
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง มาเกา๊ นองปิง 3 วนั 2 คนื 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) 
มอีาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โหลดสมัภาระได ้30 กโิล 

 

จดุเดน่โปรแกรม 

1. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียท่ี The Venetian 

2. นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวแบบ 360 องศา 

3. ขอพรวัดดัง : วัดอาม่า วัดแชกง พระใหญ่เกาะลันเตา 

4. หมุนกังหัน เสริมดวง เสริมบารมี ปัดเป่าเคราะห์ 

5. ลิ้มลองติ่มซ า , ห่านย่าง  เมนู Signature ของฮ่องกง 

 

 

 



 

ตารางเดนิทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(2-18 ปี) 
พกัเดีย่ว 

03 - 05 พฤศจิกายน 2561 (CX614/CX703) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

10 – 12 พฤศจิกายน 2561 (CX614/CX703) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

16 – 18 พฤศจิกายน 2561 (CX614/CX703) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

17 – 19 พฤศจิกายน 2561 (CX614/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

24 – 26 พฤศจิกายน 2561 (CX614/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม2561 (CX614/CX703) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

09 – 11 ธันวาคม 2561 (CX614/CX703) 17,888.- 17,888.- 5,500.- 

16 – 18 ธันวาคม 2561 (CX614/CX703) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

22 – 24 ธันวาคม 2561 (CX614/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

05 – 07 มกราคม 2562 (CX614/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

12 – 14 มกราคม 2562 (CX614/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

19 – 21 มกราคม 2562 (CX614/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

26 – 28 มกราคม 2562 (CX614/CX617) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

16 – 18 กุมภาพันธ ์2562 (CX654/CX709) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

09 – 11 มีนาคม 2562 (CX654/CX703) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

16 – 18 มีนาคม 2562 (CX654/CX703) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

23 – 25 มีนาคม 2562 (CX654/CX703) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562 (CX654/CX617) 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

****   ทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / น ัง่ตกัผูใ้หญ ่

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เม ือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเง ือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

 ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่าน (เก็บที่สนามบินไทย) ทารก อายุต่ ากว่า 2 ปี ไม่เก็บ 

 ราคานี้ส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน พาสปอร์ตตา่งชาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท 

 บริษัทฯ ยินดีให้ค าปรึกษาเพิ่มเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เลื่อนวัน เพิ่มส่วนต่าง     

 ท่านที่มีตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) สอบถามเจ้าหน้าที่ของเราก่อนท าการซื้อตั๋ว 

 ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดส่งให้ท่านก่อนเดินทาง 3 วัน  

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ตลาดมงกก๊  

*ส าหรับพเีรียด  03 - 05 /10 – 12 /16 – 18 /17 – 19 /24 – 26 พฤศจิกายน 2561 
30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561 /09 – 11 /16 – 18 /22 – 24 ธันวาคม 2561 
05 – 07 /12 – 14 /19 – 21 /26 – 28 มกราคม 2562 
10.00 น.   ทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตู 6 Row M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
                                                            คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
13.05 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  CX614 
16.55 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกงหลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผา่นพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงแล้ว  หัวหน้า
ทัวร์พาท่านเดินออกทาง Hall B  ไกดท์้องถิ่นและรถโคช้ปรับอากาศรอรับทุกทา่น 
หมายเหต:ุ  การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินสายการบินเป็นผู้ก าหนดเทา่น้ัน บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้ 
แต่จะท าการ Request  อ านวยความสะดวกให้ได้เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เชค็อิน 
 

*ส าหรับพเีรียด 16 – 18 กมุภาพันธ ์2562 / 09 – 11  /16 – 18/23 – 25 มีนาคม 2562 
30 มีนาคม –01 เมษายน 2562 
12.00 น.   ทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตู 6 Row M 
15.10 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  CX654 

18.55 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกงหลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผา่นพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงแล้ว  หัวหน้า
ทัวร์พาท่านเดินออกทาง Hall B  ไกดท์้องถิ่นและรถโคช้ปรับอากาศรอรับทุกทา่น 
หมายเหต:ุ  การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินสายการบินเป็นผู้ก าหนดเทา่น้ัน บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้ 

แต่จะท าการ Request  อ านวยความสะดวกให้ได้เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เชค็อิน 

ตลาดมงกก๊ เป็นย่านขายเสื้อผ้า เคร่ืองประดับ และของที่ระลึกในราคาย่อมเยา ตั้งอยู่บนถนนตุง ชอย เป็นแหล่งช้

อปปิ้งทอดยาว 1 กิโลเมตรให้โอกาสคุณได้ฝึกฝนทักษะการต่อราคาอย่างเพลิดเพลิน ชื่อของตลาดแห่งน้ีมีที่มาจาก

การเป็นแหล่งขายสินค้าส าหรับสตรีทุกวัย อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอีกหลากหลาย เช่น นาฬิกา เคร่ืองส าอาง 

กระเป๋า เคร่ืองตกแต่งบ้าน CD และของกระจุกกระจิกให้เลือกซ้ือ จนคุณสามารถเพลิดเพลินกับการชมตลาดได้โดย

ไม่จ าเป็นต้องตั้งใจไปซื้อสินค้าใดๆ สักชิ้น 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 

** อสิระอาหารเย็นดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
 

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)    SAV Hotel / Hotel Ease / Penta Hotelหรอื ใกลเ้คยีง 

วนัสอง   มาเกา๊ – วดัอามา่ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วหิารเซนตป์อล –  เซนาโด ้สแควร ์– 
เดอะเวเนเชยีน 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่มาเกา๊ โดยเรือเฟอร์ร่ี (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 

วดัอามา่ หรือมีชือ่เรียกอีกอย่างว่า วดัมา่ก๊อก ถือเป็นวันเกา่แก่ที่สดุในมาเกา๊ ถกูกอ่ตั้งข้ึนมากอ่นที่จะมเีมืองมาเก๊า
ซ่ึงประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการร าลกึ หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอมิ และ
ศาลาเซ้ิงเจา้ชานลิน (ศาลาพุทธ) ที่ลว้นอุทศิให้แดเ่ทพศักดิ์สิทธิ์องค์ตา่งๆ ในสถานที่เดียวท าใหว้ัดน้ีเป็นตวัแทน
ของวัฒนธรรมจีนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลัทธิขงจ้ือ ลทัธิเตา๋ พุทธศาสนา และความเชื่อพื้นบา้นตา่งๆ 

 
เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค ์มีความสูง 18 เมตรหนักกวา่ 1.8 
ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา 
เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ีเป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คอืปั้นเป็นองค์เจา้แม่กวนอิม แตว่่ากลบัมีพระพักตร์เป็นหนา้พระแม่มารี 
ที่เป็นเช่นน้ีกเ็พราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเกา๊ในโอกาสที่ส่งมอบมา
เกา๊คืนใหก้ับจีน  



 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
 

วหิารเซนตป์อล โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นสว่นหน่ึงของวิทยาลัยเซนตป์อล ซึ่งกอ่ตั้งในปี 1594 และปิดไปในป ี1762 

และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างข้ึนในปี 1580 แต่ถกู

ท าลายถึงสองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทั่งเกดิเพลิงไหม้ในป ี1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถถ์ูก

ท าลายจนเหลอืแตด่้านหน้าของตึกฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหวา่ง

ตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่น่ีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันในโลก 

 
 
 

เซนาโดส้แควร ์จตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า รายล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องและโบสถ์สไตล์ยุโรปซึ่งได้รับอิทธพิลมา
จากโปรตเุกส ถนนสายชอ้ปปิ้งที่ส าคญัที่สดุของมาเก๊าตอ้งยกให ้เซนาโด้ สแควร์ (Senado Square) เสือ้ผ้าแฟชั่น 
เคร่ืองส าอาง ขนมของฝาก ร้านอาหาร ทุกอยา่งรวมอยู่ในย่านน้ีทั้งหมด รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัของเมอืง 

 
 
 
 
 

 

เดอะเวเนเชีย่น รีสอร์ทสดุหรูอลังการ อาณาจกัรคาสิโนที่ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชยี” 
THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO อิสระใหท้า่นเพลิดเพลินกับเกมสก์ารพนันนานาชนิด อาทิ บคัคาร่า, 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEiY3QkpfdAhUJLY8KHTXtDH0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.flickr.com/photos/travelsintranslation/15877801238&psig=AOvVaw2MDY3YcTBXVb5fFFF9KE6p&ust=1535799904863753
javascript:;


 

แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกบับรรยากาศเมืองเวนิสและสัญลักษณ์ของเมอืงเว
นิส  มีล าคลองกลางเมอืง ให้ทา่นได้รับความรู้สึกเหมอืนอยู่กลางเมอืงเวนิส ประเทศอติาลี อสิระให้ท่านได้ท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องเรือกอนโดลา่ (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)มีลกัษณะโดยผู้แจวเรือจะขับขานบทเพลงไพเราะ สอง
ฝั่งคลองเป็นร้านรวงร่วมแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญท่ี่ขนสนิค้าแบรนดด์ังมารวมตวักันอย่างครบครัน 

 
 
 
 

จากน้ันออกเดินทางกลับ ฮอ่งกง (โดยเรือเฟอร์ร่ี) เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง  
 
 

 

 

บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (3)   

เขา้สูท่ ีพ่กั (ฮอ่งกง)  )  SAV Hotel / Hotel Ease / Penta Hotelหรอื ใกลเ้คยีง 

 

วนัสาม    วดัแชกง – รา้นจวิเวอรี ่– กระเชา้นองปิง – ชอ้ปป้ิง CityGate Outlet – สนามบนิ 
 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (4) 
 

วดัแชกง *ไหว้ขอความส าเร็จธุรกิจการงาน* เป็นวัดที่สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงต านานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่งถูกกลา่ว
ขานใหเ้ป็นวัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชือ่ที่วา่ การหมุนกังหันกลับทศิ จะชว่ยหมุนชวีิตพลิกผันจาก
ร้ายกลายเป็นดีได้ เร่ิมต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและน าแต่สิ่งดีๆ เข้ามา ประชาชนทั่วโลกตา่งให้ความเลื่อมใส
ศรัทธาอยา่งมาก  ** ขอใหม้ีความตั้งใจในการขอพร เทพเจ้าองค์น้ี ดาราดังๆ มาขอส าเร็จทกุราย ** 

 
รา้นจวิเวอรร์ ี ่ ทา่นจะได้พบกับ จีก้ังหัน ของขลังชือ่ดังที่ทั่วโลกใหก้ารยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮอ่งกงเท่าน้ัน**  
ออกแบบโดยสินแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ทา่น
สามารถชมและเลอืกซ้ือใสเ่พื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะส าเร็จตามที่ขอ จากน้ันพาทกุทา่นเยี่ยม
ชม หยกแท้ ของดีมคีุณภาพ 

   

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  เมนพูเิศษ! หา่นยา่ง 

พระใหญเ่กาะลนัเตา กระเชา้นองปิง*ไหว้ขอความส าเร็จดา้นบารมีการปกครอง* เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์



 

ประทับกลางแจ้งองคใ์หญท่ีสุ่ดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบือ้งล่าง
บริเวณทะเลจีนใตต้ั้งอยู่บนเกาะลันเตาเดินทางข้ึนดว้ย กระเชา้นองปิง ชมววิ 360 องศา 
 

 

 
** หากมเีวลามากพอจะน าทา่นชอ้ปป้ิงโปรแกรมนี ้** 

 
City Gate Outletศูนย์การค้าในรูปแบบ Outlet ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากโรงงาน  มาลดกระหน่ าสูงสุด 30-
70%  เช่น  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK  และมี  Food Court รวมอาหารอร่อยๆ 
 

 

 

 
** สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นไปสนามบนิ เช็คอนิ โหลดสมัภาระ ** 

 
 

*ส าหรับพเีรียด03 - 05 /10 – 12 /16 – 18 พฤศจิกายน 2561 
30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561/9 – 11 /16 – 18 ธันวาคม 2561 
09 – 11  /16 – 18/23 – 25 มีนาคม 2562 
20.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบินCathay Pacific (CX)เที่ยวบินCX703 
22.10 น.ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 
หมายเหตุ:  การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบินสายการบินเป็นผู้ก าหนดเท่าน้ัน บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
แต่จะท าการ Request  อ านวยความสะดวกให้ได้เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เชค็อิน 

*ส าหรับพเีรียด 17 - 19 /24 – 26 พฤศจิกายน 2561 
 22 – 24 ธันวาคม 2561/05 – 07 /12 – 14 / 19 – 21 มกราคม 2561/16 – 18 กุมภาพันธ ์
22.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบินCathay Pacific (CX)เที่ยวบินCX709 
00.05น.ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 
หมายเหตุ:  การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบินสายการบินเป็นผู้ก าหนดเท่าน้ัน บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
แต่จะท าการ Request  อ านวยความสะดวกให้ได้เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เชค็อิน 

*ส าหรับพเีรียด 26 - 28 มกราคม 2562 / 30 มีนาคม –01 เมษายน 2562 
21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบินCathay Pacific (CX)เที่ยวบินCX617 
23.40 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 
หมายเหตุ:  การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบินสายการบินเป็นผู้ก าหนดเท่าน้ัน บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  



 

แต่จะท าการ Request  อ านวยความสะดวกให้ได้เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เชค็อิน 

 
ขอ้ส าคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทกุเมอืง ได้แก่ ฮอ่งกง  
มาเก๊า จูไห ่เซินเจิ้นก าหนดให้มกีารประชาสัมพันธ์สินคา้พื้นเมอืงให้นักทอ่งเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล 
เช่น  จิวเวอรี่, หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยือ่ไผ่ซ่ึงทัวร์มคีวามจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย 
“เพราะมีผลกับราคาทวัร์” จึงเรียนให้กบันักทอ่งเที่ยวทกุท่านทราบว่า ทัวร์จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมโดย
ใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งสิ้น 
และทุกการตดัสินใจซ้ือนั้นเป็นดุลพินิจของลูกคา้ 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผดิชอบความพอใจหากทา่นไม่พึ่ง
พอใจสินค้าภายหลัง  และถา้หากลูกค้าไมม่ีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมอืง ทางแลนด์จีนจะเรียก
เก็บค่าใช้จา่ยทีเ่กดิข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 หยวน / คน / ร้าน 
 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *รวม* 
1) ตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ชั้นประหยัด) ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน  

 ไม่สามารถขอ Refund ได้ทุกกรณีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ดินทางได้ทกุกรณี 

2) โรงแรม 4ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 
หมายเหต:ุ  การจัดห้องพกัส าหรับเดก็ มเีงื่อนไขดังน้ี 

เด็กอาย ุตั้งแต ่0 – 4 ขวบ ไม่เปิดเตียง จัดให้นอนเตยีงเดียวกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน / ห้อง เทา่น้ัน 
กรณีเป็นผู้ใหญเ่พียง 1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถือวา่เป็นการพักเดี่ยว  มีคา่พักเดี่ยว 

  เด็กอายุ ตั้งแต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัให้นอนเสริม 1 เตียง / หอ้ง หรือ นอนกับ ผูใ้หญ่ 1 ท่าน / หอ้ง 
ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันน้ัน 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แกท่่านตามเหมาะสม  

  กรณีที่เดินทางมา 4 ทา่น ผู้ใหญ่/ครอบครัว แต่มี 1 ท่าน มเีหตุจ าเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได ้
ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดกต็ามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป็นหอ้ง TRIPLE  พัก3 ท่าน/หอ้ง 
หรือมีคา่ใช้จ่ายเรียกเก็บเพิม่เป็นคา่พักเดี่ยว ส าหรับเศษ 1 ท่าน ทีต่้องการนอนแยกคนเดียว 

ในกรณีบางทา่นมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้  บริษัทฯ จะไม่สามารถโอนหอ้งพักของ 
         ผูย้กเลิกเดินทางให้แก่ท่านอื่นๆ ใชส้ ารองพกัไดทุ้กกรณี  เน่ืองจากเป็นเงือ่นไขของทางโรงแรม 

3)  อาหาร 5 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**) 

4)  คา่บตัรเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบุไวว้่าต้องช าระเพิ่มเติม 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรม 

6)  ประกันอุบตัเิหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต ่อายุ 1 – 75 ปี เท่าน้ัน ** 
กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต ่ 76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครองและ ส าหรับผู้เดินทาง อายุ 
81 ปี ข้ึนไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น ** 

  ประกันจะไม่คุ้มครองผูท้ีเ่คยผ่านหรือเคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้วา่จะสง่ชื่อมาท าประกันแล้ว 
ได้แก่ อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, ควิบา, อิหร่าน, อิรกั, สาธารณรัฐคีร์กิช, เลบานอน, ลเิบีย, เกาหลี(เหนือ), 
ปากสีถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน, อิสราเอล 

7)  คา่น้ าหนัก ภาษีน้ ามัน ภาษีตั๋วทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธเิกบ็เงินเพิ่มหากสายการบินขอปรับข้ึน 

 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *ไมร่วม* 
1)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไมใ่ชห่วัหน้าทวัร์) 1,000 บาท/ท่าน   

  ผู้ใหญ่และเด็กจา่ยในอตัราเทา่กัน  ** ทารก อายตุ่ ากวา่ 2 ป ีไมเ่ก็บค่าทิป ** 
  จ่ายทีส่นามบินประเทศไทยแก่เจา้หน้าที่บริษัทฯ ทวัร์เท่าน้ัน 

  คา่ทิปส าหรับหวัหน้าทวัร์จากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มตามสินน้ าใจของทุกทา่น ** 

2)  คา่ภาษตี่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% กรณีต้องการใบก ากบัภาษี 

3)  คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากทวัร์เป็นสาเหตุ  อาทเิช่น  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิ่มพเิศษภายใน
ห้องพัก, ค่าโทรศัพทต์่างๆ ,ค่าอินเตอร์เนต็, คา่มินิบาร์, ค่าซักรีด, คา่ใช้จ่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการ
บิน,อุบตัิภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ประจ าเมอืงไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 
 



 

เงือ่นไขการรบัจองทวัร ์
1)  ช าระค่ามดัจ าทวัร์ 5,000 บาท / ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับใบอนิวอย  
2)  ส่วนที่เหลอืทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง 30 วัน เพื่อยนืยันการเดินทาง 

  ที่นั่งของทา่นจะถูกยืนยนัโดยสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ทา่นได้รับใบยืนยันการรับจองของบริษัทฯ เป็นส าคญั 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกที่น่ังของท่านอัตโนมตั(ิauto) หากทา่นไม่ได้ช าระค่ามดัจ าในวันที่ก าหนด  
         เพื่อใหส้ิทธิ์แก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านตอ่ไปและ เน่ืองจากโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเที่ยว) 
บริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องบริหารจัดการขายที่น่ังใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจ ากดัทีส่ายการบินก าหนด 
         เพื่อสามารถน าทุกทา่นออกเดินทางไดอ้ย่างราบร่ืน        

3)  แนบส าเนาหนังสือเดินทาง (กรุณาถ่ายส่งมาตามตัวอย่าง) โดยมีวันหมดอายคุงเหลือไม่น้อยกว่า6 เดือน   
     นับลว่งหนา้กอ่นวันเดินทาง และมีหน้าวา่งท้ายเล่มไม่น้อยกวา่ 2 หน้า เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ประทับตราได ้

4)  หากท่านไมช่ าระคา่ทวัร์ครบ 100% ก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุญาตให้ทา่นเดินทางได ้ 
     รวมถึงสายการบินจะยึดมัดจ าของท่านทันที โดยไมส่ามารถขอคืน (Refund)  ได้ทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆ ทีค่วรทราบ 
1)  ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ข้ึนไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair) ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์
ประกอบการเดินทาง เพือ่ยนืยันสุขภาพวา่ทา่นเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เน่ืองจากโปรแกรมเส้นทางน้ี ท่าน
ต้องเดินทางข้ามหลายเมอืง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ทา่นชว่ยเหลอื
ตนเองไม่ได ้เช่น เดินได้น้อยก้าวกวา่คนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชกั อาหารเกร็งควบคุมตนเองไม่ไดห้รือ 
ตอบสนองชา้ผดิปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมอ่นญุาตให้ทา่นเดินทาง โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยทา่นเป็นส าคญั 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทวัร์ได้ตามความเหมาะสม อันเน่ืองจากสภาวะอากาศ
แปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหต,ุ ขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองของแตล่ะประเทศ หรือในกรณีอื่นๆ โดยมติ้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ไกด์และคนขับรถท้องถิ่นจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ในวันดังกลา่ว โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส าคญั 

3)  ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ไดต้ามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีใ่ห้รับทราบ
ก่อนการท าจองทวัร์โดยทั้งน้ี ทางบริษัทฯ ไม่มกีารลดราคาทวัร์ในสว่นของลูกคา้ทีม่ีวีซ่าจีนทกุกรณี 

4)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แกลู่กค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีทีท่่านจองและเดินทางมาเพียง 1 ท่าน 
จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทวัร์เทา่น้ัน 

5)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิ่งผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 


