
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง :  

เดือน พฤษภำคม 2562  11-13 /15-17 /22-24 /26-28 /29-31 

  

 มิถนุำยน 2562  2-4 /5-7 /9-11 /12-14 /16-18/ 19-21 /23-25 /26-28 

      

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

8,999 12,599 12,599 4,500 
 

 

อตัรำน้ียงัไม่รวมค่ำวีซ่ำกร ุป๊ 1500 บำท ต่อ/ท่ำน และ 

ยงัไม่รวมค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก ท่ำนละ 1,500 บำท 

**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง – วดัเจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ - งำนฮวงจ ุย้ 

                                    วดัแชกงหมิว – อิสระชอ้ปป้ิงจิมซำจ ุ่ย - เซินเจ้ิน 

 

01:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์K ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำออก

ระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์ โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ    คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ

ตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่ก่อนออกเดนิทาง 

03:20 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี HX762   

07:05 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนัดพบประตู

ทางออก น าท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของโลกมรีะยะทาง

2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทัศน์

ของเกาะฮ่องกง  

 

 



 
 
 
 
 

เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ 

จากนัน้น าท่านไปไหว ้เจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวดัเก่าแกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ 

ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวดัท่ีชาวฮ่องกงนัน้เลือ่มใสกนัมาก ดว้ยความที่เจา้แมก่วนอมินัน้เป็นเทพเจา้แห่งความ

เมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีกุขร์อ้นอะไรก็มกัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ัน้ชว่ยเหลอื  และยงัมพีธิีขอซองอัง้เปาจากเจา้แม่

กวนอิมอีกดว้ย โดยคนสว่นใหญ่จะนยิมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม ่ซ่ึงทางวดัจะจ าหนา่ย

อปุกรณส์ าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถาง

ธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวเ้พื่อเป็นสริิมงคล ตอ่ไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

งำนฮวงจ ุย้ 

จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม งำนฮวงจ ุย้ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซนท์ี่ไดร้ับรางวัลอันดบัยอดเยี่ยม เคร่ืองประดับ

กังหันน าโชค จี้ แหวน ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที่การงาน คา้ขายธรุกิจใดๆก็รุ่งเรือง

มากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภยั คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจปรารถนาทกุประการ และน าท่านชม รำ้นป่ี

เซ่ียะหยก สตัวน์ าโชคลาภความมัง่มี 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่

ร า่ลอืถึงความศักดิส์ทิธิ์ เร่ืองของกงัหันลม

ที่พดัพาเอาสิง่ไมด่อีอกจากชวีิต เชือ่ว่าการ

หมนุกงัหันกลบัทิศ จะชว่ยหมนุชวีิตพลกิผนั

จากรา้ยกลายเป็นดไีด ้ท าใหว้ดันีม้ชีือ่เรียก

อีกอย่างหนึง่ว่า วดักงัหันลม เดมิทีวดันี้

เป็นวดัเล็กๆ ทีเ่ก่าแก่และไดอ้นรุักษไ์วเ้ป็น

โบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลงัของเรือนใหม ่

สว่นเรือนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือ้

ที่ 50,000 ตารางฟุต สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถึง

ท่านแชกง นกัรบผูซ่ึ้งปกป้องจกัรพรรดริาช

องคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ่์ง 

ธรรมเนียมกำรไหวเ้ทพเจำ้แชกง 

 เม่ือเขำ้ไปในศำลใหย้ืนอย ูเ่บ้ืองหนำ้รปูป้ันขนำดมหึมำของท่ำนแชกง 

 อธิษฐำนขอพรและมองหนำ้ท่ำน อยำ่งม ุ่งมัน่ 

 ท ำพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตำ โดยใชน้ิ้วช้ีหมนุกงัหนัตำมเข็มนำฬิกำ 

 ถำ้ชีวิตในปีท่ีผ่ำนมำไม่ดี ใหใ้ชมื้อซำ้ยหมนุดำ้นซำ้ยไปขวำ 

 ถำ้ชีวิตดีอย ูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจำกขวำไปซำ้ย 

 เม่ือหมนุกงัหันเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดงัๆ เพ่ือให้เป็นท่ีรบัร ูท้ั่วกนัทั้งฟ้ำดิน และใหพ้รนัน้สม

ประสงค ์

 

 



 
 
 
 
 

ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยำ่นจิมซำจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากท่านตอ้งการอพัเดตเทรนดล์า่สดุ

ของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ยา่นจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหลง่ชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทนัสมยัท่ีสดุ มี

รา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสบิและหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุ

โลก ล า้สมยัสดุ ๆ แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้บัจ่าย ไมว่่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดจิิตอล โทรศพัทม์อืถือ เชญิเลอืกชมซ้ือสนิคา้แฟชัน่ที่มเีอกลกัษณเ์ป็นของ ตวัเองในสนิคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลอืกมกิซ์

แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามนัสก์นัเลยทีเดยีว สวรรคข์องนกัท่องเที่ยวอย่างแทจ้ริง นบัว่าเป็นแหลง่ขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดจิิตอล โทรศพัทม์อืถือ และอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิมากมาย หากนกัท่องเที่ยวควรจะตอ่รองราคาใหด้ ีเพราะอาจจะเจอที่

ถกูกว่าในรา้นถดัไป ทางที่ดคีวรเดนิส ารวจราคาหลายๆ รา้นก่อนตัดสนิใจเมอืงที่ไมเ่คยหลบั 

 

 

เซินเจ้ิน 

18.00 น.   น าท่านเดนิทางสู ่เซินเจ้ิน (โดยรถ

บัส) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็น

เพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑล

กวางตุง้ ตัวเมืองเซินเจิ้น ไดรับการวางระบบ

ผั ง เ มื อ ง อ ย่ า ง ดี มี ส ภ า พภูมิ ทั ศ น์  แ ล ะ

สภาพแวดลอ้มที่เป็นระเบียบสวยงาม 

  

 

 

 

รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

หลงัอำหำรค ่ำ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ส ูท่ี่พกั FX HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

 



 
 
 
 
 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง เซินเจ้ิน - รำ้นหยก ผำ้ไหม และบวัหิมะ – เมืองจไูห่ – จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ 

                                                      อิสระชอ้ปป้ิงตลำดกง๋เป่ย  

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

รำ้นหยก ผำ้ไหม และบวัหิมะ  

จากนั้นพาทกุท่าน เลือกซ้ือ เลือกชม หยก หลากหลายรปูแบบ สินคา้ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของเมืองจีน และ เลือกซ้ือผำ้

ไหมของเมืองจีน ที่ไม่เหมือนใคร ห่มแลว้อุ่นเวลาหนาว ห่มแลว้ไม่รอ้นรูส้ึกสบายในหนา้รอ้น และสินคา้ที่หลายคนรูจ้กั

เป็นอย่างด ีส าหรับ บวัหิมะ ที่ใชร้ักษาแผลสด ไฟไหม ้น า้รอ้นลวก หรือแม ้กระทัง่แตม้สวิ แตม้ฝ้า ก็ยงัได ้

 

 

 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

หลงัจำกอำหำรกลำงวนัน ำท่ำนเดินทำงส ูจ่ไูห่ โดยรถบสั ใชเ้วลำประมำณ 2 ชัว่โมง 

จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์  

รปูป้ันฟิชเชอรเ์กิรล์ (The Fisher 

Girl Statue) ซ่ึงเป็นอนสุรณ์

สถานที่สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถึง

ต านานความรกัสดุย่ิงใหญ่ของชาย

ชาวบา้นและเทพธิดาแห่งทอ้งทะเล 

ตัง้อยู่บริเวณอ่าว Xianglu สรา้งขึน้

จากหินแกรนติ   สงูประมาณ 8.7 

เมตร มลีกัษณะยนือย่างสงา่งาม

อยู่บนกอ้นหินในทะเล โดยสวมใส่

สรอ้ยขอ้มอืและสรอ้ยคออนัวิจติร

สวยงาม พรอ้มทัง้ถือไขม่กุไวบ้น

ศีรษะ ถือไดว้่าเป็นเอกลกัษณข์อง

เมอืงจไูห่เลยทีเดยีว 

 



 
 
 
 
 

ตลำดใตดิ้น กงเป่ย / ตลำดกง๋เป่ย  

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสดุฮอตของเมืองจไูห่ ตั้งอยู่บริเวณชั้นใตด้ินของด่านตรวจคนเขา้เมืองจไูห่-มาเก๊า มีสินคา้มากมาย

หลากหลายแบบใหเ้ดินเลือกซ้ือ ทั้งเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส  ์ฯลฯ ซ่ึงมีคณุภาพดีและราคา

ย่อมเยา นกัชอ้ปทัง้หลายหา้มพลาดเด็ดขาด 

 

 

รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำ 

หลงัอำหำรค ่ำ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ส ูท่ี่พกั 365 ART Hotel หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง เมืองจไูห่ – มำเกำ๊ – ผำ่นชมเจำ้แม่กวนอิมรมิทะเล - โบสถเ์ซนตป์อล   

                                                เซนำโด ้สแควร ์– รำ้นขนมเบเกอรี ่วดัอำม่ำ - เวเนเช่ียน – สนำมบินมำเกำ๊ 

กรงุเทพฯ 

 รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของ

โรงแรม 

หลงัจำกอำหำรเชำ้ น ำท่ำนเดินทำงส ู ่

เมืองมำเกำ๊ โดยผ่ำนด่ำน ทำงด่ำนกง๋เป่ย 

 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  จากนัน้น า

ท่านชมผ่ำนชม เจำ้แม่กวนอิมริมทะเล ที่ตัง้

อยู่ริมทะเล เจา้แม่กวนอิมองค์ทองสรา้งดว้ย

ทองสมัฤทธิ์ทัง้องค ์ มคีวามสงู 18 เมตร หนกั

กว่า 1.8 ตนั 

 

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 



 
 
 
 
 

วิหำรเซนตป์อล  

จากนัน้ก็แวะถ่ายรปูคู่ กบั วิหำรเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนีเ้คยเป็นสว่นหนึง่ของวิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตัง้ในปี 1594 และ

ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 

แตถ่กูท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วิทยาลยั และโบสถถ์กู

ท าลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบนัไดหนา้ดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหว่าง

ตะวนัออก และตะวนัตกและมอียู่ที่นีเ่พียงแห่งเดยีวเท่านัน้ในโลก 

 

เซนำโดส้แควร ์ 

เดนิผา่นชม เซนำโดส้แควร ์ถอืไดว้่าเป็นท าเลทองทางธรุกิจของมาเกา๊เพราะรวบรวมสนิคา้คณุภาพและ  รา้นคา้ตา่งๆ 
ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทกุแบบทกุสไตล ์และยงัมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ตา่งๆ ของมาเกา๊วางขายอยู่ดว้ยเรียกว่า  ช ้

อปป้ิงที่นีแ่ห่งเดยีวก็คุม้เกินพอ แวะชมิและซ้ื อขนมพืน้เมอืง 

  



 
 
 
 
 

แวะชิมและซ้ือขนมพ้ืนเมืองรวมถึงวิตำมินต่ำงๆ ในราคาโดนใจ ไม่ว่าจะเป็น วิตามินสกัดจาก  ปลาทะเลน า้ลึก หรือ 
น า้นมผึง้ ที่ชว่ยบ ารงุผวิพรรณ หรือ เลอืกซ้ือหมแูผน่ไปเป็นของฝากกอ้สามารถเลอืกไดท้ี่นี ่  

วดัอำม่ำ น าทกุท่านชม วดัอำม่ำ ใหท้กุท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทับทิมที่วัดอาม่า ซ่ึงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ ส าหรับวัด

แห่งนี้  ตัง้อยู่ใกลก้ับทะเลทางตอนใตข้องเกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจดุกราบไหวข้อพรอยู่หลายจดุ ซ่ึงแต่ละจดุจะอยู่บนเนนิ

เขาตัง้เดนิขึน้ไปบนัไดไป ในแตล่ะชัน้ก็จะมทีัง้ศาลเจา้, ศาลา, ประตโูบราณ, สิง่ศักสทิธิ์ตา่งๆใหเ้ราไดข้อพร 

 

เดอะเวเนเซ่ียน   

น าทา่นเขา้สู ่ เดอะเวเนเซ่ียน  หรอื เวนิสมำเกำ๊  โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สดุในเอเซีย สมัผสับรรยากาศแบบเว

นิส  เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ย่ีหอ้ดังๆ ถึง 350 รา้นคา้ และอ่ิมเอมกับรา้น   อาหาร ถึง 40 แห่งภายใน

เมืองเวนิสของโรงแรม  ล่องเรือกอนโดลาใน ดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ไดต้ามใจ 

ชอบ   (การลอ่งเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮอ่งกง หรือ ชมโชว ์ตา่งๆ ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมเอง)    

 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบินมำเกำ๊ 

19.00 น. น ำท่ำนลดัฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินแอรม์ำเกำ๊  เท่ียวบินท่ี NX 882 

20.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 

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



 
 
 
 
 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป 

 

อตัรำน้ียงัไม่รวมค่ำวีซ่ำกร ุป๊ 1500 บำท ต่อ/ท่ำน และ 

ยงัไม่รวมค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก ท่ำนละ 1,500 บำท 

**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

*** อตัรำค่ำบรกิำรทวัรน้ี์  เป็นทวัรท่ี์เขำ้รำ้นชอ้ปป้ิง ซ่ึงรว่มกบักำรท่องเท่ียวแห่งประเทศจีน เพ่ือสง่เสรมิใหมี้

กำรประชำสมัพนัธส์ินคำ้พ้ืนเมืองใหก้บันกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กั คือ  บวัหิมะ , หยก , ชำ , กำรนวดฝ่ำเทำ้ , 

ไข่มกุ , ผำ้ไหม , ฯลฯ  ซ่ึงสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนให้ท่ำนได้เท่ียวในรำคำประหยดั  จึงเรียนให้กับ

นกัท่องเท่ียวทกุท่ำนทรำบว่ำ  รำ้นทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุท่ำนแวะชม.....ซ่ึงจะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 

60 นำที ถึง 90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอย ูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั  ไม่มีกำรบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้ น หำก

ไม่เขำ้รำ้นชอ้ปป้ิงทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำทวัรเ์พ่ิมท่ำนละ 1,000 หยวน *** 
 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินขาไป โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–ฮ่องกง  

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั โดยสายการบินแอรม์าเกา๊ ชัน้ประหยดัเสน้ทาง มาเกา๊–กรงุเทพฯ  

• คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

           ณ วันที ่15 เมษายน 2562 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 

• คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอัตรา ณ วันท่ี 15 เมษายน 2562 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำร

บินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

• คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ  ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  ท่ำนละ 1,500 บำท ตลอดทิปกำรเดินทำง 

• อตัรำน้ียงัไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน วีซ่ำกร ุป๊ แบบ 144 ท่ำนละ 1,500 บำท 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเด่ียวเขำ้ประเทศจีน *** ในกรณีท่ีทำงรฐับำลจีน  ประกำศยกเลิกวีซ่ำกร ุป๊แบบ 144 

ชัว่โมง  ผ ูเ้ดินทำงตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำย ในกำรท ำวีซำ่เพ่ิม ท่ำนละ 1,800 บำท *** 

• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่ม คา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง คา่โทรศัพท ์คา่ซักรีด  

• คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าค่าบริการทวัรเ์ป็นจ านวนเงิน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลงัจากมี

การท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 2 วันท าการ  

• ส าหรบัคา่บริการทวัรส์ว่นที่เหลือ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 



 
 
 
 
 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดั

ใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว่้าจะขอที่นัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ที่นัง่บนเคร่ืองบน 

อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครัว แตท่ว่า ณ วันที่เดินทาง เจา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่าง

เต็มท่ี เผื่อที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทัง้นีจึ้งเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 15 ท่ำน 

 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำงกรณีอำย ุ

หนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  


