
 

 

 

 

 

 

 

 
 

*รหสัทวัร ์HKTG08*จดุเดน่โปรแกรม 

1. พักโรงแรมสดุหร ูระดบั 4 ดาว ไมต่อ้งกังวลเรือ่งความสะอาด 

2. เมนูพเิศษ!  หา่นยา่งสตูรฮอ่งกง, หอยเป๋าฮือ้ ตัวใหญม่าก!, ไวนแ์ดง 

3. เยีย่มชม  “หอไอเฟลมาเกา๊”  จดุทีน่ยิมถา่ยรปูเซลฟ่ีมากทีส่กุ 

4. ชอ้ปป้ิงตลาดดัง  “กงเป๋ย”  สนิคา้แบรนดเ์ลยีนแบบ เกรด AAA+ นับพัน! 

5. ลุน้โชคกอ่นกลับบา้นใน  “คาสโิน @ เดอะเวเนเชีย่น”  



 

 

*เงือ่นไขส ำคญั* 

 ราคาทัวร ์ยังไมร่วม คา่วซีา่จนีแบบกรุ๊ป 1,500 บาท ส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้  

    กรณีจนีประกาศยกเลกิ *วซีา่แบบกรุ๊ป* (Visa 144 Hrs) อยา่งกระทันหัน 

    ทา่นตอ้งช าระเงนิเพิม่เตมิ  ส าหรับ *คา่วซีา่แบบหนา้ดา่น* (on arrival) กอ่นเดนิทาง 

 ราคาทัวร ์ยังไมร่วม คา่ทปิไกด/์คนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ  1,000 บาท/ทา่น (เก็บทีส่นามบนิไทย) 

 ผูใ้หญ/่เด็กโต เก็บทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ในอัตราเทา่กัน, ทารก 0-2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิไกด ์

 ราคาทัวรส์ าหรับคนไทยเทา่นัน้  (คนตา่งชาต ิ+เพิม่ 1,000 บาท จากราคาทัวร)์ 

 

ตำรำงเดนิทำง 

*รำคำนีเ้ฉพำะพำสปอรต์คนไทยเทำ่น ัน้* 

รำคำผูใ้หญ ่

*19 ปี ข ึน้ไป* 

รำคำเด็ก และ 

ทำรก (น ัง่ตกั) 

*0-18 ปี* 

พกัเดีย่ว 

 

19 – 22 สงิหาคม 2560 *ชว่ง Sale ลดทัง้เกาะ 9,888.- 12,888.- 4,500.-  

26 – 29 สงิหาคม 2560 *ชว่ง Sale ลดทัง้เกาะ 9,888.- 12,888.- 4,500.-  

 
** โปรแกรมนี ้ “เป็นรำคำโปรโมช ัน่” ส ำหรบัทวัรล์งรำ้นชอ้ปป้ิงในจนี ** 

ใชเ้วลำรวมประมำณ 45 – 60 นำท ี (โดยประมำณ) ตอ่ 1 รำ้นคำ้ 
ขอควำมรว่มมอืใหท้กุทำ่นเขำ้รำ้น  “แตไ่มบ่งัคบัซือ้”  เป็นดลุพนิจิสว่นตวัของทำ่นเทำ่น ัน้ 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้ – โรงแรม 

13.00 น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์Q 
สายการบนิ ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับคณะ 
น่ังแบบ 3-3-3 / มขีองวา่งและเครือ่งดืม่ บรกิารบนเครือ่ง / กระเป๋าโหลดได ้จ ากดั 1 ใบ น ้าหนัก 30 กก. 
หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 

16.15 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ RJ182 

20.05 น.  ทกุทา่นมาถงึ  สนามบนิฮอ่งกง  หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  หวัหนา้ทวัรพ์าไป
รับกระเป๋า จากนัน้ออกเดนิทางไป เซนิเจิน้ (โดยรถโคช้) เวลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง *ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร* 

เขา้สูท่ีพั่ก (เซนิเจิน้) CAA HOLYSUN HOTEL/ CENTURY PLAZA HOTEL  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง  วดักวนอ ู– จไูห ่– สนิคำ้ OTOP - สวนหยวนหมงิ (ไมม่โีชว)์ - ตลำดไตด้นิกงเป่ย 

บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (1) 

วัดกวนอ ู*ขอพรใหช้นะทกุสิง่*  สญัลกัษณ์ของความซือ่สตัย ์ความกตญัญ ความจงรักภกัด ีความกลา้หาญ 

โชคลาภ บารม ีทา่นเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตร ูทา่นเป็นคนจติใจ

มัน่คงดั่งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ยอดุ

ชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพลา้แกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จได ้

น่ันเอง ดังนัน้ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหวท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัว 

จากนัน้ออกเดนิทางไป จไูห ่(โดยรถโคช้) เวลาเดนิทาง 2-3 ชัว่โมง *ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร* 

 



 

ชมสนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของเมอืงจไูห ่คงไมพ่น้สนิคา้ประเภท ผา้ไหมแท ้ หยกแท ้และ บวัหมิะ สรรพคณุตัวยาแก ้
น ้ารอ้นลวก แผลพพุอง จากไฟไหม ้ลว้นแลว้เป็นสนิคา้ทีม่ปีระโยชน ์ดา้นสขุภาพ และมคีณุคา่อยา่งมาก เมือ่ทา่น
มาถงึแหลง่สนิคา้เหลา่นีแ้ลว้ อยา่พลาดทีจ่ะเลอืกซือ้เป็นเจา้ของ หรอื น าไปฝากคนทีค่ณุรัก  

 
บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2)  
** ทา่นอาจไดท้านรอบบา่ย ขึน้อยูก่บัสถานการณ์  ทัวรจ์ะมขีองวา่งแจกบนรถใหแ้กท่า่นเพือ่รองทอ้ง** 

พระราชวังหยวนหมงิ (ไมร่วมโชว)์ สถานทีแ่หง่นีถ้กูสรา้งขึน้บรเิวณใจกลางของภเูขาชลินิ ทดแทนพระราชวังแหง่ 
เดมิทีปั่กกิง่ ซ ึง่ถกูท าลายไปในปีค.ศ. 1860 จากการบกุของกองทัพองักฤษในชว่งสงครามฝ่ินครัง้ที ่2 ภายในม ี
เนือ้ที ่1.39 ตารางกโิลเมตร สรา้งขึน้ตามแบบในอดตีทกุประการ อกีทัง้มฮีวงจุย้ทีด่ ีเนือ่งจากถกูโอบลอ้มดว้ย 
ขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้ เป็นพืน้ทีร่าบ ภายในมทีะเลสาบ 80,000 ตรม. มขีนาดเทา่กบัสวนเดมิ 

 
บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (3) เมนพูเิศษ!  หอยเป๋ำฮือ้ + ไวนแ์ดง 

ตลาดก๋งเป่ย  แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้เลียนแบบเกรด AAA+ ตดิแอรช์ือ่ดัง ประจ าเมอืงจูไห่ ภายในประกอบดว้ย
รา้นคา้กว่า 5,000 รา้น มใีหเ้ลือกมากมายหลากหลาย กระเป๋า รองเทา้ กางเกง นาฬกิา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่
ส าคัญราคาไมแ่พง แลว้ยงัสามารถตอ่รองราคาได ้เป็นทีถ่กูใจนักทอ่งเทีย่วชาวไทยอยา่งยิง่ 

 
น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั (จไูห)่  LANMARK  INTERNATIONAL HOTEL  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสำม   จไูห ่– มำเกำ๊ – เจำ้แมก่วนอมิทองค ำรมิทะเล – โบสถเ์ซนปอล – เดอะเวเนเชีย่น  

บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (4) 
จากนัน้ออกเดนิทางไป มาเกา๊ (โดยรถโคช้) เวลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง *ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร* 

เจา้แมก่วนอมิทองค ารมิทะเล ซึง่องคน์ีท้างโปรตเุกสสรา้งขึน้ เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัเมอืงมาเกา๊ เนือ่งในโอกาสที่
สง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัจนี รปูปัน้สทีองทีม่ใีบหนา้ละมา้ยคลา้ยชาวตะวันตก ประดษิฐานบนดอกบวั 
**โดยปกตใินบรเิวณนี ้(บางวัน) จะไมส่ามารถจอดรถได ้เนือ่งจากเป็นกฏจราจรทอ้งถิน่ ในกรณีนีจ้ะน าทา่น 
ผำ่นชมทดแทน ไมพ่าลงจากรถ แตห่ากวันนัน้สามารถจอดรถได ้จะน าทา่นลงกราบขอพร 



 

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

 
บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (5) 

หอไอเฟลมาเกา๊  แรงบนัดาลใจมาจากมหานครปารสี เมอืงคลาสสคิตลอดกาลทีข่ ึน้ชือ่ดา้นความงดงามทาง
สถาปัตยกรรมและสิง่ปลกูสรา้งชือ่กอ้งโลกจากฝร่ังเศส ยกมาไวท้ีม่าเกา๊ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทไ์ปยอดหอ) ใหท้กุ
ทา่นเก็บภาพประทับใจ เซลฟ่ีกนัใหส้ดุพลัง สวยงามมาก *เวลาประมาณ 30 นาท*ี 

เดอะเวเนเชีย่น รสีอรท์สดุหรอูลังการ อาณาจักรคาสโินทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “ลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยี” 
THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเกมสก์ารพนันนานาชนดิ อาท ิบคัคารา่, 
แบล็คแจ็ค, รเูล็ต, สล็อตแมชชนีนับพันตู ้ฯลฯ หรอืเลอืกถา่ยภาพกบับรรยากาศเมอืงเวนสิและสญัลักษณ์ของ
เมอืงเวนสิ  มลี าคลองกลางเมอืง ใหท้า่นไดรั้บความรูส้กึเหมอืนอยูก่ลางเมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ีอสิระใหท้า่นได ้
ท ากจิกรรมตา่งๆ  เชน่ ลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร)์ มลีกัษณะโดยผูแ้จวเรอืจะขบัขานบทเพลง
ไพเราะ สองฝ่ังคลองเป็นรา้นรวงรว่มแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญท่ีข่นสนิคา้แบรนดด์ังมารวมตัวกนัอยา่งครบครัน 



 

 
อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอนัมคีา่ของทา่น 
จากนัน้ออกเดนิทางกลับ  จไูห ่(โดยรถโคช้) เวลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง *ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร* 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั (จไูห)่  LANMARK  INTERNATIONAL HOTEL  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสี ่  ฮอ่งกง - อำ่วรพีลสัเบย–์ วดัแชกง – จวิเวอรี ่– ชอ้ปป้ิงนำธำน –  สนำมบนิ 

บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (6) 
จากนัน้ออกเดนิทางกลับ ฮอ่งกง (โดยเรอืเฟอรี)่ เวลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง *ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร* 

รพีลัสเบย ์*ไหวข้อลกู* หาดทรายรปูพระจันทรเ์สีย้ว  เป็นหนึง่ในหาดทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง เพดาน 
ตกแตง่ดว้ยลวดลายมงักรขดเป็นวงทีด่อูลังการ  เป็นทีป่ระดับของรปูปัน้เทพทัง้สอง  เจา้แมก่วนอมิ และ  
เจา้แมท่นิโหว่ สงูตระหงา่นโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวยทอดลงชายหาด 

 
บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7)  เมนพูเิศษ! หำ่นยำ่ง 

โรงงานจวิเวอรร์ี ่ ทา่นจะไดพ้บกบั จีก้งัหัน เครือ่งรางของขลังชือ่ดัง ทีท่ัว่โลกใหก้ารยอมรับ **ของแทต้อ้งที่

ฮอ่งกงเทา่นัน้**ออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจาก วัดแชกง วงลอ้กงัหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเอง

และครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีซึง่ดารานยิมเป็นอยา่งมาก เพราะส าเร็จตามทีข่อ 

 

วัดแชกง หรอื วัดกงัหัน *ไหวข้อความส าเร็จธรุกจิการงาน*  เป็นวดัหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีในฮอ่งกง ให ้



 

ความเลือ่มใสศรัทธาอยา่งมาก สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่  วัดนีถ้กูกลา่วขานใหเ้ป็น  วดัที่

ข ึน้ชือ่ดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชือ่ทีว่า่ การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็น

ดไีด ้เริม่ตน้ปีใหม ่เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มา   

*** ขอใหท้า่นมคีวามตัง้ใจในการขอพร เทพเจา้องคน์ี ้ดาราดงัๆ มาขอส าเร็จทกุราย 

 

จมิซาจุย่ (นาธาน) ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมยัทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุประเภท รวมทัง้
โรงแรมนับสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ล ้าสมยัสดุ ๆ แปลก
ใหม ่หลากหลายประเภทใหจั้บจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 
โทรศัพทม์อืถอื เชญิเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสนิคา้กิ๊บเกม๋ากมาย ใหไ้ดเ้ลอืก
มกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ยา่งเมามนัสก์นัเลยทเีดยีว   

 
21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิ ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ)  เทีย่วบนิ RJ183 
23.25 น.  ทกุทา่นถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
น่ังแบบ 3-3-3 / มขีองวา่งและเครือ่งดืม่ บรกิารบนเครือ่ง / กระเป๋าโหลดได ้จ ากดั 1 ใบ น ้าหนัก 30 กก. 
หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้ ทา่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 

 

ขอ้ส ำคญัควรทรำบตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืงก าหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่า
เทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวร ์ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวรจ์งึเรยีนใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคับใดๆทัง้สิน้ 
 
อตัรำคำ่บรกิำร *รวม* 

1. ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  
2. ทีพ่ัก  โรงแรม 4 ดำว 3 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพ้ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

หมายเหต:ุ  การจัดหอ้งพักส าหรับเด็ก มเีงือ่นไขดังนี ้
- เด็กอาย ุตัง้แต ่0 – 4 ขวบ  จัดใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ ่ 



 

- เด็กอาย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จดัใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง 
3. อำหำร 7 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 
4. คา่ทปิ ไกดแ์ละคนขบัรถ (ทอ้งถิน่)  *ไมใ่ชค่า่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากไทย* 
5. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม 

*กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิา่น ทา่นตอ้งช าระคา่ทวัรใ์นราคาตา่งชาต ิตามทีร่ะบใุนตารางราคา 
น่ันหมายถงึทา่นจะไดรั้บคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ในอตัราตา่งชาตเิรยีบรอ้ยแลว้จากแลนดเ์ชน่กนั* 

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

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อาย ุ1 – 75 ปี เทา่นัน้ ** 
หมายเหต:ุ  กรณีผูเ้ดนิทางมอีายตุัง้แต ่ 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 30 กก.  

 
อตัรำคำ่บรกิำร *ไมร่วม* 

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

,ซกัรดีคา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,
การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 
เงือ่นไขกำรจองทวัร ์

1. เก็บคา่ทัวร ์ *เต็มจ ำนวนเนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่*  นับจากวันทีย่นืยนัจอง  
2. แนบส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ขอภาพชดัเจนเทา่นัน้) โดยมวีันหมดอายคุงเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน   

และมหีนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 
 

ส ำคญัมำก!!  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิทีน่ ัง่อตัโนมตั ิหำกทำ่นไมช่ ำระคำ่มดัจ ำคำ่ทวัร ์
ตำมก ำหนดวนัช ำระเงนิ  เพือ่ใหส้ทิธิส์ ำหรบัผูท้ ีช่ ำระคำ่ทวัรเ์ขำ้มำกอ่น 

 
 
กำรยกเลกิและกำรเปลีย่นแปลง  

1. ทัวรเ์ป็นราคาเหมาในอตัราพเิศษ ส าหรับการจองพรอ้มออกตั๋วทันท ี เมือ่ทา่นช าระคา่ทัวรแ์ลว้จะไม่
สามารถยกเลกิ หรอื ขอคนืเงนิใหแ้กท่า่นไดท้กุกรณี  

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกไมว่า่ดว้ยกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

3. กรณีงดการใชบ้รกิารรายการทัวรใ์ดรายการหนึง่ หรอื ไมเ่ดนิทางครบทัง้โปรแกรมพรอ้มกรุ๊ป บรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์และปฏเิสธการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นทกุกรณี 

4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ทา่นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์(จากโรงพยาบาลเทา่นัน้) มารับรอง 
ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว 



 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอื
ลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม
สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

 
เงือ่นไขส ำคญัควรทรำบ 
 

1. ราคานีส้ าหรับกรุ๊ปทีม่จี านวนผูเ้ดนิทาง (ช าระคา่ทวัร ์100 %) จ านวน 30 ทา่น ขึน้ไป เทา่นัน้  บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ให ้
ทา่นทราบลว่งหนา้ หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
บรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค ์

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

3. อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีส้ าหรับโปรแกรมลงรา้นคา้ทอ้งถิน่ โดยรว่มกบัการทอ่งเทีย่วประเทศนัน้ๆ เพือ่
สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันักทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้ก ไดแ้ก ่หยก, บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ชาสมนุไพร, ไขม่กุ, การนวดฝ่าเทา้ฯลฯ ซึง่สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคา
ประหยดั จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม
สนิคา้ดังกลา่ว...โดยใชเ้วลาประมาณ 60-90 นาท ีตอ่รา้นคา้ ทา่นจะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นประสงคจ์ะไมเ่ขา้รา้นคา้ทอ้งถิน่ดังกลา่ว ไม่
วา่จะกอ่นซือ้ทัวร ์หรอื วันเดนิทางไปถงึ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทัวรเ์พิม่ ในอตัรา 1,000 หยวน 
(เงนิสกลุจนีเทา่นัน้) 

4. ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุ65 ปี ขึน้ไป หรอื ทา่นทีร่อ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ประกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยนัสขุภาพวา่ทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนือ่งจากโปรแกรมเสน้ทาง
นี ้ทา่นตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักบอ่ย หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ 
ทา่นชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็ง
ควบคมุตนเองไมไ่ดห้รอื ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดยค านงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นส าคญั 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้  มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะค านงึถงึประโยชน์
สงูสดุของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ทา่นตอ้งเดนิทางไป-กลับ 
ตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้  *กรณีทา่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ทา่นตอ้งแจง้กอ่นเดนิทาง 7 วัน
เทา่นัน้ พรอ้มสง่พาสปอรต์มาใหม ่ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท ตอ่ทา่น 

7. ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่ห ้
รับทราบกอ่นการท าจองทัวร ์ทา่นจะสามารถผา่นดา่นไดเ้ร็วขึน้ โดยไมต่อ้งตอ่แถวในกรุ๊ป 
โดยทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

8. บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่
พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

9. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 
 

 
 

 

 


