
 

 

 
 
HONGKONG SUMMER SALE 2018 เทศกาลลดราคาสนิคา้ท ั งเกาะ70-80%  

โปรโมช ั*นเที*ยว 3เมอืงสุดคุม้  
ฮอ่งกง ไหวเ้ทพเจา้หวงัตา้เซยีน ผกูดา้ยแดงหาเนื อคู ่ ชอ้ปปิ งถนนนาธาน  
มาเกา๊ โบถสเ์ซนตป์อล เซนาโดส้แควร ์ ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ เดอะเวเนเซี*ยน  

จไูห ่ วดัผูโ่ถว หยวนหมงิหยวน ตลาดใตด้นิกง๋เป่ย  ถนนคูร่กั 
สดุคุม้ มไีกด ์รถ พาเที*ยวครบทกุวนั พกัจไูห ่2คนื 

>>เมนูสดุพเิศษ เป๋าฮื อ+ไวนแ์ดง 
  

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดี*ยวเพิ*ม ที*น ั*ง 
6-8 มถินุายน 61 11,888  

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant7,000บาท 
(*อายไุมเ่กนิ 2ปี) 

 

4,500 20 
16-18 มถินุายน 61 12,888 4,500  19 
23-25 มถินุายน 61     12,888 4,500 20 
30มถินุายน-2กรกฎาคม 61 12,888 4,500 20 
7-9 กรกฎาคม 61  12,888 4,500 20 
14-16 กรกฎาคม 61  12,888 4,500 20 

21-23 กรกฎาคม 61 12,888 4,500 20 

28-30 กรกฎาคม 61 14,888 4,500 20 
 

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ ฮอ่งกง  วดัหวงัตา้เซยีน  ช็อปปิ งยา่นนาธาน จไูห ่     � เย็น     
05.30น.�  คณะพรอ้มกนั  ณ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ช ั น4  ผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอร ์M   

ทางเขา้ประต ู7 สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค แอรไ์ลน ์(CX) เจา้หนา้ที�บรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกแกท่า่น   

08.15น. ลัดฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค แอรไ์ลน ์เที*ยวบนิที* CX616  



(รบัประทานอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องพรอ้มเพลดิเพลนิกบั
รายการบนัเทงิดว้ยจอทวีสีว่นตวั) 

12.10น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน Chek Lap Kok  ประเทศฮอ่งกง หลังผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พบกนัที*จุดนดัพบ EXIT B 
จากนั1นนําท่านเดนิทางสู่เกาะฮ่องกง ระหว่างทางผ่านชม สะพานชงิ
หมา่  ซึ�งมคีวามสูงถงึ206เมตร และยาว 1,377 เมตร ตดิอันดับสะพาน
แขวนที�มชีว่งกลางยาวที�สดุเป็นอันดับ 2ของโลก และในปัจจุบัน  อยู่ที�
อนัดับ 7ของโลก นําท่าน วดั ซกิ ซกิ หยวน หวอ่งไทซนิ หรอืคนไทย
รูจั้กในนาม วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดที�มอีายกุวา่ครึ�งศตวรรษรายลอ้มดว้ย
อาคารที�พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมคีวามงดงามดว้ยอาคารที�ตกแตง่แบบจนีโบราณ วัดที�ชาวฮอ่งกงเชื�อวา่
มคีวามศักดิ=สทิธิ=และความเชื�อทางศาสนาถงึ 3 ศาสนา ไดแ้ก ่เต๋า พุทธ และขงจื?อ วัดแห่งนี1ข ึ1นชื�อดา้นอทิธิ
ฤทธใินการ ดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ จงึไดรั้บการนับถอืเป็นพเิศษจาก
บรรดาคนป่วย พบกับเหล่าบรรดาผูค้นชาว ฮ่องกง ที�นํา ธูปและสม้ มา
สักการะเพื�อขอพรต่าง ๆ  จากนั1นนําท่านไปชม โรงงานจวิเวลลี* TSL 
เยี�ยมชมสาธติวิธีเลือกซื1อเพชรและชมการผลิตจิวเวลรี�ที�ไดรั้บรางวัล
ออกแบบดเีดน่ 3ปีซอ้น และเลอืกซื1อกงัหัน แชกงหมวิ นําโชคที�ไดทํ้าการ
ปลุกเสกมาจากวัด เพื�อตดิตัวเป็นสริมิงคลต่อดว้ยชม ชมโรงงานหยก  
ชมวธิกีารเลอืกซื1อและดู หยกแทห้รอืหยกเทยีม   จากนั1นใหท้่าน อสิระช้
อปปิ งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทเิชน่ ชอ้ปปิ1งที� Ocean Terminal 
และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700
รา้นคา้ เชน่Amani,Prada , Gucci Burberry ,Cartier,Chanel , 
Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton,Chole, ของเด็กเล่นที�หา้ง 
Toy r’us แหล่งชอ้ปปิ1งสนิคา้ปลอดภาษีที� DFS Galleria เช่น
Burberry, Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior,Fendi ,Louis Vuitton 
, Chole ฯลฯใหท้่านอสิระชอ้ปปิ ง ณ.ตกึโอเชี*ยนเทอรม์นิอล ชอ้ปปิ1ง
คอมเพล็กซแ์ละรา้นคา้ต่างๆ มากมาย อาท ิG2000, U2, Mark & 
Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ  ท่านสามารถเดนิไป รมิอา่ววคิตอเรยี 
ชมแสงส ีไฟตกึตา่งๆจากฝั�งฮอ่งกง สวยงามตะการตา  

คํ*า         � รบัประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร    
จากนั1นนําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเฟอรี� นําทา่นนั�งเรอืสู ่เมอืงจไูห ่ 

             :จากน ั นนําทา่นสูท่ ี*พกั FRIEND HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 
 
วนัที*สอง      จไูห ่ ถนนคูร่กั สวนดอกบวัขาว วดัไป๋เหลยีนตงั  มาเกา๊  วดัอามา่ วหิารเซนดพ์อล   
                   เซนาโดส้แควร ์ THEVENETIAN                                                        �เชา้,เทยีง  

เชา้          � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที*พกั 
หลังอาหารนําท่านเดนิทางท่องเที�ยว เมอืงจูไห ่ซึ�งอยูท่างใตข้อง
มณฑลกวางตุง้ มพีื1นที�ดา้นทศิตะวันออกตดิกับเซนิเจิ1น ดา้นทศิใต ้
ตดิกบัมาเกา๊ ในปีค.ศ. 1980 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงเศรษฐกจิ 
(SPECIAL AREA) ปัจจุบันเมอืงจูไห่ไดม้กีารพัฒนาทางเศรษฐกจิ
อยา่งรดุหนา้ทัดเทยีมเมอืงอตุสาหกรรมทั�วไป ตกึรามบา้นชอ่งในตัว
เมอืงสว่นใหญ่สรา้งขึ1นใหม ่สวยงามไม่แพเ้มอืงเซนิเจิ1น  นั�งรถผ่าน
ชมทวิทัศน์ของ ถนนคูร่กั(The Lover’s Road) ถนนเรยีบชายหาด
ที�สวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึ�งรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิัศน ์
ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสําหรับพักผอ่นเหยอ่นใจ และที�ไดช้ื�อว่าถนน
คูรั่ก ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี1ไดม้กีารนําเกา้อี1 
หรอื มา้นั�ง ซึ�งทํามาสําหรับ 2 คนนั�งเท่านั1น จงึไดช้ื�อว่าถนนคู่รัก 
ปัจจุบันเป็นที�นิยมของบรรดาคู่รัก ...แลว้นําท่านแวะถ่ายรูปกับ
สญัลักษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ู 
“จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์” หรอืที�มชี ื�อเรยีกวา่ “ หวหีน”ี เป็นรปูแกะสลัก
สงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล  หวหีน ีความหมายคอื สาวงาม
ที*ยนืถอืไขม่กุ ยนืบดิเอวพลิ ว ร ิ วชายผา้พดัพลิ ว อุน่รอยยิ มท ั ง
บนใบหนา้ถงึมุมปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจู
ไห ่ จากนั1นนําท่านเดนิทางไป ...นําท่านชมสวนดอกบวัขาว “หรอืวัดไป๋เหลยีนตง้” เป็นวัดเล็กๆ ที�มวีวิ
ทวิทัศน์สวยงามมาก ภายในบรเิวณวัด จะมบีันไดเดนิขึ1นไปกราบนมัสการสิ�งศักดิ=สทิธิ=ที�ชาวจูไห่ใหค้วามนับ
ถอื ใหท้า่นกราบนมสัการ ไดแ้ก ่เจา้พอ่กวนอ,ู เจา้แมก่วนอมิ, และเทพ
เจา้ไฉ่ซนิเอี?ยะ (เทพแหง่โชคลาภ) ตามบันไดที�ข ึ1นไปทั 1งสองขา้งทาง
จะมตีน้สนปลกูไวต้ลอดสองขา้งทาง บรรยากาศรม่รื�น เมื�อทา่นไดก้ราบ
ไหวส้ ิ�งศักดิ=สทิธิ=ภายในวัดครบหมดแลว้ บรเิวณดา้นนอกก็จะมรีะฆังไว ้
ใหค้นที�ไปขอพรต ีเพื�อใหพ้รที�ขอสมดั�งที�ปารถนา ในการตเีขาบอกให ้
ตี 3 ครั 1ง แลว้พรที�ขอก็จะสัมฤทธิ=ผลผล    จากนั1นแวะชม รา้น



สมนุไพรจนี(ยา) แหลง่คน้ควา้ยาแผนโบราณ หรอืเป่าฟู่ หลงิ  หรอืที�เราเรยีกว่า “ บัวหมิะ” ยาประจําบา้นที�มี
ชื�อเสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ นํ1ารอ้นลวก หรอื นํ1ามนั ชว่ยลดการ
อักเสบและเกดิหนองบองแผลที�โดนลวกไดด้ ี ผ่อนคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังการบรยายสรรพคุณ
ของสมนุไพร 

เที*ยง           � รบัประทานอาหารเที*ยง ณ ภตัตาคาร    
บา่ย          นําท่านเดนิทางขา้มด่านจูไห่สู ่ มาเกา๊ ซึ�งเป็นเมอืงที�มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊า

เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจี1ยนเป็นชนชาตดิั 1งเดมิ จนมาถงึ
ชว่งตน้ศตวรรษที� 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบ
นี1เพื�อตดิต่อคา้ขายกับชาวจีน และมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี1 ที�
สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนํ้าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้น
สถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของ ชาตติะวันตกเขา้มาอย่าง
มากมาย ทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองที�มีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัว จนเรยีกไดว้่าเป็น "ยุโรป
ใจกลางเอเชยี จากนั1นพาท่านเที�ยวรอบเกาะมาเก๊า ชมวหิารเซนต์
พอล ซากโบสถท์ี�มชี ื�อออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลัง
ของโบสถม์พีพิธิภณัฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึ�งโบสถเ์ซนตพ์อลนี1

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิตท์ี�  ยิ�งใหญ่ที�สดุใน
ดนิแดนตะวันออกไกล  แวะชอ้ปปิ งย่าน เซนาโดส้แควร ์ถอืไดว้่า
เป็นทําเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพและ
รา้นคา้ตา่งๆ ไวม้ากมาย มเีสื1อผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยังมสีนิคา้จาก
โรงงานผูผ้ลติสนิคา้ตา่งๆ ของมาเกา๊วางขายอยูด่ว้ยเรยีกว่าชอ้ปปิ1งที�นี�
แหง่เดยีวก็คุม้เกนิพอ    นําท่านสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญ่และ
เกา่แกม่าก ที�สดุในมาเก๊า สรา้งขึ1นตั 1งแต่สมัยศตวรรษที� 13 ภายในวัด
สัมผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิ และมนตข์ลังอันเกา่แกข่องสถาปัตยกรรม
ของ ชาวจนีที�ดมูเีสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี และองคท์ี�โดดเด่นเป็น
พเิศษเห็นจะเป็นองค์เจา้แม่กวนอมิ ที�แต่งองค์ทรงเครื�องดว้ยชุด
เจา้สาวของจีนที�ตัดเย็บดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม แวะชมิขนม รา้น
ขายของฝากขึ1นชื�อตน้ตํารับของเมอืงมาเก๊า  จากนั1น ผา่นชมองค์
เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล เป็นองค์เจา้แม่กวนอมิปรางค์ทองสัมฤทธิ=
ประทับยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน 
เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลูกครึ�งผสมผสานระหว่างจนีกับโปรตุเกส ซึ�ง
พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตุเกส สรา้งขึ1นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมา
เก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนใหก้ับจีน เพื�อคนใหรุ้่นหลังได ้
ระลกึถงึ  สมควรแกเ่วลา นําท่านเยี�ยมชม VENETIAN MACAU 
RESORT โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เช ิญท่านสัมผัส  
บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิ�งอํานวยความสะดวกที�ใหค้วามบันเทงิ 
และสถานที�ชอ้ปปิ1งที�แกรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชื�อดังมากมายกว่า 350 รา้น ใหท้่านได ้
สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื�อลิ1มลองเมนูต่างๆ ที�ท่านชื�นชอบ ท่านสามารถนั�งเรอืกอนโดล่าล่องไป
ตามคลองเวนชิภายในโรงแรม(ตดิตอ่หัวหนา้ทัวรค์า่ใชจ้า่ยลอ่งเรอืประมาณ 130 HKD)  ใหท้่านไดส้ัมผัสกับ
เมอืงจําลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชี�ยน ใหท้่านไดส้ัมผัสกับ  แหล่งชอ้ปปิ1งอันลอืชื�อมขีองแบรนดเ์นมนานา
ชนิด หรือบางท่านตอ้งการเสี�ยงโชคกับ Casino ก็พอมเีวลา  อสิระท่านรบัประทานอาหารเย็นตาม
อธัยาศยั จนถงึเวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสู ่จไูห ่ 

                   : จากน ั นนําทา่นสูท่ ี*พกั Friend HOTEL เขา้พกั หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที*สาม     พระราชวงัหยวนหมงิหยวน วดัผูโ่ถว ตลาดกง๋เป่ย/ฮอ่งกง - สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                     
                                                                                                                       � เชา้,เที*ยง 

เชา้     � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที*พกั  
  นําท่านชม พระราชวงัหยวนหมงิ เป็นสวนที�จําลองมาจากสวน

หยวนหมงิที�นครปักกิ�ง หลังจากถูกทําลายโดยพันธมติร ในปี ค.ศ. 
1860 ไดรั้บความเสยีหายจนยากที�จะบูรณะพระราชวังหยวนหมงิ จงึ
ไดร้ะดมงบประมาณกอ่สรา้งใหมถ่งึ 600  ลา้นหยวนแวะรา้นผา้ไหม  

  ใหท้่านชมผลติภัณฑผ์า้ไหม อาทเิชน่ ไสผ้า้ห่มที�ทําจากเสน้ในไหม, 
ชดุเครื�องนอนต่างๆ, เสื1อผา้, ผา้พันคอ ฯลฯ ซึ�งผา้ไหมจนีถอืว่ามี



ชื�อเสยีงทางการผลติและสง่ออกของโลก เพราะจนีเป็นประเทศแรกที�รูจั้กการเลี1ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติ
พเิศษ  ตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื�อง ทา่นสามารถเลอืกซื1อเป็นของฝาก หรอืวา่ใชเ้องไดต้ามอธัยาศัย 

  วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพื�อความอดุมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แมก่วนอมิ เพื�อความโชคด ีนมัสการ
องคอ์มติรพทุธเจา้เพื�อการมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพื�ออายยุนืนาน 

เที*ยง        � รบัประทานอาหารเที*ยง ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษเป่าฮื อ+ไวนแ์ดง  
บา่ย       นําทา่นเดนิทางมายงัศนูยก์ารคา้ใตด้นิชื�อ “ตลาดกงเป่ย” ศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กวา่ รา้นคา้ มสีนิคา้ให ้

ท่านเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้ก๊อปปี1แบรนด์เนมชั 1นนําต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื1อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา 
ของเด็กเล่น  ฯลฯ ที�นี�มใีหท้่านไดเ้ลือกซื1อหมด  ใหท้่านอสิระเลือกซื1อตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลา 
จากน ั นน ั*งเรอืเฟอรี* สู ่ เกาะฮอ่งกง  รอบ 18.30 น.  

22.25 น  นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค เที*ยวบนิที* CX 709 
00.15 น.  เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 
************************************ 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื*องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารนี เป็นขอ้เสนอ เบื องตน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร 
เนื*องมาจากราคาต ั|วเครื*องบนิ ภาษ ีเซอรช์ารท์นํ  ามนัสายการบนิปรบัขึ น และ/หรอื อตัราแลกเปลี*ยนปรบัขึ น รวมถงึ
ราคาที*เสนอเป็นราคาต ั|วกรุป๊โปรโมช ั*นจากสายการบนิ เพราะฉะน ั นที*น ั*งและราคามจีํานวนจํากดัตอ่หนึ*งเที*ยวบนิ 
และขอสงวนสทิธใินการเปลี*ยนแปลงเที*ยวบนิ วนั เวลา เนื*องจากที*น ั*งสายการบนิไมเ่พยีงพอตอ่คณะ  

*** ในกรณีที*ลกูคา้ตอ้งออกต ั|วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั ง  

มฉิะน ั นทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั งสิ น ***  

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ท ั งนี ข ึ นอยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

ลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
อตัรานี รวม 
1. คา่ตัuวเครื�องบนิไปกลบัชั 1นประหยดั และคา่ภาษีนํ1ามนั สายการบนิตามที�ระบ ุ
2. คา่โรงแรมที�พัก 2 คนื ( 2ทา่นตอ่หอ้ง ) กรณีพัก3ทา่นตอ่หอ้งจัดเป็นหอ้ง TRP หรอืเสรมิเตยีง 
3. คา่ภาษีสนามบนิไทย ฮอ่งกง  
4. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงื�อนไขบรษัิทประกนัภยัที�บรษัิทใชบ้รกิาร 
5. คา่อาหาร ตามที�ระบรุายการ  
7. คา่มคัคเุทศก ์ไทย ฮอ่งกง   
อตัรานี ไมร่วม 
1. คา่ระวางกระเป๋านํ1าหนักเกนิ  20 กโิลกรัม 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครื�องดื�มสั�งพเิศษ 
3. คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  
4. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%, คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิ�น วันละ 50 เหรยีญฮอ่งกงตอ่คน คดิ 3วัน 150 เหรยีญฮอ่งกง สําหรับหวัหนา้ทัวร ์ทา่นละ 
100 บาทตอ่คนตอ่วัน รวม3วัน 300บาท 
6. ราคาทวัรช์าวตา่งชาต ิเรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์พิ�ม (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่เอง บรษัิททวัร์
ไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 
 

เงื*อนไขในการจอง มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ นับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั1นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** 
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 
กรุ๊ปนี1เป็นการยื�นวซีา่เขา้จนี(จไูห)่แบบกรุ๊ปคา่ยนืวซีา่รวมในคา่ทวัรแ์ลว้  
กรณีเกดิความลา่ชา้จากลกูคา้ทําใหย้ื�นวซีา่กรุ๊ปไมท่ัน (ตอ้งทําวซีา่แบบเดี�ยวเองและมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการยื�นวซีา่ ) 
กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
กรณุาตรวจสอบเอกสารที�ตอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื�องจากผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
 
 
 
 



การยกเลกิ 
เนื�องจากกรุ๊ปที�เดนิทางใชร้าคาตัuวเครื�องบนิแบบโปรโมชั�น บรษัิทฯไดช้ําระมดัจํากบัสายการบนิแลว้  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา
หรอืคา่ทวัรท์ั 1งหมดเนื�องจากคา่ตัuวเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั1นๆแลว้ โดยทกุกรณี 
  
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั 1งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ 
และเมื�อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงื�อนไขของบรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิ=ในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิ=ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิ=ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอื�น ๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ1นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิ=ที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มกีารปรับขึ1นจากภาษีเชื1อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มเตมิ 
ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ1นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเที�ยวสละ
สทิธิ=และจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ไดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น เนื�องจากคา่ใชจ้า่ยที�ทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระ
แบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทั 1งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชาํระ
เต็มมเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั1น ๆ  
7) การประกนัภยั ที�บรษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว
เทา่นั1น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่
ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซื1อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทั�วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 1งสิ1นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั1น  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 

 


