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*รหสัทวัร ์HKTG02*จดุเดน่โปรแกรม 
1. พกัโรงแรม ฮอ่งกง 1 คนื ใจกลางแหลง่ชอ้ปป้ิง-ถนนนาธาน 
2. สมัผสัรถราง Peak Tram ชมววิทวิทศันเ์กาะฮอ่งกงแบบสงูปรีด้ดดด!  
3. อ ิม่อรอ่ยกบั 2 เมนพูเิศษ! (1) SHABU หมอ้ไฟ (2) หอยเป๋าฮือ้เสร ิฟ์พรอ้มไวนแ์ดง 
4. ชมโชวพ์เิศษ! สดุอลงัการ "หยวนหมงิหยวน" ใชน้กัแสดงกวา่รอ้ยชวีติ  
5. เรอืเฟอรีแ่บบ VIP ตรงเขา้สนามบนิ (โหลดกระเป๋าทา่เรอืได)้ 
 
ตารางเดนิทางและราคาทวัร ์
* ราคาทัวรส์ําหรับคนไทยเทา่นัน้  (คนตา่งชาต ิ+เพิม่ 2,000 บาท จากราคาทัวร)์ 
* ราคาทัวร ์ยังไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุ๊ป 1,500 บาท/ทา่น (เก็บพรอ้มคา่ทัวร)์ 
*ราคาทัวร ์ยังไมร่วมคา่ทปิไกด/์คนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ  1,000 บาท/ทา่น (เก็บทีส่นามบนิไทย) 
* ผูใ้หญ/่เด็ก เก็บทปิไกด/์คนขบัรถ ในอัตราเทา่กนัเทา่นัน้, ทารก 0-2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิไกด ์
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ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 
ราคาผูใ้หญ ่

และ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

14 – 17 ตลุาคม 2560 11,900.- 4,500.- 
 

 
** โปรดอา่น โปรแกรมและเงือ่นไขท ัง้หมดใหค้รบถว้นทกุคร ัง้ หากมขีอ้สงสยัใดๆ  

โปรดสอบถามผูข้ายทนัท ี กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะถอืวา่ 
** ทา่นรบัทราบ และยนิยอมปฏบิตัติามโปรแกรมและเงือ่นไขอยา่งเขา้ใจตรงกนัแลว้ ** 

 
วนัแรก   กรงุเทพฯ- ฮอ่งกง –โรงแรม - อสิระชอ้ปป้ิงดว้ยตนเอง 
13.00น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4เคานเ์ตอร ์Q 
สายการบนิ ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับคณะ 
น่ังแบบ 3-3-3 / มขีองวา่งและเครือ่งดืม่ บรกิารบนเครือ่ง / กระเป๋าโหลดได ้จํากดั 1 ใบ น้ําหนัก 30 กก. 
หมายเหต:ุ  ตัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ไดท้า่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 
16.15 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ RJ182 
20.05 น.  ทกุทา่นถงึสนามบนิฮอ่งกง หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงฮอ่งกง รับกระเป๋าทีส่ายพานเรยีบรอ้ย
แลว้ หัวหนา้ทัวรนํ์าทา่นเดนิออกทาง Hall B พบไกดท์อ้งถิน่ฮอ่งกง ออกเดนิทางสูเ่กาะเกาลนู 
เขา้สูท่ีพั่ก (ฮอ่งกง) SAV HOTEL, SOUTH CHINA HOTELหรอืใกลเ้คยีง 
วนัสอง  วคิตอเรยีพคี (พคีแทรม) - รพีลสัเบย ์- วดัแชกง - จวิเวอรี ่- ชอ้ปป้ิงนาธาน - จไูห ่    
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร(1) 
วคิตอเรยีพคี (พคีแทรม1ขา)เป็นจดุชมววิเมอืงทีย่อดเยีย่มทีส่ดุ ตอ้งทึง่กบัสสีนัทีส่วยงามของเสน้ขอบฟ้า  
อา่ววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่ง่ทะยานขึน้สงูตัดกบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสนสงบ  
หมายเหต ุ: ไดข้ึน้พคีแทรม 1 ขา *ขาขึน้ หรอื ขาลง*ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานการณ์เฉพาะหนา้เป็นสําคัญ 

 
อา่วรพีลัสเบยห์าดทรายยาวรปูพระจันทรเ์สีย้วเป็นหนึง่ในหาดทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง อาคารสโมสร
ของสมาคมกูภ้ยัของฮอ่งกงสรา้งขึน้ในสไตลจ์นีดัง้เดมิ เพดานตกแตง่ดว้ยลวดลายมงักรขดเป็นวงทีด่อูลังการ รปู
ปัน้คูส่งูตระหงา่นของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่มคีวามโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวย 
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บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (2)เมนูพเิศษ! SHABU หมอ้ไฟ 
วัดแชกง หรอื วัดกงัหัน  เป็นวัดหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง  ใหค้วามเลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้เพือ่
ระลกึถงึตํานานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่  วัดนีถ้กูกลา่วขานใหเ้ป็น  วัดทีข่ ึน้ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่่า 
การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและนําแต่
สิง่ดีๆ  เขา้มา  *** ขอใหท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร สถติสํิาเร็จทกุราย 

 
โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ท่านจะไดพ้บกับ จีก้ังหัน เครือ่งรางของขลังชือ่ดัง ที่ทั่วโลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่
ฮอ่งกงเท่านัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเอง
และครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะสําเร็จตามทีข่อ 

 
จมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) ถอืเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทุกประเภท 
รวมทัง้โรงแรมนับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ที่มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น 
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล โทรศัพทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลักษณ์
เป็นของ ตัวเองในสนิคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลอืกมกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ยา่งเมามนัสก์นัเลยทเีดยีว  
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อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอนัมคีา่ของทา่น 
สมควรแกเ่วลา...นําทา่นออกเดนิทางสู ่จไูห ่(โดยเรอืเฟอรี)่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก (คนืที ่2) YUMAO HOTEL / MANN HOTELหรอืใกลเ้คยีง 
วนัสาม  จไูห ่- ถนนคูร่กั - บวัหมิะ - หยก - ผา้ไหม - สวนหยวนหมงิ+ โชว ์- ตลาดไตด้นิกงเป่ย 
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
ถนนคูรั่ก เป็นถนนยาวเลยีบรมิทะเล มคีวามยาวประมาณ 15 กโิลเมตร โดยรัฐบาลจไูหม่กีารตกแตง่ภมูทิัศน ์
ของถนนเสน้นี ้เพือ่ใหเ้กดิความสวยงาม และความรม่รืน่ เหตทุีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนคูรั่กนัน้ เนือ่งมาจากบรเิวณถนน 
รมิชายหาดมกีารวางมา้น่ัง ทํามาสําหรับน่ังไดท้ลีะ 2 คนเทา่นัน้ ทําใหไ้ดรั้บความนยิมในหมูคู่รั่กหนุ่มสาวเป็น 
อยา่งมาก  โดยสถานทีน่ีไ้ดม้ตํีานานเลา่ขานเกีย่วกบัความรักมายาวนาน เรือ่งมอียูว่า่ ในหมูบ่า้นชาวประมงรมิ 
ทะเล มชีายหาฟืนคนหนึง่ ทํามาหากนิดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร อดทน และซือ่สตัย ์ไดต้กหลมุรักกบั นาง 
เทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล ทัง้สองใชช้วีติรว่มกนัอยา่งมคีวามสขุตลอดเวลากวา่ 8 ปี ทําใหช้ายทีอ่าศัยอยูบ่า้น 
ขา้งๆ อจิฉาเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากตนเองมกัจะทะเลาะกนัภรรยาอยูบ่อ่ยครัง้ จงึนําความลับทีต่นเองรูไ้ปบอก 
แกช่ายขายฟืนวา่ “แทจ้รงิแลว้ภรรยาของทา่นไดอ้มไขม่กุทีส่วยงามและมคีา่ไวใ้นปาก” ซึง่ทําใหช้ายหาฟืนรูส้กึ 
นอ้ยใจ และเสยีใจ ทีภ่รรยามคีวามลับกบัเขา ชายหนุ่มจงึไดเ้รยีกภรรยามาซกัถาม จนทราบวา่เรือ่งทีน่างอม 
ไขม่กุมคีา่ไวเ้ป็นความจรงิ ชายขายฟืนจงึขอใหน้างคายออกมาใหเ้คา้ด ูแตน่างกลับปฏเิสธ โดยบอกวา่หากตน 
คายไขม่กุออกมา ตนจะกลายเป็นหนิทันท ีชายหนุ่มไมเ่ชือ่ทีน่างกลา่ว นางจงึตัดสนิใจสละความรักเพือ่พสิจูน ์
คําพดูดว้ยการคายไขม่กุออกมา ทันใดนัน้เอง นางกลายเป็นหนิตอ่หนา้ตอ่ตา เขากระโดดกอดภรรยาร่ําไห ้ แต ่
มนัสายไปเสยีแลว้ เขาไดทํ้ารา้ยภรรยาทีรั่กเขาไปแลว้ และเพือ่เป็นการระลกึถงึความรักอนัยิง่ใหญ ่จงึไดม้กีาร 
สรา้งรปูปัน้ของนางไวก้ลางทะเลใกลก้บัหมูบ่า้นชาวประมงน่ันเอง  นางเทพธดิานัน้จงึถกูสรา้งเป็นรปูปัน้ชือ่วา่   
จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอื สาวงามหวหีนี ่เป็นหนิแกะสลักตัง้เดน่สงา่อยูร่มิทะเลบรเิวณอา่วเซยีงห ูมขีนาดใหญม่ ี
ความสงูถงึ 8.7 เมตร และมน้ํีาหนักถงึ 10 ตัน มอืถอืไขม่กุไวโ้ดยยกขึน้เหนอืศษีระ ตามเรือ่งเลา่ดังกลา่ว 

 
ชมสนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี สนิคา้ของชาวจนี ทีม่ชี ือ่เสยีงมายาวนาน คงไมพ่น้สนิคา้ประเภท ผา้ไหมแท ้หยก
แท ้และ ยาสมุนไพร ลว้นแลว้เป็นสนิคา้ทีม่ปีระโยชน์ ดา้นสุขภาพ และมคีุณค่าอย่างมาก เมือ่ท่านมาถงึแหล่ง
สนิคา้เหลา้นีแ้ลว้ อยา่พลาดทีจ่ะเลอืกซือ้เป็นเจา้ของ หรอื นําไปฝากคนทีค่ณุรัก  
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บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4) 
พระราชวังหยวนหมงิถกูสรา้งขึน้บรเิวณใจกลางของภเูขาชลินิ ทดแทนพระราชวังแหง่เดมิทีปั่กกิง่ ซึง่ถกูทําลาย 
ไปในปีค.ศ. 1860 จากการบกุของกองทัพองักฤษในชว่งสงครามฝ่ินครัง้ที ่2 ภายในมเีนือ้ที ่1.39 ตาราง 
กโิลเมตร สรา้งขึน้ตามแบบในอดตีทกุประการ อกีทัง้มฮีวงจุย้ทีด่ ีเนือ่งจากถกูโอบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ทัง้  
3 ดา้น ดา้นหนา้ เป็นพืน้ทีร่าบ ภายในมทีะเลสาบ 80,000 ตรม. มขีนาดเทา่กบัสวนเดมิกรงุปักกิง่ 

 
โชวห์ยวนหมงิชงิหยวน ซึง่เป็นการแสดงกลางแจง้ สลบักบัการแสดงบนเวท ีประกอบไปดว้ยชดุการแสดงที ่
หลากหลาย เหลา่นักแสดงกวา่ 100 ชวีติ ยิง่ใหญ ่อลังการ โดยจะเนน้ไปทีเ่รือ่งราวเกีย่วประวตัศิาสตรส์มยั 
ราชวงศห์มงิ เชน่  เฉียนหลงฮอ่งเตท้อ่งเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษกและการละเลน่ตา่งๆ อกีมากมาย  
ตัวโชวม์คีวามอลัง ทัง้แสง ส ีเรยีกไดว้า่ ทัง้สนุกสนานและไดรั้บความรูไ้ปพรอ้มๆ กนัเลยก็วา่ได ้

 
บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5)เมนูพเิศษ!  Abalone หรอื Seafood + Red Wine 



ปรบัปรุงล่าสุด 17 กรกฎาคม 2560 

ตลาดใตด้นิก๋งเป่ยแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้เลยีนแบบเกรด A+ ตดิแอรช์ือ่ดัง ประจําเมอืงจูไห่ ภายในประกอบดว้ย
รา้นคา้กว่า 5,000 รา้น มใีหเ้ลือกมากมายหลากหลาย กระเป๋า รองเทา้ กางเกง นาฬกิา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่
สําคัญราคาไมแ่พง แลว้ยงัสามารถตอ่รองราคาได ้เป็นทีถ่กูใจนักทอ่งเทีย่วชาวไทยอยา่งยิง่ 

 
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก (คนืที ่3) XIAN QUAN HOTEL / MIN ANN HOTEL หรอืใกลเ้คยีง 
วนัสี ่ จไูห ่– มาเกา๊–เจา้แมก่วนอมิทองคาํ – โบสถเ์ซนปอล–เดอะเวเนเชีย่น – สนามบนิฮอ่งกง 
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 
จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ (โดยรถโคช้)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
*** โปรแกรมนีอ้ยูน่อกเสน้ทาง หากมเีวลาเหลอืมากพอจะพาไป ขึน้อยูก่บัสถานการณ์เป็นสําคญั *** 
วัดอามา่ หรอืมชีือ่เรยีกอกีอยา่งวา่ วดัมา่กอ๊ก ถอืเป็นวันเกา่แกท่ีส่ดุในมาเกา๊ ถกูกอ่ตัง้ขึน้มากอ่นทีจ่ะมเีมอืงมาเกา๊
ซึง่ประกอบไปดว้ยประตทูางเขา้ ซุม้ประตแูหง่การรําลกึ หอสวดมนต ์หอแหง่ความเมตตา หอเจา้แมก่วนอมิ และ
ศาลาเซิง้เจา้ชานลนิ (ศาลาพทุธ) ทีล่ว้นอทุศิใหแ้ดเ่ทพศักดิส์ทิธิอ์งคต์า่งๆ ในสถานทีเ่ดยีวทําใหว้ัดนีเ้ป็นตวัแทน
ของวัฒนธรรมจนีทีไ่ดรั้บแรงบนัดาลใจจากลัทธขิงจือ้ ลทัธเิตา๋ พทุธศาสนา และความเชือ่พืน้บา้นตา่งๆ 

 
เจา้แมก่วนอมิทองคํารมิทะเล ซึง่องคน์ีท้างโปรตเุกสสรา้งขึน้ เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัเมอืงมาเกา๊ เนือ่งในโอกาสที่
สง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัจนี รปูปัน้สทีองทีม่ใีบหนา้ละมา้ยคลา้ยชาวตะวันตก ประดษิฐานบนดอกบวั 
**โดยปกตใินบรเิวณนี ้(บางวัน) จะไมส่ามารถจอดรถได ้เนือ่งจากเป็นกฏจราจรทอ้งถิน่ ในกรณีนีจ้ะนําทา่นผา่น
ชมทดแทน ไมพ่าลงจากรถ แตห่ากวันนัน้สามารถจอดรถได ้จะนําทา่นลงกราบขอพร 

 
ซากโบสถเ์ซนตป์อล สรา้งขัน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 นับเป็นสถานทีซ่ ึง่มคีวามสําคัญทางประวตัศิาสตร ์และเป็น
สญัลักษณ์ประจําเมอืงมาเกา๊ โบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวกั
ออกไกล ตอ่มาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรง ทําใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแคเ่พยีงซากประต ู
และบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้เทา่นัน้ หลังจากมกีารบรูณะขึน้ใหมใ่นปีค.ศ.1991 ดา้นหลังของซากโบสถม์กีาร
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จัดสรา้งพพิธิภณัฑท์างศาสนาขึน้ เพือ่รวบรวมภาพเขยีนและจัดแสดงอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบพธิทีางศาสนา 

 
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (7) 

เดอะเวเนเชีย่น รสีอรท์สดุหรอูลังการ อาณาจักรคาสโินทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “ลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยี” 
THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเกมสก์ารพนันนานาชนดิ อาท ิบคัคารา่, 
แบล็คแจ็ค, รเูล็ต, สล็อตแมชชนีนับพันตู ้ฯลฯ หรอืเลอืกถา่ยภาพกบับรรยากาศเมอืงเวนสิและสญัลักษณ์ของ
เมอืงเวนสิ  มลํีาคลองกลางเมอืง ใหท้า่นไดรั้บความรูส้กึเหมอืนอยูก่ลางเมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ีอสิระใหท้า่นได ้
ทํากจิกรรมตา่งๆ เชน่ ลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร)์มลีกัษณะโดยผูแ้จวเรอืจะขบัขานบทเพลง
ไพเราะ สองฝ่ังคลองเป็นรา้นรวงรว่มแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญท่ีข่นสนิคา้แบรนดด์ังมารวมตัวกนัอยา่งครบครัน 

 
อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอนัมคีา่ของทา่น 
สมควรแก.่..นําทา่นกลับสู ่สนามบนิฮอ่งกง (โดยเรอืเฟอรี)่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
**ทา่นสามารถนํา เชค็อนิตั๋วเครือ่งบนิขากลับ พรอ้มโหลดกระเป๋าได ้ณ ทา่เรอืเฟอรี ่เพิม่ความสะดวกสบาย 
16.15 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิ ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ)  เทีย่วบนิ RJ183 
20.05 น.  ทกุทา่นถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
น่ังแบบ 3-3-3 / มขีองวา่งและเครือ่งดืม่ บรกิารบนเครือ่ง / กระเป๋าโหลดได ้จํากดั 1 ใบ น้ําหนัก 30 กก. 
หมายเหต:ุ  ตัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ไดท้า่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 

 
ขอ้สําคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืงกําหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่า
เทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวร ์ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวรจ์งึเรยีนใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคับใดๆทัง้สิน้ 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

1. ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  
2. ทีพั่กโรงแรม 3 ดาว รวม 3 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพั้กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 
3. อาหาร 7มือ้ ตามโปรแกรม (สงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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4. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม 
5. คา่บรกิาร ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชค่า่ทปิ) 
6. คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
7. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000 หรอื 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
8. ภาษีน้ํามนัและภาษีตัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 
9. คา่น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 1 ใบ จํากดัไมเ่กนิ 30 กก.  

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1. คา่วซีา่กรุ๊ป (คนไทย) ผูใ้หญ/่เด็ก/เด็กทารก 1,500.- บาท/ทา่น 
2. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ (ทอ้งถิน่)  ผูใ้หญแ่ละเด็ก (ยกเวน้ทารก) 1,000.- บาท /ทา่น 
3. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน้ําใจของทกุทา่น 
4. ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร์
,ซกัรดีคา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,
การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิท 

 
เงือ่นไขการจองทวัร ์

1. ชําระมดัจําคา่ทวัร ์ 5,000 บาท ภายใน 2วัน นับจากวนัทีย่นืยนัจอง สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง20 
วันทําการ เนือ่งจากอยูใ่นชว่งวันหยดุยาว  (กรณีทา่นจองหลัง 20 วัน กอ่นเดนิทาง *ตอ้งชาํระเต็ม
จํานวนเทา่นัน้*)พรอ้มแนบสําเนาหนังสอืเดนิทาง (ขอภาพชดัเจนเทา่นัน้) โดยมวีนัหมดอายคุงเหลอื
ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  และมหีนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

 
สําคญัมาก!!  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิทีน่ ัง่อตัโนมตั ิหากทา่นไมช่ําระคา่มดัจําคา่ทัวร ์

ตามกําหนดวันชาํระเงนิ  เพือ่ใหส้ทิธิสํ์าหรับผูท้ีช่ําระคา่ทัวรเ์ขา้มากอ่น 
 
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
1. ทัวรเ์ป็นราคาเหมาในอตัราพเิศษ ไมส่ามารถยกเลกิ หรอื ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกไมว่า่ดว้ยกรณีใด

ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  
3. กรณีงดการใชบ้รกิารรายการทัวรใ์ดรายการหนึง่ หรอื ไมเ่ดนิทางครบทัง้โปรแกรมพรอ้มกรุ๊ป บรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์และปฏเิสธกิารคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นทกุกรณี 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ทา่นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์(จากโรงพยาบาลเทา่นัน้) มารับรอง 

ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอื
ลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม
สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

 
เงือ่นไขสําคญัควรทราบ 
 

1. ราคานีสํ้าหรับกรุ๊ปทีม่จํีานวนผูเ้ดนิทาง (ชําระคา่ทวัร ์100 %) จํานวน  20 ทา่น ขึน้ไป เทา่นัน้  บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ให ้
ทา่นทราบลว่งหนา้ หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
บรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค ์

2. หลังจากทีท่า่นไดช้าํระคา่มดัจําและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ 
- 3 วัน กอ่นเดนิทาง ทา่นจะไดรั้บใบนัดหมายเพือ่เตรยีมตวัการเดนิทาง  
- 1 วัน กอ่นเดนิทาง  หวัหนา้ทัวรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรยีมตวัเดนิทางแกท่า่นอกีครัง้ 

3. อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีสํ้าหรับโปรแกรมลงรา้นคา้ทอ้งถิน่ โดยรว่มกบัการทอ่งเทีย่วประเทศนัน้ๆ เพือ่
สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันักทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้ก ไดแ้ก ่หยก, บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ชาสมนุไพร, ไขม่กุ, การนวดฝ่าเทา้ฯลฯ ซึง่สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคา
ประหยดั จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นคา้มคีวามจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม
สนิคา้ดังกลา่ว...โดยใชเ้วลาประมาณ 60-90 นาท ีตอ่รา้นคา้ ทา่นจะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นประสงคจ์ะไมเ่ขา้รา้นคา้ทอ้งถิน่ดังกลา่ว ไม่
วา่จะกอ่นซือ้ทัวร ์หรอื วันเดนิทางไปถงึ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทัวรเ์พิม่ ในอตัรา 1,000 หยวน 
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(เงนิสกลุจนีเทา่นัน้) 
4. ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุ65 ปี ขึน้ไป หรอื ทา่นทีร่อ้งขอรถเข็นผูส้งูอาย ุ(Wheel Chair)จําเป็นตอ้งมใีบรับรอง

แพทยป์ระกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยนัสขุภาพวา่ทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนือ่งจากโปรแกรม
เสน้ทางนี ้ทา่นตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพั่กบอ่ย หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
พบวา่ ทา่นชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการหอบหดืชกัเกรงชดัเจน  
หรอื ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่น
เดนิทาง โดยคํานงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นสําคัญ 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้  มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์
สงูสดุของลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ไป-กลับ) แบบกรุป๊ ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ทา่นตอ้งเดนิทางไป-กลับ 
ตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้  *กรณีทา่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ทา่นตอ้งแจง้กอ่นเดนิทาง 7 วัน
เทา่นัน้ พรอ้มสง่พาสปอรต์มาใหม ่ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท ตอ่ทา่น 

7. ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่ห ้
รับทราบกอ่นการทําจองทัวร ์ทา่นจะสามารถผา่นดา่นไดเ้ร็วขึน้ โดยไมต่อ้งตอ่แถวในกรุ๊ป 
โดยทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

8. บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่
พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

9. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

10. ในกรณีทางรัฐบาลจนี มปีระกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปหนา้ดา่นแบบกะทันหัน (เป็นเหตสุดุวสิยั) บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ หากรายการทัวรด์ังกลา่ว จําเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงตาม
ความเหมาะสม  เพือ่ใหท้า่นสามารถเดนิทางได ้

 
 
 


