
                                                                                                                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 นั �งกระเชา้นองปิง ��� องศาไหวพ้ระใหญโ่ป่วหลินเกาะลนัเตา 
นมสัการเจา้แม่กวนอิม...อ่าวรีพลัสเ์บย.์..ชอ้ปปิ' งสุดมนัสจ์มิซาจุย่ 

พิเศษ!!...นั �งพีคแทรมชมความงามของอ่าววิคตอเรีย 
มาเกา๊...ชมโรงแรมสุดหรูระดบั �ดาว The Venetian Macao Resort  

กบับรรยากาศลาสเวกสัแห่งเอเซีย 
โบสถเ์ซนตป์อล...ชอ้ปปิ' งเซนาโดสแควร.์.. 



                                                                                                                                                                                               

  

โดยสายการบินเอมิเรตส ์
บินโดยเครื�อง AIRBUS A�G� รุน่ใหม่ลา่สุด ใหญที่�สุดในโลก     

กาํหนดการเดินทาง : กรกฎาคม-ตลุาคม LMMG     

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Symphony of Light – Avenue of Star 

 
 
 
 
 
N�.�� น. คณะผูร่้วมเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั'น P ประต ู

Q เคานเ์ตอร ์ T สายการบิน เอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK)  พนักงานตอ้นรบัและหวัหน้าทวัร ์
ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มติดป้ายชื%อและรบัเอกสารการเดินทาง บตัรที%นั%งบนเครื%องบิน และผ่าน
พิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง 
สายการบิน การจดัที�นั �งบนเครื�องบิน ทางสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางบรษิทัไม่ 

สามารเขา้ไปแทรกแซงได ้แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั'น อาทิเช่น กรณีขอรถ 

วีลแชร ์ หรอืตอ้งการอาหารพิเศษ ซึ�งตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง � วนั หากถึงวนั
เดินทางมีลกูคา้บางท่านไม่สามารถเดินทางได ้กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ก่อนทาํการเช็คอิน 

NP.�� น.  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เที%ยวบินที% EK384   
  ติดป้ายชื%อและรบัเอกสารการเดินทาง บตัรที%นั%งบนเครื%องบิน และผ่านพิธีการตรวจ 

คนเขา้-ออกเมือง 
NG.�M น.  ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านเดิน  

ทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทศัน์ อนัสวยงามของประเทศฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็น

กรกฎาคม 34-35 ก.ค. / 89-:3 ก.ค. / 43ก.ค.-3:ส.ค. 

สงิหาคม 39-83 ส.ค. / 3;-8: ส.ค. / 8:-8< ส.ค. / :8-:= ส.ค. / :>-48 ส.ค.   

กนัยายน 3=-39 ก.ย. / 88-8= ก.ย. / 8>-:8 ก.ย. 

ตลุาคม 3;-8: ต.ค. / 85-8; ต.ค. / ::-:< ต.ค. / :4-:5 ต.ค. / :=-:9 ต.ค. 
43ต.ค.-3:พ.ย. 



                                                                                                                                                                                               

  

ภาษากวางตุง้ ซึ�งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั �ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร 
หมายความว่า "ท่าเรอืหอม" มีความเป็นมา สืบเนื%องมาแต่ครั?งที%กวางตุง้ เป็นแหล่งปลกูไม้
หอมชนิดหนึ%ง ส่งขายเป็นสินคา้ออกโดยที%ตอ้งมาขนถ่ายสินคา้กนั ที%ท่าเรือนํ?าลึกตอนใตสุ้ด 
นําท่านชม Avenue Of Star ท่านจะไดพ้บกบั รอยประทบัมือของบุคคลที�มีชื�อเสียงและ
เป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูด้ตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จาง
ม่านอวี' , เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยงัไม่รวมถึงคนดังอื�น ๆ ที�ไดป้ระทบัรอยมือลงบนพื' น
ซีเมนต ์ต่อดว้ยนําท่านชม A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ริ�มตน้ในเวลา L�.�� 
น. ทุกคํ �าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตา ที�ไดร้บัการบนัทึกในกินเนสบุค๊ว่า
เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของโลกครอบคลุมพื? นที%อาคารตึกระฟ้า
สําคัญต่างๆ ที%ตั?งอยู่สองฟากฝั%งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี? จะประดับ
ประดาดว้ยแสงไฟ ซึ%งเพียงกดสวิตชก็์จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึง
บรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง  

คํ �า      อาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร   
นาํท่านเดินทางเขา้สูที่�พกั STANDFORD HOTEL MONGKOK หรอืเทียบเท่า 

วนัที&สอง นั&งกระเช้านองปิง  – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ3 งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน  

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติ�มซาํ) 

 บริการท่านดว้ยโจ๊กหอมกรุ่น และซาลาเปา ตน้ตาํหรบัรสชาติกวางตุง้ แท้ๆ   หลังอาหาร นํา

ท่านชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมยา่นธุรกิจการคา้ต่างๆ อนัทนัสมยั หลงัอาหารนํา 

 นําท่านสู่ เกาะลันเตา เกาะใหญ่ที�สุดของฮ่องกง ซึ�งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะ

ฮ่องกง นําท่านนั �งกระเชา้ Ngong ping ��� จากตงุชุงสูที่�ราบนองปิง ในเวลา :< นาที ท่าน

จะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 453 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้น



                                                                                                                                                                                               

  

นองปิงบนพื? นที% 8.< เฮคตาร ์เหนือระดบันํ?าทะเล 498เมตร จากนั'นนาํท่านกราบนมสัการขอ

พรกบัองค ์Tian Tan Buddha Statue องคพ์ระสรา้งจากการเชื�อมแผ่นสมัฤทธิuถึง L�� แผ่น 

หนกั L�L ตนัและสูง LP เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบื' องล่างบริเวณทะเล

จีนใต ้หากไม่ไดม้าสกัการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ตอ้งใชเ้วลาสรา้งนานกว่า 

NLปีจึงเสร็จสมบูรณ ์รอบขา้งขององค์พระใหญ่มีเทวดา 5 องค์กําลังถวายสิ%งของ 5 ชิ? นที%มี

ความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ%งทั?งหมดคือ

หนทางที%จะพาสรรพสตัวส์ู่นิพพาน ดา้นล่างของพระใหญ่มีอาคาร 4 ชั?น บริเวณชั?น4 มีพระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้บรรจุอยู ่

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิu  ในการปรบัเปลี�ยนวิธีการเดินทางขึ' นนองปิงในกรณีที�กระเชา้ปิด

ปรบัปรุงหรอืสภาพอากาศไม่เอื' ออาํนวย โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และสงวนสทิธิuการ

คืนเงินทุกกรณี*** 

เที�ยง อาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  
จากนั?น นําทุกท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปปิ? งยา่นจิมซาจุย่ ถนนนาธาน ชอ้ปปิ? งที%หา้งดงั Harbour 
City อิสระชอ้ปปิ' งตามอธัยาศยักบัสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น Polo Ralph 
Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess,หรอืว่า Burberry ก็มีใหท่้านไดเ้ลือกซื' อไดอ้ยา่ง
อิสระ  

 
 
 
 
 

 
อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ' ง จนกระทั %งเวลานัดหมาย
ประมาณ 8;.33น. นําท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมที%พกั  

             นาํท่านเดินทางเขา้สูที่�พกั STANDFORD HOTEL MONGKOK หรอืเทียบเท่า 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               

  

 

วนัที&สาม วดัแชกงหมิว –เจ้าแม่กวนอมิรีพลัส์เบย์ –  พคีแทรม – วคิตอเรียพคี – มาเก๊า 

 

 

 

 

 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติ�มซาํ)  

หลงัอาหารนําท่านชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกงผ่านชมยา่นธุรกิจการคา้ต่างๆ อนัทนัสมยัเดินทางสู่ 

วดัแชกงหมิว” เป็นวัดที�เชื�อกนัว่าถา้หมุนกงัหนั 3 รอบจะขบัไล่สิ�งชั �วรา้ยหรือสิ�งไม่เป็นมงคล

ออกไปและนาํแตส่ิ�งดีๆเขา้มาในชีวิต ซึ�งชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะที�วดัแห่งนี' เป็นจาํนวนมาก 

จากนั?นนําท่านสู่ รพีลัสเ์บยห์รอือ่าวนํ'าตื' น ซึ%งชื%ออ่าวนี? ไดม้าจากชื%อเรือรบขององักฤษที%มาจอดเพื%อ

รกัษาการณอ่์าวอ่าวดา้นนี? เป็นอ่าวนํ?าตื? น ซึ%งไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองที%มาเที%ยวพกัผ่อน ซึ%ง

ดา้นหนึ%งของอ่าวมีวดัเจา้แม่กวนอิม ถือเป็นวดัสําคัญอีกวดัหนึ%งของเกาะฮ่องกง สรา้งในปี ค.ศ.

8;;4 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที%ยวจาํนวนมากมาขอพรเจา้แม่กวนอิม,เจา้แม่ทบัทิมและเทพเจา้

ต่างๆ ก่อสรา้งประดิษฐานไวม้ากมาย ตามความเชื�อถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื�อ

ความสุข, เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั �งคั �ง มีเทพแห่ง

วาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั'งกามเทพ ที�มีวิธีการเสี�ยงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐาน

ดว้ยการลบูคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั'งใจ  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

  

กลางวนั  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นาํท่านนั �ง พีกแทรม(Peak Tram)เป็นพาหนะเก่าแก่ที�สุดของฮ่องกง เปิดใหบ้ริการมาตั'งแตปี่ 
ค.ศ. NGGG และถือเป็นแห่งแรกของเอเชียก็ว่าได ้เดิมทีเป็นรถรางที�ใชพ้ลงังานไอนํ'าในการ
ขบัเคลื�อน แตใ่นปี ค.ศ. NQL� ก็ไดถู้กเปลี�ยนมาเป็นระบบเกียรไ์ฟฟ้า และเปลี�ยนเป็นการ
ควบคุมดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอร ์ซึ�งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอรแ์ลนดใ์น
ปี ค.ศ. NQGQ (มีประสิทธิภาพและความปลอดภยัสูง) โดยตลอดทาง N.P กิโลเมตร คุณจะ
ไดช้มทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่าววิกตอเรยีและเกาลนูที�สวยงาม 

นาํท่านสู ่วิคตอเรยีพีค คือยอดเขาที�สูงที�สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดบันํ'าทะเล 552 
เมตร และถือเป็นยอดเขาที�สูงเป็นอนัดบัที� 24 ของฮ่องกง จุดที�สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai 
To Yan ที�อยูใ่นเขตนิวเทอรทิอรี� มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดบันํ'าทะเล 

แมไ้ม่ใชจุ่ดที%สงูที%สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที%สวยที%สุด เพราะ
นักท่องเที%ยวที%ไดไ้ปเยอืนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงไดท้ั?งหมด ตั?งแต่
อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอรรี์% และสีสนัของแสงไฟยามคํ %าคืนของฝั%งเกาลนู ทั?งหมดสรา้ง
ตามหลกัความเชื%อเรื%องฮวงจุย้ 

จากนั?นนําท่านสู่ โรงงานจิวเวลรี� ที�โด่งดงัที�สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลรี� 

กรุป๊ จาํกดั ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ นาํกงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จี'  ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแส

ชื�อดัง มาจัดวางตาํแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ�งถือเป็นเครื�องรางตามหลักฮวงจุย้ซึ%ง

จาํลองเลียนแบบมาจาก “แซก๋้งเมีJยว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัที%ชาวฮ่องกงเลื%อมใสศรทัธา ที% “วดั

เชอกุง” ซึ%งเป็นวดัที%ดงัมากและมีตาํนานความเชื%อมายาวนานว่า คนที%มีเคราะหเ์มื%อจบัใบพดั

ของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้ จะทาํใหชี้วิตหมุนเวียนไปในทางที%ดีและสามารถพดัเอาสิ%งชั %วรา้ย

ต่างๆ ออกไปได ้ 
ไดเ้วลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรรี์% 

NG.�� น. นาํท่านเดินทางสูม่าเกา๊โดยเรอืเฟอรร์ี�อนัทนัสมยัและสะดวกสบายโดยใชเ้วลาการเดินทาง

ประมาณ N ชม. 

 การเดินทางโดยเรอืเฟอรี�ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระลงเรอืดว้ยตวัท่านเอง 



                                                                                                                                                                                               

  

NQ.�� น. ถึงมาเกา๊ ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองนําท่านเดินทางสู่  THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL 
โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว ให้ทุกท่านไดอิ้สะตามอัธยาศัยเพื�อสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิ�งอาํนวยความสะดวกที�ใหค้วาม
บันเทิง และชอ้ปปิ' งที�แกรนดค์าแนลชอ้ป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชื�อดังมากมายกว่า 
�M� รา้น ใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคารกวา่ 43 แหง่เพื%อลิ? มลองเมนูต่างๆ ที%ท่านชื%นชอบ ท่าน
สามารถนั%งเรือกองโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคา
ทวัร)์ หรือจะเสี%ยงโชคที%คาสิโนซึ%งมีอยูท่ั?งหมด = โซนใหญ่ 
อิสระอาหารเยน็เพื�อความสะดวกสบายของทุกท่าน ใหทุ้กท่านไดมี้เวลาภายในเวเนเชี�ยน
อยา่งเพียงพอและเพลิดเพลินตอ่การชอ้ปปิ' ง 

นาํท่านเดินทางเขา้สูที่�พกั CASA REAL HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที&สี&    วดัเจ้าแม่กวนอมิ – โบสถ์เซนต์ปอล –  จัตุรัสเซนาโด้สแควร์ - กรุงเทพ  

 
 
 
 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที�โรงแรม  

จากนั?นนําท่านสมัผสักบัเมือง มาเกา๊ ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากนี?  มา
เกา๊มีภาพความงามแหง่ศิลปวฒันธรรมของโลกตะวนัออกและตะวนัตกใหไ้ดชื้%นชมและยงัมีมนต์
เสน่หแ์หง่ความเชื%อและศรทัธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที%ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน กวา่
จะเป็นชื�อ “มาเกา๊” มีที�มาจาก “อาม่า” องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูศ้กัดิuสทิธิu ตามตาํนาน
เล่าสบืตอ่กนัมาว่า “อาม่า” มีพระนามเดิมว่า “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจี' ยนที�วนัหนึ�งเธอ
ตอ้งการขา้มฝั �งมายงัคาบสมุทรดอกลิลลี�ขาว หรอื “เอา้เหมิน” ตามชื�อในภาษาจนี จงึขอ
โดยสารมากบัเรอืของชาวประมงชราคนหนึ�งซึ�งเป็นเพียงเรอืลาํเล็กๆ ที�ยอมใหห้ลิงม่า 
โดยสารมาดว้ย ในระหว่างที�เรอืล่องอยูก่ลางทะเล เกิดมีพายุขึ' นอยา่งรุนแรงทาํใหเ้รอื
หลายลาํตอ้งอบัปาง แตด่ว้ยปาฏิหารยิใ์นคาํสั �งฟ้าของหลิงม่าทาํใหเ้รอืที�เธอโดยสารมา 
เขา้ถึงฝั �งไดอ้ยา่งปลอดภยั ทนัทีที�หลิงม่ากา้วเทา้ขึ' นสูฝั่ �งเธอก็ลอยขึ' นไปบนฟ้าและหายลบั
ไป ชาวประมงทั'งหลายตา่งเชื�อกนัว่าเธอ คือ องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเล นบัตั'งแตน่ั'น



                                                                                                                                                                                               

  

ดินแดนแห่งนี' ก็ไดร้บัการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรอื “อา-หม่า-เกา” ที�เพี' ยนเสยีง
มาเป็น “มาเกา๊” ในปัจจุบนั นําท่านเดินทางสู่ เจา้แม่กวนอิมรมิทะเล ซึ%งโปรตุเกสสรา้งขึ? น
เพื%อเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ เนื%องในโอกาสที%ส่งมอบ มาเกา๊คืนใหก้บัจีน นําท่านสู่ วดัเจา้แม่
กวนอิม นมสัการเจา้แม่กวนอิมที�เก่าแก่ที�สุดในมาเกา๊มีอายุราว ��� กว่าปี 

กลางวนั  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ โบสถเ์ซนตป์อล โบสถเ์ก่าแก่ซึ%งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรม
ยุโรป นําท่านสู่จุดกําเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซึ%งโบสถ์แห่งนี? เคยเป็น
โรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.8>4< 
เกิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรงทาํใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแค่เพียงบานประตแูละบนัไดทางเขา้ดา้น
หน้าที%สง่างาม จากนั?นนําท่านสู่ เซนาโดแ้สควร ์เซ็นเตอรพ์อยทแ์ห่งมาเก๊า ซึ%งโดดเด่นดว้ยพื? น
ถนนที%ปลูาดดว้ยกระเบื? องเป็นลอนคลื%นลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อิสระใหท่้าน
ไดเ้ดินเที%ยวและชอ้ปปิ? งสินคา้ที%มีชื%อเสียงและสินคา้แผงลอยมากมาย  
อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยวของแตล่ะท่าน 

 ไดเ้วลานดัหมาย นาํทุกท่านเดินทางสูท่่าเรอืเฟอรี� เพื�อเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง 
NG.��น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกงโดยเรือเฟอรี%อนัทนัสมยั (ใชเ้วลาในการเดินทาง 8 ชั %วโมง) 
LN.M�น. ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เที%ยวบินที% EK385 
L�.PMน. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ ................... พรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละL ท่าน 

เด็กอายุต ํ �ากว่า NL ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 
พกัเดี�ยว มีเตยีง+N 

ผูใ้หญ่ 
มีเตยีง+L 

ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตยีง+L 

ผูใ้หญ่ 
��-�� ก.ค.(CX) 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 
N�-L� ก.ค.(CX) 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 
*��ก.ค.-�Lส.ค. 22,900 22,900 21,900 20,900 8,000 

��-N� ส.ค. 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 
�Q-NL ส.ค. 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 

*NL-NM ส.ค.* 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 
LN-LP ส.ค. 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 
LG-�N ส.ค. 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 
�P-�� ก.ย. 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 
NN-NP ก.ย. 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 



                                                                                                                                                                                               

  

*** ราคาทวัรด์งักล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรอื กระเป๋า *** 
อตัรานี' รวม 
� ค่าตั Jวเครื%องบินไป-กลบัเสน้ทางและสายการบินตามที%รายการระบุ ชั?นทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 

และค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที%มี 
� ค่าที%พกัตามระบุในรายการ หอ้งละ : ท่านตามโรงแรมที%ระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะหอ้ง

ที%คุณตอ้งการเพื%อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทาง
บริษัท ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

� ค่าอาหารที%ระบุในรายการ 
� ค่าเขา้ชมสถานที%ต่างๆ ตามรายการ 
� ค่ารถรบั-ส่งและนําเที%ยวตามรายการ 
� หวัหนา้ทวัร ์นําท่านท่องเที%ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
� ค่านํ?าหนักสมัภาระในการเดินทาง 43 กิโลกรมั  
� ประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ N,���,��� บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม)์ 
อตัรานี' ไม่รวม  
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื%นๆ อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีดเสื? อผา้ ค่ามินิบารใ์นหอ้ง 

รวมถึงค่าอาหารและเครื%องดื%มที%สั %งเพิ%มนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั %งเพิ%มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์
แลว้จา่ยเพิ%มเองต่างหาก) 

� ค่าสมัภาระที%หนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 43 กก.) 
� ค่าทาํหนังสือเดินทาง 
� ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ต่างชาติหรือต่างดา้ว  
� ค่าภาษีหกั ณ ที%จา่ย 4%(คิดคาํนวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี)ค่าภาษีมลูค่าเพิ%ม 9% 

(คาํนวณจากค่าบริการ) 

NG-LN ก.ย. 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 
�Q-NL ต.ค. 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 
N�-NQ ต.ค 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 

*LL-LM ต.ค.* 22,900 22,900 21,900 20,900 8,000 
L�-L� ต.ค. 22,900 22,900 21,900 20,900 8,000 
LP-L� ต.ค. 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 

��ต.ค.-�Lพ.ย. 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 



                                                                                                                                                                                               

  

� ค่าทิปไกดท์อ้งถิ%นและคนขบัรถประมาณคนละ 8:3HKD/ทริป เด็กและผูใ้หญ่จา่ยเท่ากนั ยกเวน้เด็ก
ทารก 

เงื�อนไขการใหบ้รกิารและการยกเลิก 
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํท่านละ 83,000 บาท ทนัทีหลงัจากทาํการจอง พรอ้มแฟกซห์รอือีเมลล ์      

หนา้พาสปอรต์ที%ชดัเจน เพื%อทาํการจอง  ส่วนที%เหลือชาํระก่อนการเดินทาง 15 วนั หากไม่มีการชาํระ
มดัจาํถือวา่การจองไม่สมบรูณ ์บริษัทขอสงวนสิทธิYสาํหรบัผูที้%วางมดัจาํก่อน  

2. เงื�อนไขการยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 43วนั คืนเงินมดัจาํบางจาํนวน หากมีการเกิด
ค่าใชจ้า่ย เชน่ ทางบริษัทไดม้ดัจาํตั Jวกบัสายการบินแลว้ หรือ ทางบริษัทไดมี้การการนัตีโรงแรมกบั
แลนดท์างเมืองนอกแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8<-:;วนั ขอสงวนสิทธิYเก็บมดัจาํ >3% ของจาํนวนเงินมดัจาํ 
:.4ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-8<วนั ขอสงวนสิทธิYในการคืนเงินมดัจาํทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมา
เดินทางแทนได ้ และตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ%มเติมกรณีตั Jวเครื%องบิน/ตั Jวเรือ ไดท้าํการออกแลว้และตอ้งทาํ
การแกไ้ขชื%อ 

3. เมื%อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ%ง หรือไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธิYไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั?งสิ? น 

4. *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิY  ในการปรบัเปลี%ยนวิธีการเดินทางขึ? นนองปิง ในกรณีที%กระเชา้ปิดปรบัปรุง 
หรือสภาพอากาศไม่เอื? ออาํนวยจากทางเจา้หนา้ที%ไม่อนุญาติใหขึ้? นเพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงันั?น
จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี *** 

5. กรณีที%กองตรวจคนเขา้เมืองทั?งที%กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที%
ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิYที%จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั?งสิ? น 

6. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุใชง้าน ไม่นอ้ยกว่า � เดือน และบริษัทรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง
เพื%อการท่องเที%ยวเท่านั?น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 5เดือน บริษัทไม่
รบัผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

7. ตั Jวเครื%องบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื%อนวนั,คืนเงินและไม่
สามารถเปลี%ยนชื%อได ้

8. เมื%อทานตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั?งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ
ทางบริษัทจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื%อนไขขอ้ตกลงต่างๆที%ไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั?งหมด 

9. ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอ่านเงื�อนใขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นที�พอใจแลว้จงึวางมดัจาํ 

10. ยกเวน้กรุป๊ที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบิน หรอืค่ามดัจาํที�
พกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึง



                                                                                                                                                                                               

  

เที�ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรอืค่าทวัรท์ั'งหมด
เนื�องจากค่าตั �วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบินนั'นๆ 

 
หมายเหต ุ
� บริษัทฯขอสงวนสิทธิYที%จะมีการเปลี%ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีที%มีการขึ? นลง

ของเงินตราต่างประเทศและจากการปรบัขึ? นค่านํ?ามนัและภาษีของสายการบิน 
� รายการท่องเที%ยวอาจมีการเปลี%ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั?งนี? จะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 
� บริษัทฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออื%นๆ ไม่อาจจะรบัผิดชอบต่อปัญหา นัด

หยุดงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบริการที%ดี  
เพื%อใหท่้านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที%ยว การยกเลิกเที%ยวบิน หรือความผิดพลาดของสาย
การบิน แต่ทางบริษัทจะแกไ้ขใหดี้ที%สุด 

� หากเกิดกรณีทรพัยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสญูหายซึ%งจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร ์
� หรือคณะที%สญูหายใหถื้อเป็นความรบัผิดชอบส่วนบุคคล 
� บริษัทฯขอสงวนสิทธิYในการเปลี%ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัรต์ามความจาํเป็นและเหมาะสม 
� บริษัทฯขอสงวนสิทธิYที%จะไม่รบัผิดชอบจากเหตุอนัเนื%อง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทาง

การเมือง  
� กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั?งที%มีการนัดหมาย 
� ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิYในการยกเลิกการเดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  หาผูร่้วมเดินทาง  
� **** ออกเดินทางขั?นตํ %า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 15 ท่านขึ? นไป (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
� บริษัทฯขอสงวนสิทธิYในการเลื%อนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุป๊ไม่สามารถออกเดินทางได ้
� การท่องเที%ยวประเทศจีนนั?นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพื%อเป็นการส่งเสริมการท่องเที%ยว

ดงักล่าว  คือรา้นหยก รา้นบวัหิมะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี� แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซื? อ หาก
ท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิ%ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบั
เงื%อนไขดงักล่าวแลว้ 

� ในกรณีที�ลกูคา้จองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํแลว้ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษัทแจง้ขา้งตน้ 
 


