
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13410 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE NX81:มาเกา๊-ฮอ่งกง-จูไ่ห ่3วนั2คนื 
เทศกาลลดราคาสนิคา้ท ัง้เกาะ70-80% HONGKONG SUMMER SALE 2019  

โปรโมช ัน่เทีย่ว 3เมอืงสุดคุม้ 

ฮอ่งกง ชมววิแบบ 360องศา อา่ววคิตอเรยี หาดรพีสัเบย ์
ขอพร เจา้แมก่วนอมิ วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั)  

มาเกา๊ ยโุรปใจกลางเอเชยี เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ วหิารเซนตพ์อล ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ 
ถนนคูร่กั ชมสาวงาม“หวีห่นี”่วดัผูโ่ถว ชอ้ปป้ิงนาธาน,ชอ๊ปป้ิงตลาดใตด้นิกง๋เป่ย 

น ัง่รถขา้มสะพานขา้มทะเลใหญท่ีส่ดุในโลก ฮอ่งกง-จไูห-่มาเกา๊  
 เมนูพเิศษ:เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง,หา่นพะโล ้  

สดุคุม้ มไีกด ์รถ พาเทีย่วครบทกุวนั พกัฮอ่งกง1คนื จไูห ่1คนื 

ไฟลบ์นิสวย เชา้-กลบัค า่ 

 
 

 

 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

2-4 มถินุายน 62 11,888  

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 7,000฿ 

(อายไุมเ่กนิ 2ปี) 

 

4,500 20 

9-11 มถินุายน 62 11,888 4,500 20 

16-18 มถินุายน 62 11,888 4,500 20 

23-25 มถินุายน 62 11,888 4,500 20 
 

วนัแรก       ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – อา่ววคิตอเรยี - หาดทรายรพีสัเบย ์

                  ช็อปป้ิงยา่นนาธาน                                                                                            เทยีง-- 

00.01น.  คณะพรอ้มกนั  ณ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ช ัน้4  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์M  

  ชัน้4 ทางเขา้ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ สายการบนิฮอ่งกง  แอรไ์ลน ์(HX)  

  เจา้หนา้ที ่ ของบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

02.00น. ลัดฟ้าสู ่เกาะฮอ่งกง โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX780  

   

05.40น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน Chek Lap Kok  ประเทศฮอ่งกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร พบกนัทีจ่ดุนดัพบ EXIT B จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง  ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ผ่ า น ช ม 

สะพานชงิหมา่  ซึง่มคีวามสงูถงึ 206 เมตร และยาว 1,377 เมตร ตดิอนัดับสะพานแขวนทีม่ชีว่ง กลางยาว

ที่สุดเป็นอันดับ 2ของโลกและในปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 7 ของ

โลกจากนัน้น าท่านเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดทีข่ ึน้ชือ่

อย่างมาก ที่เกาะฮ่องกง วัดแห่งนี้เรารูจ้ักกันดีในนาม วดั

กงัหนั วัดนีม้ ีกงัหันทองแดงทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 3 รอบจะ ขั บ

ไล่สิง่ชัว่รา้ยและน าแต่สิง่ดีๆ  มาให ้ น าท่านน่ังรถ เดนิทางสู ่

 อา่ววคิตอเรยี (แต่ไม่ไดข้ ึน้สู่จุดชมววิสูงสุด Peak นะคะ) 

 น าชมทวิทัศนโ์ดยรอบของเมอืงฮอ่งกง อยูเ่หนอืระดับน ้าทะเล 

 554 เมตร เป็น ย่านที่พักอาศัยหรูหราที่สุดบน เกาะฮ่องกง 

 ท่านจะมองเห็นทิวทัศน์ของฮ่องกงโดยรอบแบบ 360 

 องศา น าทา่นสู ่ หาดทรายรพีสัเบย ์หาดทรายรปูจันทน์เสีย้ว

 แห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า

 ภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปัน้ของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แม่

ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่

ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมสัการขอ

พรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริิ

มงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ ึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุ

เพิม่ขึน้ 3 ปี 

http://bit.ly/2NMk5YE


เทีย่ง           รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   เมนพูเิศษหา่นพะโล ้

 จากนั้นน าท่านไปชม โรงงานจวิเวลลี ่TSL เยีย่มชมสาธติวธิีเลือกซือ้เพชรและชมการผลติจวิเวลรี่ที่

 ไดรั้บรางวัลออกแบบดเีดน่ 3ปีซอ้น และเลอืกซือ้กงัหัน แชกงหมวิ น าโชคทีไ่ด ้ท า การปลุกเสกมาจากวัด 

 เพือ่ตดิตัวเป็นสริมิงคลตอ่ดว้ย ชมโรงงานหยก  ชมวธิกีารเลอืกซือ้และด ูหยกแทห้รอืหยกเทยีม   จ า ก นั้ น

 ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศัย อาทเิชน่  

 ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้

 แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆระดับโลกกว่า700รา้นคา้ เชน่ Amani 

, Prada , Gucci , Burberr ,Cartier, Chanel, 

CoachDior , Fendi ,Louis Vuitton,Chole, ของเด็กเล่น

ทีห่า้ง Toyr’us แหลง่ชอ้ปป้ิง สิ น ค ้ า ป ล อ ด ภ า ษี ที่

DFSGalleria เชน่ Burberry ,Cartier Chanel, Coach, 

Dior, Fendi 

 Louis  Vuitton Chole ฯลฯใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตกึ

โอเชี่ยนเทอรม์นิอล ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ์และรา้นคา้ต่างๆ 

 มากมาย อาท ิG2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ  (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

 ท่านสามารถเดนิไปชม รมิอ่าววคิตอเรยี แสงส ี ไฟตกึต่างๆจากฝ่ังฮ่องกง สวยงามตะการตา จนถงึเวลานัด

หมาย  

                    :เขา้สูท่ ีพ่กั Hong kong harbor Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัทีส่อง    ชมถนนคูร่กั - จไูหฟิ่ชเชอเกริล์ – วดัผูโ่ถว – ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย     เชา้,เทยีง,เย็น 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัาคารอาหาร(ติม่ซ า) 

 จากนัน้น าทา่นกบัสู ่ เมอืงจูไ่ห ่น าทา่น น ัง่รถขา้ม สะพาน ฮอ่งกง - จูไห ่- มาเกา๊ (Hong Kong-

Zhuhai-Macau  Bridge) สะพานขา้มทะเลใหญท่ีสุ่ด

ในโลก มคีวามยาว ทัง้สิน้ 55 กโิลเมตร ประกอบดว้ย สะพานขา้ม

ทะเล อโุมงค ์ลอดใตท้ะเล และเกาะเทยีม เชือ่มเกาะฮอ่งกง เมอืง

จไูหข่องมณฑล กวางตุง้ และเกาะมาเกา๊ เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการ

วันที ่24 ตลุาคม ปี 2017 สะพานถกูออกแบบใหม้ลีั ก ษ ณ ะ ค ด

เคีย้วเพือ่ลดแรงตงึเครยีดของคลืน่ทีก่ระท าต่อเสาตอม่อสะพาน 

แถมยังถูกออกแบบใหท้นต่อแผ่นดนิไหวและไตฝุ้่ น โดยมกีารใช ้

เหล็กในการกอ่สรา้งมากถงึ 4 แสนตัน ซึง่เทยีบไดก้บัการสรา้งหอ

ไอเฟลถงึ60 แห่ง จงึนับว่าเป็นหนึง่ในสดุยอดทางวศิวกรรมของจนี ใชง้บกอ่สรา้งมากถงึ 20 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ 

(กวา่ 6 แสนลา้นบาท) โดยในเริม่กอ่สรา้งในปี 2009 ทางฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ของจนี และเริม่กอ่สรา้งโครงการฝ่ังฮอ่งกง

ในปี 2011 โดยชว่งแรกทางการจนีวางแผนใหโ้ครงการแลว้เสร็จภายในปี2017 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งเกอืบ 10 ปี 

สะพานมทีางวิง่ส าหรับรถยนตท์ัง้หมด 6  เลน แบง่เป็นฝ่ังละ 3 เลน โดยจะชว่ยยน่ระยะเวลาเดนิทา งระหว่าง ฮอ่งกง

ถงึจูไห่เหลอืเพยีง 30 นาท ีจากเดมิทีต่อ้งใชเ้วลาเดนิทางโดยใชเ้รอืราว 3-4 ชัว่โมง ซึง่ความส าเร็จของการสรา้ง

สะพานแหง่นี ้ ทางการจนีนับว่าเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่ถงึ เมอืงจูไห ่  น่ังรถผ่านชมทวิทัศน์

ของถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิัศน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะ

ส าหรับพักผอ่นเหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นีไ้ดม้กีารน าเกา้อี ้หรอื 

มา้น่ัง ซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึได ้ชือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุนัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รัก แลว้น าท่านแวะถ่ายรูป

กับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมอืงจูไห่ บรเิวณอา่วเซยีงหู “จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์” หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวี

หน”ี เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเลหวหีน ี 

ความหมายคอื สาวงามทีย่นืถอืไขม่กุ ยนืบดิเอวพลิว้ ร ิว้ชายผา้พดัพลิว้ อุน่รอยยิม้ ท ัง้บนใบหนา้ถงึมุมปาก 

เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุง่เรอืงแห่งเมอืงจูไห่ เดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว นมัสการ

องคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แมก่วนอมิ เพือ่ความโชคด ี นมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพื่อ

การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายยุนืนาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร    

แวะชม รา้นสมนุไพรจนี(ยา) แหลง่คน้ควา้ยาแผนโบราณ หรอืเป่าฟู่ หลงิ  หรอืทีเ่ราเรยีกวา่ “ บวัหมิะ” ยาประจ าบา้นที่

มชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบ

และเกดิหนองบองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ี ผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังการบรยายสรรพคุณของสมนุไพร แวะ

ชมอัญมณี(หยก)ทีป่ระเทศจนียกยอ่งว่ามคี่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่ว่า

หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ 

มัง่คั่ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้  ก าไลหยก แหวน  หยก หรอื เผา่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค 

เดนิทางมายงัศนูยก์ารคา้ใตด้นิชือ่ “ตลาดกงเป่ย” ศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000กวา่ รา้นคา้มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย 

เชน่ สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น ฯลฯ ทีน่ี่มใีหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้หมด  ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย จนสมควรแกเ่วลา 

เย็น         รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   เมนพูเิศษเป่าฮือ้ ไวนแ์ดง 

   :จากน ัน้น าทา่นสูท่ ีพ่กั   XIANGQUAN  HOTEL เขา้พกั หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัทีส่าม      มาเกา๊ - รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - วหิารเซนตพ์อล-เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ 

                  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                       เชา้,เทีย่ง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านเดนิทางขา้มด่านจูไห่สู่ มาเก๊า ซึง่เป็นเมอืงที่มีประวัตศิาสตร์

 อนัยาวนาน และน่าสนใจในอดตี ม า เ ก๊ า เ ป็ น เ พี ย ง แ ค่ ห มู่ บ ้ า น

 เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็น ช น ช า ติ

ดัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสได ้ เดินเรือเขา้มายัง

คาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาว จนี และ มาสรา้งอาณานิคมอยู่ใน

แถบนี ้ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพา เอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้น

สถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของ ชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท า

ใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ

ตะวันตกอยา่งลงตัว จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี จากนัน้พา ทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชม วหิารเซนต์

พอล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนดา้นหลังของโบสถม์ ี พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของ

โบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนีไ้ดรั้บ การยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุใน ดนิแดนตะวันออก

ไกล  แวะชอ้ปป้ิงยา่น เซนาโดส้แควร ์ถอืไดว้า่ เป็นท าเลทองทางธรุกจิของมาเกา๊เพราะ รวบรวมสนิคา้คณุภาพและ

 รา้นคา้ตา่งๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทกุแบบ ทกุสไตล ์และยงัมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ ต่ า ง ๆ  ข อ ง ม า เ ก๊ า

 วางขายอยูด่ว้ย เรยีกวา่ชอ้ปป้ิงทีน่ีแ่หง่เดยีวก็คุม้เกนิพอ  จากนัน้  ผา่นชมรปูปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล  เ ป็นองค์

เจา้แมก่วนอมิ ปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตันเป็นองคเ์จา้แม่

กวนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตเุกส  สรา้งขึน้เพือ่เป็น อ นุ ส ร ณ์

ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมาเกา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่ใหค้นรุน่หลังไดร้ะลกึถงึ  

 แวะชมิขนมรา้นขายของฝากขึน้ชือ่ตน้ต ารบัของเมอืงมาเกา๊  

เทีย่ง          รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร    
เดนิทางสู ่เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ (THE VENETIAN) โรงแรมคาสโิน

หรูระดับ 6ดาว เชญิท่านสัมผัส บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของ

เอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ 

และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊อป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่

ดังมาก  มายกว่า 350 รา้น ใหท้่านไดส้ัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง 

เพือ่ลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชืน่ชอบ ท่านสามารถน่ังเรอืกอนโดล่าล่อง

ไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม(ไมร่วมค่าน่ังเรอื) ใหท้่านไดส้ัมผัสกับ

เมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น ใหท้่านไดส้ัมผัสกับ  แหล่งชอ้ป

ป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมเีวลา  

จากนัน้เดนิทางสู ่สนามบนิมาเกา๊ 

19.00 น  น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิมาเกา๊แอรไ์ลน ์  เทีย่วบนิที ่ NX822  

21.00 น.  เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจมริูล้มื.... 
 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 



**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

หมายเหต ุ: อตัราคา่บรกิารนีเ้ป็นขอ้เสนอ เบือ้งตน้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร เนื่องมาจากราคา

ตั๋วเครือ่งบนิ ภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบนิปรับขึน้ และ/หรอื อตัราแลกเปลีย่นปรับขึน้ รวมถงึราคาทีเ่สนอเป็นราคาตั๋วกรุ๊ป

โปรโมชั่นจากสายการบนิ เพราะฉะนัน้ทีน่ั่งและราคามจี านวนจ ากัดต่อหนึ่งเที่ยวบนิ และขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ วัน เวลา เนื่องจากทีน่ั่งสายการบนิไมเ่พยีงพอตอ่คณะ ลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง 

ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบ

ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร์  จงึเรยีนใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจ

ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  

*** หากลูกคา้ท่านใดไมร่่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้น

รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็น

ผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลูกคา้ท่านใดทีอ่ยูต่่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิ

ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 

 

 
 



 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK)–มาเกา๊(HKG) // มาเกา๊(MFM)–กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ 2ทา่น หากพัก 3ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ปส าหรับผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่น ้าหนัก

กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 

6.คา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ ชาวตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 300 หยวน/ทา่น  

7.(7.1)คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท/ทรปิ/ทา่น  

 



เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ

กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** 

กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้วา่ง  อย่าง

นอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ

ท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรอื สแกนส ีหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปท่าน) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น 

ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง 

(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็มลูกคา้ถอืไปทีส่นามบนิ

เอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส าคญัมาก:กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

การยกเลกิ 

เนือ่งจากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางใชร้าคาตั๋วเครือ่งบนิแบบโปรโมชัน่ บรษัิทฯไดช้ าระมัดจ ากับสายการบนิแลว้  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า

หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆแลว้ โดยทกุกรณี 
 

หมายเหตกุรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิทฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขของบรษัิทแลว้ 

 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระ

แบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระ



เต็มมเีงือ่นไข   

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่

ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  

7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่

ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้

จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  

7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 


