
 
 

 
 

 
 

 
 

*รหสัทวัร ์HKTG09* จดุเดน่โปรแกรม 

1. พกัฮอ่งกง 1 คนื + พกัมาเกา๊ 1 คนื 
2. สวนสนกุ ดสินแีลนด ์รวมคา่เขา้และเครือ่งเลน่ เรยีบรอ้ยแลว้ 
3. ล ิม้ลอง กุง้มงักร อาหารทะเลสดๆ ณ หมูบ่า้นประมง “หลยีนุมนุ” 
4. ฟร!ี กระเชา้นองปิง 360  
 

ตารางเดนิทางและราคาทวัร ์

* ราคาทวัรส์ าหรับคนไทยเทา่นัน้  (คนตา่งชาต ิ+เพิม่ 2,000 บาท จากราคาทัวร)์ 

* ราคาทวัร ์ยงัไมร่วม คา่ทปิไกด/์คนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ  1,000 บาท/ทา่น (เกบ็ทีส่นามบนิไทย) 

* ผูใ้หญ/่เด็ก เก็บทปิไกด/์คนขบัรถ ในอตัราเทา่กนัเทา่นัน้, ทารก 0-2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิไกด ์

 



ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ราคาผูใ้หญ ่ 

และ เด็กใชเ้ตยีง 

4-12 ปี ข ึน้ไป 

ราคาเด็ก          

(ไมใ่ชเ้ตยีง)              

อาย ุ2 – 4 ปี 

พกัเดีย่ว 

12 – 14 สงิหาคม 2560  *วันแมแ่หง่ชาต*ิ 22,900.- 19,900.- 5,500.- 

 

 
** โปรดอา่น โปรแกรมและเงือ่นไขท ัง้หมดใหค้รบถว้นทกุคร ัง้ หากมขีอ้สงสยัใดๆ  

โปรดสอบถามผูข้ายทนัท ี กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะถอืวา่ 
** ทา่นรบัทราบ และยนิยอมปฏบิตัติามโปรแกรมและเงือ่นไขอยา่งเขา้ใจตรงกนัแลว้ ** 

 

วนัแรก    กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง – กระเชา้นองปิง – ดสินยีแ์ลนด ์–  ชมพลไุฟปราสาท  

01.00 น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิจดุนัดพบ ROW K ชัน้ 4 ประต ู5  

สายการบนิ HONGKONG AIRLINE (HX) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับคณะ 

AIRBUS A330 / ทีน่ั่งแบบ 2-4-2 / เสริฟ์ของวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 20 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (*ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่*) 

04.40 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ HX762 

09.00 น.  ทกุทา่นมาถงึ  สนามบนิฮอ่งกง หัวหนา้ทัวรจ์ะน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงฮอ่งกงเรยีบรอ้ย 
จากนัน้พาทา่นเดนิออกทางป้าย HALL B  เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่ จากนัน้น าทา่นสูโ่ปรแกรมทัวร ์

กระเชา้นองปิง 360 เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีสุ่ดในโลก มุ่งสู่ทีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีโดยประมาณ 

ทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ใหท้า่นไดก้ราบขอพร  พระใหญเ่กาะลนัเตา เป็นวัดที่

สรา้งขึน้เมือ่ปี1924เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทีสุ่ดในโลก หนัก 250ตันและสงู 34

เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ระหว่างเดนิมาทีว่ัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล 

หากใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชวีติจะพบแตค่วามสขุความส าเร็จในทกุๆ ดา้น 

หมายเหต ุ กรณีทางกระเชา้นองปิงมปีระกาศ "ปิดปรับปรงุเพือ่ซอ่มบ ารงุ" ในวันเดนิทาง บรษัิทฯ จะน าทกุทา่น

ขึน้สูเ่กาะลันเตาและลงมาเรยีบรอ้ยโดยรถShuttle Bus ประจ าทางของทางนองปิง 

** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่กระเชา้ ในทกุกรณี ** 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์น าทกุทา่นกา้วเขา้สู ่7 ดนิเเดนมหศัจรรย ์ทีม่ทีัง้เรือ่งราวสดุลกึลับ ไวลด์เวสต ์ทอยสตอรี ่
เรือ่งเหนอืจนิตนาการ การผจญภยั หว้งอวกาศ และทวปีอเมรกิา ซึง่ทกุดนิแดนจะตอ้นรับทกุคนดว้ยเครือ่งเลน่
แสนสนุกระดับโลก เหลา่เพือ่นดสิบนยี ์ตวัโปรด และการแสดงสไตลบ์รอดเวยส์ดุตระการตา 
บรกิารอาหารค า่ ณ ภายในสวนสนกุ (2) ไกดแ์จกคปูอง 1ใบ / ทา่น 

** ใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิอยา่งอสิระจนถงึเวลาชมการแสดงพลไุฟปราสาท 20.00 น. ** 



 
 

 

 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ีพั่ก (ฮอ่งกง) M1 HOTEL / LAGOS / KINGS HOTEL หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง    มาเกา๊ – วดัอามา่ – เจา้แมก่วนอมิทองค า – โบสถเ์ซนตป์อล – เดอะเวเนเชยีน 



บรกิารอาหารเชา้ ต ิม่ซ า ณ ภตัตาคาร (3) 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ (โดยเรอืเฟอรี)่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

วัดอามา่ หรอืมชีือ่เรยีกอกีอยา่งวา่ วดัมา่กอ๊ก ถอืเป็นวันเกา่แกท่ีส่ดุในมาเกา๊ ถกูกอ่ตัง้ขึน้มากอ่นทีจ่ะมเีมอืงมา
เกา๊ซึง่ประกอบไปดว้ยประตทูางเขา้ ซุม้ประตแูหง่การร าลกึ หอสวดมนต ์หอแหง่ความเมตตา หอเจา้แมก่วนอมิ 
และศาลาเซิง้เจา้ชานลนิ (ศาลาพทุธ) ทีล่ว้นอทุศิใหแ้ดเ่ทพศักดิส์ทิธิอ์งคต์า่งๆ ในสถานทีเ่ดยีวท าใหว้ัดนีเ้ป็น
ตัวแทนของวัฒนธรรมจนีทีไ่ดรั้บแรงบนัดาลใจจากลัทธขิงจือ้ ลัทธเิตา๋ พทุธศาสนา และความเชือ่พืน้บา้นตา่งๆ 

 

เจา้แมก่วนอมิทองค ารมิทะเล ซึง่องคน์ีท้างโปรตเุกสสรา้งขึน้ เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัเมอืงมาเกา๊ เนือ่งใน
โอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัจนี รปูปัน้สทีองทีม่ใีบหนา้ละมา้ยคลา้ยชาวตะวันตก ประดษิฐานบนดอกบวั 
**โ ดยปกตใินบรเิวณนี ้(บางวัน) จะไมส่ามารถจอดรถได ้เนือ่งจากเป็นกฏจราจรทอ้งถิน่ ในกรณีนีจ้ะน าทา่น
ผา่นชมทดแทน ไมพ่าลงจากรถ แตห่ากวันนัน้สามารถจอดรถได ้จะน าทา่นลงกราบขอพร 

 
ซากโบสถเ์ซนตป์อล สรา้งขัน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 นับเป็นสถานทีซ่ ึง่มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์และเป็น
สญัลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊ โบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวกั
ออกไกล ตอ่มาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแคเ่พยีงซากประต ู
และบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้เทา่นัน้ หลังจากมกีารบรูณะขึน้ใหมใ่นปีค.ศ.1991 ดา้นหลังของซากโบสถม์กีาร
จัดสรา้งพพิธิภณัฑท์างศาสนาขึน้ เพือ่รวบรวมภาพเขยีนและจัดแสดงอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบพธิทีางศาสนา 



 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
เดอะเวเนเชีย่น  รสีอรท์สดุหรอูลังการ อาณาจักรคาสโินทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “ลาสเวกสัแหง่ใหมข่อง
เอเชยี” THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเกมสก์ารพนันนานาชนดิ อาท ิ
บคัคารา่, แบล็คแจ็ค, รเูล็ต, สล็อตแมชชนีนับพันตู ้ฯลฯ หรอืเลอืกถา่ยภาพกบับรรยากาศเมอืงเวนสิและ
สญัลักษณ์ของเมอืงเวนสิ  มลี าคลองกลางเมอืง ใหท้า่นไดรั้บความรูส้กึเหมอืนอยูก่ลางเมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ี
อสิระใหท้า่นไดท้ ากจิกรรมตา่งๆ เชน่ ลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร)์ มลีกัษณะโดยผูแ้จวเรอืจะขบั
ขานบทเพลงไพเราะ สองฝ่ังคลองเป็นรา้นรวงรว่มแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญท่ีข่นสนิคา้แบรนดด์ังมารวมตวักนั 

 
 

*** หากมเีวลามากพอจะน าทา่นไปโปรแกรมนี ้** (เป็นโปรแกรมเสรมิเทา่น ัน้) 
 
ไอเฟลทาวเวอร ์ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องเมอืงมาเกา๊ ในเวลานีค้งไมม่ใีครปฏเิสธความโดดเดน่ของ ของไอ
เฟล ทีต่ัง้เดน่เป็นสงา่ดงึดดูสายตาของนักทอ่งเทีย่วในยา่น Cotai Strip  ในเวลาค า่คนืแสงไฟระยบิระยบัจะสง่
ประกายเจดิจรัสเป็นทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจยิง่นัก  *ใหท้กุทา่นเก็บภาพประทับใจจากดา้นหนา้ (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้บน) 



 
 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิใน คาสโิน หรอื ชอ้ปป้ิง จนถงึเวลานดัหมาย ** 
 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ีพั่ก (มาเกา๊) GOLDEN CROWN, TAIPA SQUARE, GRAND VIEW  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสาม    ฮอ่งกง –  เจา้แมก่วนอมิ รพีลสัเบย ์– วดัแชกงหมวิ – จวิเวอรี ่- ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ – สนามบนิ               

บรกิารอาหารเชา้  ณ  โรงแรม (5) 
น าทา่นกลบัสู ่ ฮอ่งกง (โดยเรอืเฟอรี)่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

เจา้แมก่วนอมิ รพีลสัเบย ์  หาดทรายรูปพระจันทรเ์สีย้วเป็นหนึง่ในหาดทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ของฮ่องกง 
เพดานตกแตง่ดว้ยลวดลายมังกรขดเป็นวงทีดู่อลังการ รูปปั้นคู่ของเทพทัง้สอง สงูตระหง่านโดดเด่นท่ามกลาง
สวนสวยทอดลงชายหาด 

 
บรกิารอาหารกลางวนั อาหารทะเล ณ หมูบ่า้นประมง (6)  เมนพูเิศษ! หลหียนุมนุ 

วดัแชกง หรอื วดักงัหนั เป็นวัดหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง  ใหค้วามเลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้
เพือ่ระลกึถงึต านานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่  วดันีถ้กูกลา่วขานใหเ้ป็น  วดัทีข่ ึน้ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความ
เชือ่ทีว่า่ การหมนุกงัหันกลบัทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่
รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา  *** ขอใหท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร สถติสิ าเร็จทกุราย 



 
โรงงานจวิเวอรร์ ีท่า่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหนัเครือ่งรางของขลังชือ่ดัง ทีท่ัว่โลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่
ฮอ่งกงเทา่นัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเอง
และครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะส าเร็จตามทีข่อ 

 
จมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท 
รวมทัง้โรงแรมนับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทุกมมุโลก ล ้าสมัยสดุ ๆ 
แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจั้บจ่าย ไมว่่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 
โทรศัพทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสนิคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลอืก
มกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ยา่งเมามนัสก์นัเลยทเีดยีว  **ปลอ่ยทา่นอสิระชอ้ปป้ิงจนถงึเวลานดัหมาย** 

 
สมควรแกเ่วลา น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง เช็คอนิ โหลดกระเป๋า 
00.35 น.  เหริฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINE (HX) เทีย่วบนิ HX769 
02.35 น.  ถงึสนามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพทกุทา่น 
AIRBUS A330 / ทีน่ั่งแบบ2-4-2 / เสริฟ์ของวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 20 กก. 

หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ (*ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่*) 

ขอ้ส าคญัควรทราบ ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืงก าหนดใหม้ี
การประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, หยก, 



ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวร ์ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึ
เรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซือ้หรอืไม่
ซือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้สิน้ 
 
อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  
2. ทีพ่ักโรงแรม 3 ดาว รวม 2 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

หมายเหต ุ:  การจัดหอ้งพักส าหรับเด็ก มเีงือ่นไขดังนี ้
- เด็กอาย ุตัง้แต ่0 – 4 ขวบ  จัดใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ ่ 
- เด็กอาย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง 

3. อาหาร 6 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 
4. คา่ทปิ ไกดแ์ละคนขบัรถ (ทอ้งถิน่)  *ไมใ่ชค่า่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากไทย* 
5. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม  

*กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิา่น ทา่นตอ้งช าระคา่ทวัรใ์นราคาตา่งชาต ิตามทีร่ะบใุนตารางราคา 
น่ันหมายถงึทา่นจะไดรั้บคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ในอตัราตา่งชาตเิรยีบรอ้ยแลว้จากแลนด์
เชน่กนั* 

6. คา่ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชค่า่ทปิ) 
7. คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
8. ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อาย ุ1 – 75 ปี เทา่นัน้ ** 
หมายเหต ุ:  กรณีผูเ้ดนิทางมอีาย ุตัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 
และ ส าหรับผูเ้ดนิทาง อาย ุ81 ปี ขึน้ไป กรมธรรมไ์มรั่บคุม้ครองใดๆ ทัง้ส ิน้ *** 

9. ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 
10. คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กนิ 20 กก.  

 
อตัราคา่บรกิาร *ไมร่วม* 

1. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย ตามสนิน ้าใจของทกุทา่น 
2. ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,

มนิบิาร,์ซกัรดีคา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการ
ประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ
ควบคมุของบรษัิทฯ 

 
เงือ่นไขการจองทวัร ์

1. ช าระมัดจ าค่าทัวร ์ 5,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นับจากวันทีย่นืยันจอง สว่นทีเ่หลอืช าระ
กอ่นเดนิทาง20 วันท าการ เนื่องจากอยูใ่นชว่งวันหยดุยาว  (กรณีท่านจองหลัง 20 วัน ก่อน
เดนิทาง *ตอ้งช าระเต็มจ านวนเท่านัน้*) พรอ้มแนบส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ขอภาพชัดเจน
เทา่นัน้) โดยมวีันหมดอายคุงเหลอืไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  และมหีนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

 
ส าคญัมาก!!  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิทีน่ ัง่อตัโนมตั ิหากทา่นไมช่ าระคา่มดัจ าคา่ทัวร ์

ตามก าหนดวันช าระเงนิ  เพือ่ใหส้ทิธิส์ าหรับผูท้ีช่ าระคา่ทัวรเ์ขา้มากอ่น 
 



 
การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

1. ทัวรเ์ป็นราคาเหมาในอตัราพเิศษ ส าหรับการจองพรอ้มออกตั๋วทันท ี เมือ่ทา่นช าระคา่ทัวรแ์ลว้
จะไมส่ามารถยกเลกิ หรอื ขอคนืเงนิใหแ้กท่า่นไดท้กุกรณี  

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกไมว่า่ดว้ย
กรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

3. กรณีงดการใชบ้รกิารรายการทัวรใ์ดรายการหนึง่ หรอื ไมเ่ดนิทางครบทัง้โปรแกรมพรอ้มกรุ๊ป 
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์และปฏเิสธการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นทกุกรณี 

4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ทา่นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์(จากโรงพยาบาลเทา่นัน้) มา
รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การ
ยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอื
สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

 
เงือ่นไขส าคญัควรทราบ 
 

1. ราคานีส้ าหรับกรุ๊ปทีม่จี านวนผูเ้ดนิทาง (ช าระคา่ทวัร ์100 %) จ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป เทา่นัน้  
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทาง
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค ์

2. หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มดัจ าและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ 
- 3 วัน กอ่นเดนิทาง ทา่นจะไดรั้บใบนัดหมายเพือ่เตรยีมตวัการเดนิทาง  
- 1 วัน กอ่นเดนิทาง  หวัหนา้ทัวรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรยีมตวัเดนิทางแกท่า่นอกีครัง้ 

3. อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีส้ าหรับโปรแกรมลงรา้นคา้ทอ้งถิน่ โดยรว่มกบัการทอ่งเทีย่วประเทศนัน้ๆ 
เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันักทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ไดแ้ก ่หยก, 
บวัหมิะ, ผา้ไหม, ชาสมนุไพร, ไขม่กุ, การนวดฝ่าเทา้ฯลฯ ซึง่สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นให ้
ทา่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นคา้มคีวาม
จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมสนิคา้ดังกลา่ว...โดยใชเ้วลาประมาณ 60-90 นาท ีตอ่รา้นคา้ 
ทา่นจะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆ ทัง้ส ิน้ หาก
ทา่นประสงคจ์ะไมเ่ขา้รา้นคา้ทอ้งถิน่ดังกลา่ว ไมว่า่จะกอ่นซือ้ทวัร ์หรอื วันเดนิทางไปถงึ บรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทัวรเ์พิม่ ในอตัรา 1,000 หยวน (เงนิสกลุจนีเทา่นัน้) 

4. ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุ65 ปี ขึน้ไป หรอื ทา่นทีร่อ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทา่นจะตอ้งมใีบรับรอง
แพทยป์ระกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยนัสขุภาพวา่ทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนือ่งจาก
โปรแกรมเสน้ทางนี ้ทา่นตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพั่กบอ่ย หาก
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ ทา่นชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มี
อาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็งควบคมุตนเองไมไ่ดห้รอื ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ี
ใบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดยค านงึถงึความ
ปลอดภยัทา่นเป็นส าคัญ 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากสภาวะ



อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ 
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ 
โดยจะค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ทา่นตอ้งเดนิทาง
ไป-กลับ ตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้  *กรณีทา่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ทา่นตอ้งแจง้กอ่น
เดนิทาง 7 วันเทา่นัน้ พรอ้มสง่พาสปอรต์มาใหม ่ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท ตอ่ทา่น 

7. ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ที่
ใหรั้บทราบกอ่นการท าจองทัวร ์ทา่นจะสามารถผา่นดา่นไดเ้ร็วขึน้ โดยไมต่อ้งตอ่แถวในกรุ๊ป 
โดยทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

8. บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 
จะตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

9. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่
ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 
 

 
 


