
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฮ่องกง...น่ังกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลนิ ไหว้พระวดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหัน 

นมสัการเจ้าแม่กวนอมิ…อ่าวรีพลัส์เบย์...หรืออ่าวน า้ต้ืน 
ช้อปป้ิงที.่..City Gate Outlet Mall 

จูไห่...หวหีน่ี...ช้อปป้ิงตลาดใต้ดนิกงเป่ย 
มาเก๊า...เจ้าแม่กวนอมิ 600ปี...โบสถ์เซนต์ปอล…เซนาโด้สแควร์ 
 ชมโรงแรมสุดหรูระดบั 6ดาว The Venetian Macao Resort  



 
 
 
 
 
 

 
 

กบับรรยากาศลาสเวกสัแห่งเอเชีย 
ก าหนดการเดนิทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม 2560 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อสิระช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย 

 
 
 
 
 

    10.30 น.  คณะผูร่้วมเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ 
T สายการบิน เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ (EK) **สังเกตป้าย SMILE TRIP ** พนกังานตอ้นรับและหวัหนา้
ทวัร์ใหก้ารตอ้นรับพร้อมติดป้ายช่ือและรับเอกสารการเดินทาง บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้-ออกเมือง 
สายการบิน การจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน ทางสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางบริษทัไม่ 
สามารเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่าน้ัน อาทเิช่น กรณขีอรถวลีแชร์ หรือต้องการ
อาหารพเิศษ ซ่ึงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วนั หากถึงวนัเดินทางมลูีกค้าบางท่านไม่สามารถ
เดินทางได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนท าการเช็คอนิ 

14.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK384 
ติดป้ายช่ือและรับเอกสารการเดินทางบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบินและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

18.05 น.    ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางผา่นสะพาน
แขวนชิงหม่า ชมววิทิวทศัน ์ อนัสวยงามของประเทศฮ่องกง..."ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซ่ึงมาจาก

กรกฎาคม 14-17 / 21-24 / 28-31 ก.ค. 
สิงหาคม 04-07 / 25-28 ส.ค. 
กนัยายน 01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 ก.ย. 
ตุลาคม 06-09 / 13-16 / 27-30 ต.ค. 



 
 
 
 
 
 

 
 

ภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกัง่” ความหมายกไ็ม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา 
สืบเน่ืองมาแต่คร้ังท่ีกวางตุง้ เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนิดหน่ึง ส่งขายเป็นสินคา้ออกโดยท่ีตอ้งมาขน
ถ่ายสินคา้กนั ท่ีท่าเรือน ้าลึกตอนใตสุ้ดของแผน่ดิน 

เยน็      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Best Western Grand หรือเทยีบเท่า 

โรงแรมใกล้แหล่งช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย สามารถเดินออกจากโรงแรมมาช้อปได้ 

http://www.bestwesterngrandhotel.com/en/ 

วนัที่สอง วดัแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ – น่ังกระเช้านองปิง 360 องศา – หมู่บ้านนองปิง – 
ไหว้พระใหญ่ โป่วหลนิ – ช้อปป้ิง City Gate Outlets – จูไห่ 

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า ) 

บริการท่านดว้ยโจ๊กหอมกรุ่น และซาลาเปา ตน้ต าหรับรสชาติกวางตุง้ แท้ๆ  หลงัอาหาร     น าท่านชม
ทิวทศันร์อบเกาะฮ่องกง ผา่นชมยา่นธุรกิจการคา้ต่างๆ อนัทนัสมยั หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วดัเชอ
กงุ หรือทีรู้่จักกนัดีในนามของ “วดัแชกงหมวิ” หรือ วดักงัหัน วดันีม้กีงัหันทองแดงทีเ่ช่ือกนัว่าถ้าหมุน 



 
 
 
 
 
 

 
 

3 รอบจะขบัไล่ส่ิงช่ัวร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาให้ จากนั้นน าท่าน โรงงานจิวเวลร่ี ทีโ่ด่งดังทีสุ่ดบนเกาะ
ฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จิวเวลร่ี กรุ๊ป จ ากดั ได้เกดิแรงบันดาลใจ น ากงัหัน มาพลกิแพลงเป็น จี ้ล้อม
เพชร โดยเชิญซินแสช่ือดัง มาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้
ซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก “แซก๋้งเม๋ียว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธา  
ท่ี “วดัเชอกงุ” ซ่ึงเป็นวดัทีด่ังมากและมตี านานความเช่ือมายาวนานว่า คนทีม่เีคราะห์เม่ือจับใบพดัของ
กงัหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะท าให้ชีวติหมุนเวยีนไปในทางทีด่ีและสามารถพดัเอาส่ิงช่ัวร้ายต่างๆ 
ออกไปได้ น าท่านสู่ รีพลัส์เบย์หรืออ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษที่มาจอดเพ่ือ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนีเ้ป็นอ่าวน า้ อ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่ว
พกัผ่อน ซ่ึงด้านหน่ึงของอ่าวมวีดัเจ้าแม่กวนอมิ ถือเป็นวดัส าคญัอกีวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี 
ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาขอพรเจา้แม่กวนอิม,เจา้แม่ทบัทิมและเทพเจา้ต่างๆ
และส่ิงก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมาย ตามความเช่ือถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจา้
สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา 
รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่ เกาะลนัเตาเกาะใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซ่ึงมขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง น าท่าน น่ัง

กระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 

องศาของเกาะลันเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์ เหนือ

ระดบัน ้ าทะเล 371เมตร จากน้ันน าท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha Statue องค์

พระใหญ่สร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร องค์พระหันพระ

พกัตร์ไปยังเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่กเ็หมือนมาไม่ถึงฮ่องกง  



 
 
 
 
 
 

 
 

ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12ปีจึงเสร็จสมบูรณ์รอบขา้งขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์ก  าลงัถวาย

ส่ิงของ 6 ช้ินท่ีมีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซ่ึงทั้งหมด

คือหนทางท่ีจะพาสรรพสัตวสู่์นิพพาน ดา้นล่างของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชั้น บริเวณชั้น3 มีพระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้บรรจุอยู ่

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปลีย่นวธีิการเดินทางขึน้นองปิงในกรณีทีก่ระเช้าปิดปรับปรุงหรือ

สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี 

 
 
 
 
 

จากนั้น น าทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั City gate Outlet Mall อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัยกบั Outlet 
สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess, 
หรือว่า Burberry กม็ใีห้ท่านได้เลือกซ้ือได้อย่างอสิระ  
น าท่านเดินทางสู่จูไห่โดยเรือเฟอร์ร่ีอนัทนัสมยั โดยใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม. 

การเดินทางโดยเรือเฟอร่ีผู้เดินทางทุกท่านต้องลากกระเป๋าสัมภาระลงเรือด้วยตัวท่านเอง 
  

เยน็      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ...เป๋าฮ้ือ+ไวน์แดง 
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Golden Palm / Phoenix Valley / Land mark Hotel หรือเทยีบเท่า 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

วนัที่สาม  ถนนคู่รัก – หวหีน่ี – วดัดอกบัวขาว – ช้อปป้ิงตลาดใต้ดนิกงเป่ย – มาเก๊า – ชมเวเนเช่ียน 

 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

หลงัจากนั้น น าท่านชม “หวหีน่ี” จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล สาวงามกลางทะเลสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณ
อ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน 
“ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะชม
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจาก “ผ้าไหมจีน” ท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหนา้หนาว และเยน็สบาย
ในหนา้ร้อน จากนั้นแวะชมโรงงานผลิต “หยก” ซ่ึงเป็นหยกแทข้องเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและ
ประโยชนข์องหยกเมืองจีน 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มสิีนค้ามากมายให้
ท่านเลือกซ้ือ อาทเิช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เส้ือผ้าตามแฟช่ันตาม
ฤดูกาลในช่วงน้ัน, ผลไม้, อาหาร และขนม 
น าท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่สู่มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนนัและคาสิโนนามระบือ นอกจากน้ี มาเก๊า มี
ภาพความงามแห่งศิลปวฒันธรรมของโลกตะวนัออกและตะวนัตกใหไ้ดช่ื้นชมและยงัมีมนตเ์สน่ห์แห่ง
ความเช่ือและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวถีิชีวติท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน กว่าจะเป็นช่ือ “มา
เก๊า” มทีีม่าจาก “อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธ์ิตามต านานเล่าสืบต่อกนัมาว่า “อาม่า” มี
พระนามเดิมว่า “หลงิม่า” หญงิสาวชาวฟูเจีย้นทีว่นัหน่ึงเธอต้องการข้ามฝ่ังมายงัคาบสมุทรดอกลลิลี่
ขาว หรือ “เอ้าเหมนิ” ตามช่ือในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากบัเรือของชาวประมงชราคนหน่ึงซ่ึงเป็น
เพยีงเรือล าเลก็ๆ ทีย่อมให้หลงิม่า โดยสารมาด้วย ในระหว่างทีเ่รือล่องอยู่กลางทะเล เกดิมพีายุขึน้อย่าง



 
 
 
 
 
 

 
 

รุนแรงท าให้เรือหลายล าต้องอบัปาง แต่ด้วยปาฏหิาริย์ในค าส่ังฟ้าของหลงิม่าท าให้เรือทีเ่ธอโดยสารมา 
เข้าถึงฝ่ังได้อย่างปลอดภัย ทนัททีีห่ลงิม่าก้าวเท้าขึน้สู่ฝ่ังเธอกล็อยขึน้ไปบนฟ้าและหายลบัไป 
ชาวประมงทั้งหลายต่างเช่ือกนัว่าเธอ คือ องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่น้ันดินแดนแห่งนีก้็
ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ทีเ่พีย้นเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน 
น าท่านเยีย่มชม THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว ให้ทุกท่าน
ได้อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือสัมผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วยส่ิง
อ านวยความสะดวกทีใ่ห้ความบันเทงิและช้อปป้ิงทีแ่กรนด์คาแนลช้อป พบกบัร้านค้าแบรนด์เนมช่ือดัง
มากมายกว่า 350 ร้าน ใหท่้านไดส้ัมผสักบัภตัตาคารกวา่ 30 แห่งเพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ 
**อสิระอาหารเยน็** ท่านสามารถน่ังเรือกองโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ค่าบริการไม่
รวมอยู่ในราคาทวัร์) หรือจะเส่ียงโชคทีค่าสิโนซ่ึงมอียู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  Fortuna Hotel / Pousada Marina Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ส่ี   มาเก๊า – วดัเจ้าแม่กวนอมิ 600 ปี – โบสถ์เซนต์ปอล – ช้อปป้ิงเซนาโด้ – กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  



 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านสู่ วดัเจ้าแม่กวนอมิ นมสัการเจ้าแม่กวนอมิทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในมาเก๊ามอีายุราว 600 กว่าปี น าท่าน
ผา่นชม เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค ์ มีความสูง 
18 เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็น
ประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจ้าแม่กวนอมิองค์นีเ้ป็นเจ้าแม่กวนอมิลูกคร่ึง คือป้ันเป็น
องค์เจ้าแม่กวนอมิ แต่ว่ากลบัมพีระพกัตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ทีเ่ป็นเช่นนีก้เ็พราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอมิ
ทีโ่ปรตุเกสตั้งใจสร้างขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าในโอกาสทีส่่งมอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน น าท่าน
เดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถเ์ก่าแก่ซ่ึงมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยโุรป น าท่านสู่ จุดก าเนิด
แห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซ่ึงโบสถ์แห่งนีเ้คยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของ
ชาวตะวนัตกในดินแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกดิเพลงิไหม้อย่างรุนแรงท าให้โบสถ์
เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพยีงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าทีส่ง่างาม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกงโดยเรือเฟอร์ร่ีอนัทนัสมยั โดยใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม. 

การเดินทางโดยเรือเฟอร่ีผู้เดินทางทุกท่านต้องลากกระเป๋าสัมภาระลงเรือด้วยตัวท่านเอง 

21.50 น.     ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385    

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฟรี) 

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.....พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

** ราคาทวัร์ดังกล่าว ไม่มขีองสมนาคุณแจก อาท ิหมวก หรือ กระเป๋า ** 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ และค่าภาษี

สนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณ

ตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขอ
อนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยว มเีตียง+ 

1 ผู้ใหญ่ 
มเีตียง+ 
2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตียง+ 
2 ผู้ใหญ่ 

14-17 ก.ค. 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000 

21-24 ก.ค. 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000 

28-31 ก.ค. 18,900 18,900 18,900 17,900 6,000 

04-07 ส.ค. 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000 

25-28 ส.ค. 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000 

01-04 ก.ย. 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000 

08-11 ก.ย. 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000 

15-18 ก.ย. NTBA NTBA NTBA NTBA NTBA 

22-25 ก.ย. 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000 

06-09 ต.ค. NTBA NTBA NTBA NTBA NTBA 

13-16 ต.ค. NTBA NTBA NTBA NTBA NTBA 

27-30 ต.ค. NTBA NTBA NTBA NTBA NTBA 



 
 
 
 
 
 

 
 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
 หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม ต่อ 1ท่าน   
 ประกนัอบัุติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์) 

 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก) 

 ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ค านวณจาก

ค่าบริการ) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณคนละ 120หยวน/ทริป เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ยกเวน้เดก็ทารก 
 
เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ 
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท ทนัทีหลงัท าการจองพร้อมส่ง หนา้พาสปอร์ตท่ีชดัเจนและหลกัฐานการ

โอนเงินมดัจ ามายงับริษทั   ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั หากไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่การจองไม่
สมบูรณ์ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

2. เง่ือนไขการยกเลกิ 2.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจ าบางจ านวน หากมีการเกิดค่าใชจ่้าย เช่น ทาง
บริษทัไดม้ดัจ  าตัว๋กบัสายการบินแลว้ หรือ ทางบริษทัไดมี้การการันตีโรงแรมกบัแลนดท์างเมืองนอกแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็มดัจ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 
2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทน
ได ้และตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ขช่ือ 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. *** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือ
สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยจากทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาติใหข้ึ้นเพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงันั้นจะไม่มีการ
คืนเงินทุกกรณี *** 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. หนังสือเดินทางต้องมอีายใุช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อการ
ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่รับผดิชอบหากไม่เหลือ
ถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั,คืนเงินได ้ หากมีการ
เปล่ียนช่ือและมีค่าใชจ่้ายทางลูกคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่
ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทางบริษทัจะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

8. ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนใขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นทีพ่อใจ  
แล้วจึงวางมดัจ า 

9. ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เทีย่วบินน้ันๆ 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของ

เงินตราต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 
 รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน 

การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อใหท่้านเกิด
ประโยชนแ์ละความสุขในการท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผดิพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษทั
จะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 

 หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ 
 หรือคณะท่ีสูญหายใหถื้อเป็นความรับผดิชอบส่วนบุคคล 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง  
 กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 
 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  หาผูร่้วมเดินทาง  
 **** ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
 การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ดงักล่าว  คือร้านหยก ร้านบวัหิมะ ร้านผา้ไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่
เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

 ***ในกรณทีีลู่กค้าจองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษทัแจ้ง
ข้างต้น** 


