีพกั 

06.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์K ทางเขา้ประตู 6 สายการบนิ ฮ่องกงแอร์

ไลน์ โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเชค็เอกสารสมัภาระและทีน่ัง่ก่อนออกเดนิทาง 

08.25 น.  นําท่านเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิที ่HX 768 / 08:25-12:20 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

12.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเรว็กว่าเมอืงไทย 1 ชม.) 

 

 

 

 

 

 

 

...หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร แลว้นําท่านเดนิทางสู่ วดัโปห่ลนิไหวพ้ระใหญ่ ทีเ่กาะลนัเตา ซึง่ถอืไดว้่าเป็น

แหล่งท่องเทีย่วอนัมเีอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง ใหท่้านได ้สกัการะพระใหญ่เกาะลนัเตา (นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา) 
(กรณกีระเชา้นองปิง 360 องศา แจง้ปิดปรบัปรงุ ทางเจา้หน้าทีจ่ะมจีดัรถบสัรบั-ส่ง ไปไหวพ้ระใหญ่ลนัเตาแทนการนัง่กระเชา้) 

ซึง่เป็นพระพุทธรปูทองสมัฤทธิ ์กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก องคพ์ระทาํขึน้จากการเชื่อมแผ่นทองสมัฤทธิก์ว่า 200 แผ่น เขา้

ดว้ยกนั น้ําหนกัรวม 250 ตนั และสงู 34 เมตร หนัพระพกัตไ์ปทางดา้นทะเลจนีไต ้และมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขาและโขด

หนิเบือ้งล่างซึง่เป็นพระพุทธรปูนัง่ทาํจากทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-29 กรกฏาคม 2562  
10-12 สิงหาคม 2562  

HX768 / HX779 
21,900.- 21,900.- 5,000.- 19 + 1 



 

...จากนัน้ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่CITY GATE OUTLET เป็นตกึทีข่ายแต่สนิคา้ราคาลดพเิศษ 50-80% ขึน้ไป 

ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา มอียู่ 70 กว่ายีห่อ้ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, 

Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ 1) 

พกัท่ี I CLUB MA TAU WAI HOTEL หรือเทียบเท่า   https://www.iclub-hotels.com/iclub-ma-tau-wai-hotel/en/home/home.html 

 

วนัท่ี 2      นัง่รถบสัชมวิวทิวทศัน์สะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ท่ียาวท่ีสดุในโลกสู่มาเกา๊ – โบสถเ์ซน็ต์ปอล –  

               เซนาโด้สแควร ์- เดอะเวเนเช่ียน - เดินทางกลบัฮ่องกงโดยเรือเฟอรร่ี์ – ช้อปป้ิงโอเช่ียนเทอรมิ์นอล –  

               Symphony of Lights (ลกูค้าเดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกัเอง) 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้า แบบต่ิมซาํ (มือ้ 2) 
หลงัจากรบัประทานอาหารเช้าเสรจ็ นําท่าน นัง่รถข้ามสะพานแห่งใหม่สู่มาเก๊าหลงัการก่อสรา้งยาวนายถงึ 9 ปี ที่สุดแล้ว

สะพานขา้มทะเลทีเ่ชื่อมระหว่างฮ่องกง มาเก๊าและเมอืงจไูหกเ็สรจ็สมบรูณ์แลว้ โครงการสะพานเชื่อม 3 เมอืงใหญ่น้ี ถอืเป็นอภิ

มหาโครงการทีเ่กดิขึน้เนืองจากการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ของฮ่องกงและจนีแผ่นดนิใหญ่  รวมทัง้มาเก๊าทําให้

เกดิขอ้ตกลงทีจ่ะสรา้งเส้นทางไรพ้รมแดนเชื่อมต่อระหว่างกนัขึน้  เมื่อโครงการเสรจ็สิน้คาดว่าใช้เงนิมากถงึราว 1 แสนลา้น

หยวน เพื่อสรา้งสะพานขา้มทะเลทีย่าวถงึ 55 กโิลเมตร ผ่ากลางบรเิวณปากแม่น้ําเพริล์ เขตเศรษฐกจิสําคญัอกีแห่งของจนี 

และยงัมอุีโมงค์ใต้ท้องทะเลในช่วงระหว่างกลาง โดยเหลก็ที่นํามาใช้ก่อสรา้งน้น ใช้ถงึ 420,000 ตนั ที่ว่ากนัว่าเหลก็ที่นํามา

ก่อสรา้งโครงการสะพานเชื่อม 3 เมอืงน้ี สามารถนําไปสรา้ง “หอไอเฟล” ไดถ้งึ 60 แห่งเลยทีเ่ดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ท่านชม โบสถ์เซน็ต์ปอล (St. Paul Cathedral) สรา้งขึน้เมื่อต้นศตวรรษที ่17 นับเป็นสถานที่ซึง่มคีวามสําคญัทาง

ประวตัิศาสตร์ และเป็นสญัลกัษณ์ประจําเมอืงมาเก๊า โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกใน

ดนิแดนตะวกัออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรง ทาํใหโ้บสถ์เซนต์ปอลคงเหลอืแค่เพยีงบานประตู และ

บนัไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลงัจากมกีารบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลงัของซากโบสถ์แห่งน้ีมกีารจดัสร้าง

พพิธิภณัฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขยีน และจดัแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพธิทีางศาสนา หลุมฝงัศพของ

บาทหลวงวาลคินาโน ผูก่้อตัง้โบสถ ์ตลอดจนโครงกระดกูของชาวครสิต์ญี่ปุ่น และเวยีดนามทีเ่สยีชวีติเมื่อคราวทีเ่กดิเพลงิไหม้

ครัง้ใหญ่...นําท่านสู่ยา่นการคา้สาํคญัของมาเก๊า “เซนาโดส้แควร”์ หรอืเซน็เตอรพ์อยทม์าเก๊า ย่านการคา้ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในมา

เก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่น เปรยีบเสมอืนท้องทะเลอนัอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วย 

อาคารสไตลย์ุโรปหลากสสีนั และสถาปตัยกรรมหลากรปูแบบที่น่ีจดัว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีร่วมไวซ้ึง่รา้นคา้ต่างๆ มากมาย ทัง้

https://www.iclub-hotels.com/iclub-ma-tau-wai-hotel/en/home/home.html


 

แฟชัน่ แบรนดเ์นม รา้นแผงลอย เฟอรนิ์เจอรโ์บราณ  อญัมณี เครื่องประดบั ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท่้านเดนิเที่ยวแวะซือ้สนิค้า

ตามตอ้งการ 
 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 3) 

บ่ายใหท่้านสมัผสัความอลงัการของเดอะ เวเนเชีย่น  เดอะ เวเนเชีย่น  หรอื เวนิสมาเก๊า  โรงแรมครบวงจรใหญ่ทีสุ่ดในเอเซยี 

สมัผสับรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเตน้เรา้ใจกบัการเสีย่งโชคในคาสโิน  เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ยีห่อ้ดงัๆ ถงึ 350 รา้นคา้ 

และอิม่เอมกบัรา้นอาหารถงึ 40 แห่งภายในเมอืงเวนิสของโรงแรม  ล่องเรอืกอนโดลาในดนิแดนเวนิสแห่งตะวนัออก หรอืเลอืก

ชมโชวต่์างๆ กไ็ดต้ามใจชอบ (ล่องเรอืและชมโชวต์อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยเอง ) 

 

 

 

  

 
 
 
ได้เวลานัดหมายนําท่านเดินทางกลบัฮ่องกงโดยเรือเฟอรร่ี์  
จากนัน้ให้ท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาทเิช่น ชอ้ปป้ิงที ่ห้างสรรพสนิค้า โอเชยีน เทอรม์นิอล (Ocean Terminal) และ 

Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัต่างๆระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , 

Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเดก็เล่นทีห่า้ง Toy r’ Us แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่DFS 

Galleria เช่น Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

** อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ** 

...หลงัจากท่านสามารถเดนิไปชมโชว ์ยงิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสยีงเพลง 

Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ริม่ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาซึง่เป็นการ

แสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าสําคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยูส่องฟากฝ ัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึ

เหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของ

ฮ่องกง 

 

 

 

 

 



 

 

 

ได้เวลาอนัสมควรลูกค้าเดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกัด้วยตวัเอง 

พกัท่ี  I CLUB MA TAU WAI HOTEL หรือเทียบเท่า   https://www.iclub-hotels.com/iclub-ma-tau-wai-hotel/en/home/home.html 

วนัท่ี 3      ฮ่องกง - Avenue of Stars – วดัเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮาํ – ร้านกงัหนั – ร้านชอ็คโกแลต็เวิรล์ - วดัแชกงหมิว   

                ช้อปป้ิงย่านนาธาน – เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง – กลบักรงุเทพฯ 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า แบบต่ิมซาํ (มือ้ 4) 

หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสู่  Avenue of Stars สถานทีร่าํลกึถงึอจัฉรยิะบุคคลทีม่คีุณูปการต่ออุตสาหกรรมภาพยนตรข์อง

ฮ่องกง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว มีลายพิมพ์มือดารา แผ่นหินจารึกชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงและ

ประวตัศิาสตร์ที่สําคญัของวงการภาพยนตร ์รวมไปถึงรา้นจําหน่ายของที่ระลกึเกี่ยวกบัภาพยนตรเ์รื่องต่างๆ รูปป ัน้จําลอง

รางวลัภาพยนตรฮ์่องกงและประตมิากรรมขนาดเท่าคนจรงิของบรูซ ล ีดาราหนังกงัฟูผู้เป็นตํานาน... จากนัน้นําท่านไปไหว ้

เจา้แม่กวนอมิฮ่องฮํา (Kun Im Temple) เป็นวดัเจา้แม่กวนอมิทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหน่ึงในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัว์

แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปกัรกัษา... 

 

 

 

...จากนัน้นําท่าน แวะชม รา้นกงัหนั มเีครือ่งประดบัสวยงาม หรอืเสรมิดวงบารม ีมากมายใหท่้านไดเ้ลอืกชม อาทเิช่น  

จีก้งัหนั, แหวน, สรอ้ย, กําไล ฯลฯ  ซึง่จะไดร้บัทราบความสําคญัของสิง่ประดบันัน้ๆจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในดา้นน้ีโดยตรง...

จากนัน้นําท่านแวะรา้นชอ็คโกแลตเวริล์ ซึง่มชีอ็คโกแลตใหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ รวมไปถงึชอ็คโกแลตสดซึง่รสชาตดิกีว่า 

ชอ็คโกแลตทัว่ไป และสมัผสัขัน้ตอนการทาํชอ็คโกแลต ท่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก ไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม เป็นวดัหน่ึงทีช่าวจนีใหค้วามเลื่อมใสศรทัธามาเน่ินนาน นมสัการเทพ

เจา้แชกงซึง่เป็นเทพเจา้ประจาํวดัน้ี และอธษิฐานหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตา หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “กงัหนันําโชค” เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ

เขา้มาในชวีติ อาท ิเดนิทางปลอดภยั, สุภาพแขง็แรง อายุยนื, โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา, เมื่อหมุนกงัหนัเสรจ็แลว้ต้องตี

กลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.iclub-hotels.com/iclub-ma-tau-wai-hotel/en/home/home.html


 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 5) 

...จากนัน้เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมมุโลก ท่านจะ

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆอยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของ

ฮ่องกงมทุีกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่าํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอร์

นานาชาตชิื่อดงั จากทัว่ทุกมมุโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ย กบั

รา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอื เลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืกชม และช้

อปมากกว่า 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่

Toy’s Us 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

** อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ** 

...หลงัจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮ่องกงกลบักรงุเทพฯ 

20.35 น.   เหริฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ HX 779 / 20:35-22:50 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง)  

22.50 น.   ถงึท่าอากาศยานกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ… 

------------------------------------------------------------------------------------- 

22.45 น.   เหริฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ HX 761 / 22:45-00:45+1 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง)  

00.45 น.   ถงึท่าอากาศยานกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ… 

 

 

 

 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอื่นๆโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าโดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

* ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง * 

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

 
 
 
 



 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนั 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ 

 โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อุบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ **คุม้ครองตัง้แต่อาย ุ1–75 ปี เท่านัน้** หมายเหตุ : 

กรณทีีล่กูคา้อายตุัง้แต่ 76 -80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของ วงเงนิความคุม้ครองกรณเีสยีชวีติและ ค่ารกัษาพยาบาล (*** 

อาย ุ81 ปีขึ้นไมร่บัคุม้ครอง ***)  

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร¬์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

 ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ชาํระพร้อมค่าทวัร)์  

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาคนต่างประเทศ ทีต่อ้งเดนิทางเขา้ประเทศจนี (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

ข้อกาํหนดและเง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 

 ท่านจะตอ้งชําระเงนิค่ามดัจาํ จาํนวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชัว่โมง หรอืตามวนัทีก่ําหนดให ้หลงัจากทีไ่ดท้าํการจอง 

พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายุจนถงึวนัเดนิทางไมต่ํ่ากว่า 6 เดอืน 

 ท่านจะตอ้งชําระเงนิเตม็จาํนวนอยา่งน้อยก่อนการเดนิทาง 15 วนั หรอืตามวนัทีก่ําหนดให ้มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

 ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เช่น สายการมกีารขึน้ภาษน้ํีามนัหรอืภาษ ีสนามบนิ ฯลฯ 

 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม ่สามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 เพื่อใหก้ารสัง่ซือ้ และตกลงซือ้ขายสนิคา้บรกิาร จากบรษิทัฯ เป็นไปโดยสมบรูณ์ กรณุาดําเนินการดงัต่อไปน้ี    

1) ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน    

1.2 คาํนําหน้า ชื่อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณทีีม่ ีชื่อชัน้ยศ/ทางตํารวจ/ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้    

1.3 กรณีมเีดก็รว่มเดนิทาง โปรดตรวจสอบว่าอายเุดก็นัน้ๆอยูใ่นเกณฑท์ีจ่ะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด   

1.4 โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของผูโ้ดยสารและผูร้ว่มเดนิทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมอีายุ

เหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืน ขึน้ไป 



 

*** ลกูคา้ท่านใดมวีซ่ีาจนีอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถอืว่าท่านใชว้ซ่ีาในเล่มผ่านด่านในการเขา้ เมอืงจนี บรษิทัฯ 

ทวัรไ์มส่ามารถยื่นเป็นวซ่ีากรุป๊ใหไ้ด ้และถา้ท่านใดไม่แจง้ว่ามวีซ่ีาจนีอยูใ่นเล่ม พาสปอรต์อยูแ่ลว้ กรณทีีม่คี่าใชจ้า่ย

เกดิขึน้ทางลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองทัง้หมด ***   

2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1–1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้ากยงัไมไ่ดม้กีารออกบตัรโดยสาร ทัง้น้ีหากมตีรวจพบ

ความผดิพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายในการแกไ้ข

เปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เอง ส่วนในกรณ ี1.4 ผูซ้ือ้ จะตอ้งเป็นผู้

ตรวจสอบ และเตรยีมความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัฯ ไมส่ามารถดําเนินการใดๆ แทนท่านไดท้ัง้สิน้ 

3.) กรณทีีท่่านไมไ่ดท้ําการทกัทว้งใดๆ แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร บรษิทัฯ ถอืว่าท่านไดต้กลงรบัทราบเงือ่นไขและขอ้ 

กําหนดทัง้หมดของบรษิทัฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ บรษิทัฯ ไมต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 เมือ่ทาํการชําระเงนิค่ามดัจาํหรอืยอดเตม็แลว้ กรณทีีท่่านไมส่ามารถเดนิทางไดไ้มว่่าจะกรณใีดๆ กต็ามไมส่ามารถ 

ขอคนืเงนิมดัจาํไดแ้ละจะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้ อาทเิช่นค่าวซ่ีา, ค่าการนัตหีอ้งพกั หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีต่ามจรงิ 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 10 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งเกบ็ค่าตัว๋เตม็ราคา 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 3 วนัทาํการ หรอื NO SHOW ในวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมค่นืเงนิทัง้หมดในทุกกรณ ี 

 เมือ่ท่านไดต้กลงชาํระเงนิไมว่่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 

ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

หมายเหต ุ: เง่ือนไขสาํคญัท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

1. สาํหรบัท่านทีป่ระสงคจ์ะระบุทีน่ัง่ (เลอืกทีน่ัง่ถูกใจ PICK A SEAT) ตอ้งตดิต่อที ่เคารต์อรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทาง และชาํระค่า

ระบุทีน่ัง่ดว้ยตนเอง 
2. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว คอืรา้น

หยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นยางพารา รา้นจวิเวอรี ่เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าว จะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ และ 

ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้   
3. คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขัน้นตํา่ 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง

แผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้น้ี กรณุาอย่าเพิง่คอนเฟิรม์ลางาน   
4. เน่ืองจากการท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวน 
สทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  
5. กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น และ จะไม่ 
สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วหากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออกและ

เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้า

หน่ึงหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิหรอืเจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออกและเขา้เมอืง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรณุา

ตรวจสอบสภาพหนงัสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณชีาํรดุ กรณุาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อ

ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไมอ่อกตัว๋เครือ่งบนิ จะ

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย



 

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 15-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้น้ี

ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุป๊เป็นสําคญั 
6. ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 
7. เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิกําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่

ทัง้น้ีและทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท่้านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อยา่งทีด่สีุด 
8. กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้าํเนินการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋รฟีนัได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืได้

บางส่วน) ผูเ้ดนิทางจาํเป็นจะตอ้งรอรฟีนัตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
9. ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่

ตดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม 
10. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสาย

การบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิ

วาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทั

จะคาํนึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 
11. กรณทีีท่่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เน่ืองจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยั

ธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิาร

อยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 
12. หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

คนืค่าใชจ้า่ย เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้บริษทัฯ จะไม่

รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสาร

เดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 
- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ี 
พาํนักอยู่ในประเทศไทย 
- ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ  
- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 
การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ

ของบริษทัฯ  
- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
- เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่กัใน 
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
- กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อน 



 

การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 
- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 
- กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 


