
 

 

รหัสทัวร ITV1900839 

ทัวรฮองกง จูไห มาเกา 3 วัน 2 คืน (HX) 
ฮองกง ชมวิวแบบ 360องศา อาววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย ขอพรเจาแมกวนอิม วัดแชกงหมิว 
เดอะเวเนเช่ียนมาเกา วิหารเซนตพอล ไหวเจาแมกวนอิม ถนนคูรัก ชมสาวงาม“หวี่หน่ี”วัดผูโถว ช
อปปم�งนาธาน,ชอปปم�งตลาดใตดินกงเป�ย น่ังรถขามสะพานขามทะเลใหญท่ีสุดในโลก ฮองกง-จูไห-
มาเกา 

เทศกาลลดราคาสินคาท้ังเกาะ70-80% HONGKONG SUMMER SALE 2019 

เมนูพิเศษ:เป�าฮื้อ+ไวนแดง,หานพะโล   
สุดคุม มีไกด รถ พาเที่ยวครบทุกวัน พักฮองกง1คืน จูไห 1คืน 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮองกง – วัดแชกงหมิว – อาววิคตอเรีย - หาดทราย
รีพัสเบย - ช็อปปم�งยานนาธาน 

00.01  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน4 ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
เคานเตอร M ช้ัน4 ทางเขาประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก ระหวางประเทศ สาย
การบินฮองกงแอรไลน (HX) เจาหนาท่ีของบริษัทคอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกแกทาน 

02.00  ลัดฟ�าสู เกาะฮองกง โดยสายการบินฮองกงแอรไลน เท่ียวบินที่ HX780  

05.40  เดินทางถึง ทาอากาศยาน Chek Lap Kok ประเทศฮองกงหลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร พบกันท่ีจุดนัดพบ EXIT B จากน้ันนําทานเดินทางสูเกาะ
ฮองกง ระหวางทางผานชม สะพานชิงหมา ซึ่งมีความสูงถึง206 เมตร และยาว 
1,377 เมตร ติดอันดับสะพานแขวนท่ีมีชวง กลางยาวท่ีสุดเปนอันดับ 2ของโลกและ
ในปจจุบันอยูท่ีอันดับ 7ของโลกจากน้ันนําทานเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดที่ข้ึน
ช่ืออยางมาก ที่เกาะฮองกง วัดแหงน้ีเรารูจักกันดีในนาม วัดกังหัน วัดน้ีมี กังหัน
ทองแดงที่เช่ือกันวาถาหมุน 3 รอบจะขับไลส่ิงช่ัวรายและนําแตสิ่งดีๆ มาให นําทาน
น่ังรถ เดินทางสู อาววิคตอเรีย (แตไมไดขึ้นสูจุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ) นําชม
ทิวทัศนโดยรอบของเมืองฮองกง อยูเหนือระดับน้ําทะเล 554 เมตร เปน  ยานท่ีพัก
อาศัยหรูหราท่ีสุดบน เกาะฮองกงทานจะมองเห็นทิวทัศนของฮองกงโดยรอบแบบ 
360 องศา นําทานสู หาดทรายรีพัสเบย หาดทรายรูปจันทนเส้ียวแหงน้ีสวยท่ีสุด
แหงหน่ึง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเร่ืองมีรูปปم�นของเจาแม
กวนอิม และเจาแมทินโหวซ่ึงทําหนาท่ีปกป�องคุมครองชาวประมง โดดเดนอยู
ทามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู ชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม
และเทพเจาแหง โชคลาภเพ่ือเปนสิริมงคล ขามสะพานตอ อายุซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึง
ครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ป 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษหานพะโล 

จากน้ันนําทานไปชม โรงงานจิวเวลลี่ TSL เย่ียมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชม
การผลิตจิวเวลร่ีที่ ไดรับรางวัลออกแบบดีเดน 3ปซอน และเลือกซื้อกังหัน แชกงห
มิว นําโชคที่ได ทําการปลุกเสกมาจากวัดเพ่ือติดตวัเปนสิริมงคลตอดวย ชมโรงงาน



 

 

หยก  ชมวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแทหรือหยกเทียม จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�ง
ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเชน ชอปปم�งที่ Ocean Terminal และ Harbour 
City กับสินคา แบรนดเนมช่ือดังตางๆระดับโลกกวา700รานคา เชน Amani , 
Prada , Gucci , Burberr ,Cartier, Chanel, Coach Dior , Fendi ,Louis 
Vuitton,Chole, ของเด็กเลนท่ีหาง Toyr’us แหลงชอปปم�ง สินคาปลอดภาษี
ท่ีDFSGalleria เชน Burberry ,Cartier Chanel, Coach, Dior, Fendi 
Louis Vuitton Chole ฯลฯใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ตึกโอเช่ียนเทอรมินอล ชอป
ปم�งคอมเพล็กซและรานคาตางๆ  มากมาย อาทิ G2000, U2, Mark & 
Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) ทาน
สามารถเดินไปชม ริมอาววิคตอเรีย แสงสี ไฟตึกตางๆจากฝم�งฮองกง สวยงามตะการ
ตา จนถึงเวลานัดหมาย 

:เขาสูท่ีพัก Hong kong harbor Hotel หรือระดับใกลเคียงกนั: 

 

 

 

วันท่ี 2 ชมถนนคูรัก - จูไหฟชเชอเกิรล – วัดผูโถว – ชอปปم�งตลาดใตดินกงเป�ย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตาคารอาหาร(ต่ิมซํา) 

จากน้ันนําทานกับสู เมืองจูไห นําทานน่ังรถขาม สะพานฮองกง - จูไห - มาเกา 
(Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge) สะพานขามทะเลใหญท่ีสุดในโลก มี
ความยาวทั้งส้ิน 55 กิโลเมตร ประกอบดวย สะพานขามทะเล อุโมงค ลอดใตทะเล 
และเกาะเทียม เช่ือมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑล กวางตุง และเกาะมาเกา เปด
ใชอยางเปนทางการ วันท่ี 24 ตุลาคม ป 2017 สะพานถูกออกแบบใหมี ลักษณะ
คดเค้ียวเพ่ือลดแรงตึงเครียดของคลื่นท่ีกระทําตอเสา  ตอมอสะพาน แถมยังถูก
ออกแบบใหทนตอแผนดินไหวและไตฝุ�น โดยมีการใชเหล็กในการกอสราง มากถึง 4 
แสนตัน ซ่ึงเทียบไดกับการสรางหอไอเฟลถึง60 แหง จึงนับวาเปนหน่ึงในสุดยอด



 

 

ทางวิศวกรรมของจีน ใชงบกอสรางมากถึง 20 พันลานดอลลารสหรัฐ (กวา 6 แสน
ลานบาท) โดยในเร่ิมกอสรางในป 2009 ทางฝم�ง แผนดินใหญของจีน และเร่ิม
กอสรางโครงการฝم�งฮองกงในป 2011 โดยชวงแรกทางการจีนวางแผนใหโครงการ
แลวเสร็จภายในป2017 รวมแลวใชเวลากอสรางเกือบ 10 ป สะพานมีทางวิ่ง
สําหรับรถยนต ท้ังหมด 6 เลน แบงเปนฝم�งละ 3 เลน โดยจะชวยยนระยะเวลาเดิน
ทา งระหวาง ฮองกงถึงจูไหเหลือเพียง 30 นาที จากเดิมที่ตองใชเวลาเดินทางโดย
ใชเรือราว 3-4 ช่ัวโมง ซึ่งความสําเร็จของการสรางสะพานแหงน้ี ทางการจีนนับวา
เปนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยคุใหม ถึง เมืองจูไห น่ังรถผานชมทิวทัศนของ
ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน 
ไดอยางสวยงามเหมาะ    สําหรับพักผอนเหยอนใจ และท่ีไดช่ือวาถนนคูรัก ก็
เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอ้ี หรือ มาน่ัง ซึ่งทํามา
สําหรับ 2 คนน่ังเทาน้ัน จึงได ช่ือวาถนนคูรกั ปจจุบันเปนท่ีนิยมของบรรดาคูรัก แลว
นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณอันสวยงามโดดเดนของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู 
“จูไหฟชเชอรเกิรล” หรือท่ีมีช่ือเรียกวา “หวีหนี” เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือ
ไขมุกอยูริมทะเลหวีหนี ความหมายคือ สาวงามท่ียืนถือไขมุก ยืนบิดเอวพลิ้ว ร้ิวชาย
ผาพัดพล้ิว อุนรอยยิ้ม ทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก เปนสัญลักษณของเมือง บงบอกถึง
ความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจูไห เดินทางสู วัดผูโถว นมัสการองคสังกระจาย
เพ่ือความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิม เพ่ือความโชคดี นมัสการองคอมิตร
พุทธเจาเพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองคเพ่ืออายุยืนนาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

แวะชม รานสมุนไพรจีน(ยา) แหลงคนควายาแผนโบราณ หรือเป�าฟู�หลิง หรือท่ีเรา
เรียกวา “ บัวหิมะ” ยาประจําบานท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ชวยรักษา
แผลจากการโดนความรอนเชน น้ํารอนลวก หรือ น้ํามัน ชวยลดการอักเสบและเกิด
หนองบองแผลท่ีโดนลวกไดดี  ผอนคลายดวยการนวดฝ�าเทา พรอมฟงการบรยาย
สรรพคุณของสมุนไพร แวะชมอัญมณี(หยก)ท่ีประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศ
ยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคา 
เปนสิริมงคลแก ผูท่ีไดมาครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความ
เจริญกาวหนา ม่ังค่ัง โชคดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อ  กําไลหยก แหวน  หยก 



 

 

หรือ เผาเยา ซึ่งเปนเคร่ืองประดับนําโชค 

เดินทางมายังศูนยการคาใตดินช่ือ “ตลาดกงเป�ย” ศูนยการคาติดแอร 5,000กวา 
รานคามีสินคาใหทานเลือกมากมาย เชน สินคากอปปم�แบรนดเนมช้ันนําตาง ๆ ไมวา
จะเปนเส้ือผา รองเทา กระเป�า นาฬิกา ของเด็กเลน ฯลฯ ท่ีน่ีมีใหทานไดเลือกซื้อ
หมด  ใหทานอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย จนสมควรแกเวลา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป�าฮื้อ ไวนแดง 

:จากน้ันนําทานสูท่ีพัก XIANGQUAN HOTEL เขาพัก หรือระดับใกลเคียงกัน: 

 

 

 

วันท่ี 3 มาเกา - รูปปم�นเจาแมกวนอิมริมทะเล - วิหารเซนตพอล - เดอะเวเนเช่ียนมาเกา - 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางขามดานจูไหสู มาเกา ซึ่งเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน และ
นาสนใจในอดีต มาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาว
จีนกวางตุงและฟูเจ้ียนเปน ชนชาติด้ังเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได เดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอคาขายกับชาว จีน และ มา
สรางอาณานิคมอยูในแถบน้ี ท่ีสําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพา  เอาความ
เจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของ ชาติตะวันตกเขามา
อยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปน เมืองที่มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม



 

 

ตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว จนเรียกไดวาเปน "ยุโรปใจกลางเอเชีย จากน้ัน
พาทานเท่ียวรอบเกาะมาเกา ชม วิหารเซนตพอล ซากโบสถที่มีช่ือออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียนดานหลังของโบสถมี พิพิธภัณฑจัดแสดงประวติัของโบสถ ซ่ึง 
โบสถเซนตพอลน้ีไดรับ การยกยองใหเปนอนุสาวรียแหงศาสนาคริสตท่ียิ่งใหญที่สุด
ใน ดินแดนตะวันออกไกล แวะชอปปم�งยาน เซนาโดสแควร ถือไดวา      เปนทําเล
ทองทางธุรกิจของมาเกาเพราะ รวบรวมสินคาคุณภาพและรานคาตางๆ ไวมากมาย 
มีเส้ือผาทุกแบบ ทุกสไตล และยังมีสินคาจากโรงงานผูผลิตสินคาตางๆ ของมาเกา
วางขายอยูดวย เรียกวาชอปปم�งที่น่ีแหงเดียวกคุ็มเกินพอ  จากน้ัน ผานชมรูปปم�นเจา
แมกวนอิมริมทะเล เปนองคเจาแมกวนอิมปรางคทองสัมฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรง
ดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกวา 1.8 ตันเปนองคเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง
ผสมผสานระหวางจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตรเปนพระแมมารีโปรตุเกส สรางข้ึน
เพ่ือเปน อนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสสงมอบเกาะมาเกาคืนใหกับจีน เพ่ือใหคนรุน
หลังไดระลึกถึงแวะชิมขนมรานขายของฝากขึ้นช่ือตนตํารับของเมืองมาเกา 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร    

เดินทางสู เดอะเวเนเช่ียนมาเกา (THE VENETIAN) โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6ดาว 
เชิญทานสัมผัส บรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย 
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และสถานท่ีชอปปم�งที่แกรนดแคนแนลชอป 
พบกับรานคาแบรนดเนมช่ือดังมาก  มายกวา 350 ราน ใหทานไดสัมผัสกับ
ภัตตาคาร กวา 30 แหง เพ่ือลิม้ลองเมนูตางๆ ท่ีทานช่ืนชอบ ทานสามารถน่ังเรือ
กอนโดลาลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม(ไมรวมคาน่ังเรือ) ใหทานไดสัมผัส
กับเมืองจําลองของอิตาลี เมืองเวเนเช่ียน ใหทานไดสัมผัสกับ  แหลงชอปปم�งอันลือ
ช่ือมีของแบรนดเนมนานาชนิด หรือบางทานตองการเส่ียงโชคกบั Casino ก็พอมี
เวลา 

จากน้ันเดินทางสู สนามบินมาเกา 
19.00  เดินทางกับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาเกาแอรไลน เท่ียวบินที ่ NX822  

21.00  เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจมิรู
ลืม.... 



 

 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

02 - 04 Jun 2019  11,888  11,888 11,888 7,000 4,500 

09 - 11 Jun 2019  11,888  11,888 11,888 7,000 4,500 

16 - 18 Jun 2019  11,888  11,888 11,888 7,000 4,500 

23 - 25 Jun 2019  11,888  11,888 11,888 7,000 4,500 

หมายเหตุ 

**กรณีลูกคาตองการซือ้ต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาท่ีอีก
ครั้ง** 

หมายเหตุ  อัตราคาบริการน้ีเปนขอเสนอ เบ้ืองตน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตรา
คาบรกิาร เน่ืองมาจากราคาต๋ัวเคร่ืองบิน ภาษ ีเซอรชารทน้ํามันสายการบินปรบัขึ้น และ/หรือ 
อัตราแลกเปลี่ยนปรับขึน้ รวมถึงราคาท่ีเสนอเปนราคาต๋ัวกรุปโปรโมช่ันจากสายการบิน 
เพราะฉะน้ันท่ีน่ังและราคามีจํานวนจํากัดตอหน่ึงเท่ียวบิน และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
เท่ียวบิน วัน เวลา เน่ืองจากที่น่ังสายการบินไมเพียงพอตอคณะ ลอดภัยของผูรวมเดินทางเปน
สําคัญ 



 

 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษท่ีไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทาน
ทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพ้ืนเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม รานละ 
2,000 บาท ตอลูกคา 1ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 

อัตราคาบริการรวม 

1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – มาเกา(MFM) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คาโรงแรมท่ีพัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 

3.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุปสําหรับผูท่ีถือพาสปอรตไทย (ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะ
เทาน้ัน) 
4.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
5.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
6.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินกําหนด 
7.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ท้ังน้ียอมอยูในขอจํากัด
ท่ีมีการตกลงไวกบับริษทัประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม  

1.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากบัภาษี) 
2.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
3.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน
ทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 
6.คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน ชาวตางชาติเกบ็เพ่ิม 300 หยวน/ทาน 

7.(7.1)คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ 300RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน 

   (7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท/ทริป/ทาน 

เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจาํ หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจาย
ไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-
กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอน
เงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 

 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด เม่ือทานตกลง
จองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ 
เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน 



 

 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทาน
ยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว 
 1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดย
จะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถ
แกไขได  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การ
กอจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจาย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา 
หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบิน
อาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการ
บิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะส้ินสุดลง 
ผูจัดถือวาผูทองเท่ียวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
เน่ืองจากคาใชจายท่ีทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยนืยนัการใชบรกิารแบบผูจัดเปน
ตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายท้ังหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมี
เงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดย
สุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 

7) การประกันภัย ท่ีบริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษทัถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทาน
ชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกัน
ท่ัวไป)  



 

 

7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผู
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืนๆ 

 


