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วนัแรก ฮ่องกง-มาเกา๊-วดัเจ้าแม่กวนอิม-เซนตป์อล-เซนาโด้สแควร-์เวเนเช่ียน-จไูห่ 
06.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 5 เคาน์เตอร ์ K สายการบิน

ฮ่องกงแอรไ์ลน์ เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก (กรณุาใช้กระเป๋าล้อลากท่าน
ละ 1 ใบเพ่ือความสะดวกในการข้ามด่าน) ***ไฟลข์าไปของกรุป๊วนัท่ี 29 ก.ค. HX780 0335-0755 นัด
เจอท่ีสนามบิน 01.00 น และมีบริการอาหารกลางวนัเพ่ิม 1 มือ้*** 

08.50 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบิน HX768 (บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
12.40 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

น าท่านเดนิทางสู่เกาะมาเกา๊ โดยเรอืเฟอรร์ี ่ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
เรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านผ่านชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่
หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเลก็ๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึช่วงต้น
ศตวรรษที ่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบน้ีเพื่อตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้ง
อาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี ทีส่ าคญัคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปตัยกรรม และ
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ศลิปวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรยีกไดว้่าเป็น "ยโุรปใจกลางเอเชีย" น าท่านผ่านชมเจ้า
แม่กวนอิมริมทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ ัง้องค ์ มคีวามสงู 18 เมตร หนกั
กว่า 1.8 ตนั ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืง
อรา่มงดงามจบัตา เจา้แมก่วนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แมก่วนอมิลูกครึง่ คอืป ัน้เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ แต่ว่ากลบัมี
พระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแมม่าร ี ทีเ่ป็นเช่นนี้กเ็พราะว่าเป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพื่อเป็น
อนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสทีส่่งมอบมาเก๊าคนืใหก้บัจนี 
จากนัน้น าท่านชมวดัเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Temple) ถอืเป็นการไหวพ้ระเอาฤกษ์เอาชยั เพราะวดัแห่ง
นี้เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มากทีสุ่ดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่ 13 ภายในวดัสมัผสัไดถ้งึความ
ศกัดิส์ทิธิแ์ละมนตข์ลงัอนัเก่าแก่ของสถาปตัยกรรมของ ชาวจนีทีดู่มเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจนี ซึง่ภายใน
วดัแห่งนี้มพีระพุทธรปูทีช่าวมาเก๊าเคารพนบัถอือยูห่ลายองค ์ไมว่่าจะเป็นพระพุทธรปูพระพุทธเจา้ 3 ยคุ ที่
มปีระดษิฐานอยูด่ว้ยกนั 3 องค ์ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปรชัญาทางพระพุทธศาสนาทีว่่ามอีดตี ปจัจบุนั และ
อนาคตมพีระยไูล ทีค่นมาเก๊าใหค้วามเคารพนับถอืมากราบไหวข้อพรกนัเยอะ และองคท์ี่โดดเด่นเป็นพเิศษ
เหน็จะเป็นองคเ์จ้าแม่กวนอิม ทีแ่ต่งองคท์รงเครือ่งดว้ยชุดเจา้สาวของจนีทีต่ดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม 
น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้กีอ้ลัมอนด ์มะนาวโปรตุเกส ขนมผวัจา๋เมยีจา๋ หมู
แผ่นสตูรพเิศษ น ้ามนัปลา 
น าท่านชมวิหารเซนต์ปอล โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และ
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อล
สรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกดิเพลิงไหมใ้นปี 
1835 ทัง้วทิยาลยั และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแต่ดา้นหน้าของตกึฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบนัไดหน้า
ดา้นหน้าของตกึแสดงใหเ้หน็ถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมอียูท่ีน่ี่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้
ในโลก แวะชมยา่นเซนาโด้สแควร ์ถอืไดว้่าเป็นท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพ
และรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ ของมา
เก๊าวางขายอยูด่ว้ยเรยีกว่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่แห่งเดยีวกค็ุม้เกนิพอ น าท่านเทีย่วชม VENETIAN MACAU 
RESORT โรงแรมคาสโินหรรูะดบั 6 ดาว เชญิท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหมข่องเอเชยีภายใน
พรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบั
รา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมายกว่า 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนู
ต่างๆ ทีท่่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่เรอืกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการ) หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียูท่ ัง้หมด 4 โซนใหญ่ น าท่านเดนิทางขา้มด่านสู่จไูห่ (ใชเ้วลา
ประมาณ 1-2 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี ZHUHAI MINAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง     จไูห่-หวีหน่ี-ถนนคู่รกั-วดัผถู่อ-ตลาดกงเป่ย-เซินเจ้ิน-ชมโชวน์ ้าพ ุ3 มิติ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
น าท่านแวะถ่ายรปูกบัสาวงาม “หวีหน่ี” จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห่ 
บรเิวณอ่าวเซยีงห ู เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอืไข่มกุอยูร่มิทะเล นัง่รถผ่านชมทิวทศัน์ของถนนคู่รกั 
The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รฐับาลเมอืงจไูห่ไดต้กแต่งภมูทิศัน์ 
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ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ื่อว่าถนนคู่รกั กเ็พราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิ
ชายหาดแห่งน้ีไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้นัง่ซึง่ท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่านัน้ จงึไดช้ื่อว่าถนนคู่รกั ปจัจบุนัเป็น
ทีน่ิยมของบรรดาคู่รกั จากนัน้น าทุกท่านเท่ียวชมวดัผถู่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จ้าแม่กวนอิม 
เช่ือว่าวดัแห่งน้ีได้สร้างขึ้นเพ่ือทดแทนวดัท่ีอยู่บนเกาะผถู่อซาน เผื่อใหป้ระชาชนชาวเมอืงจไูห่ได้
สกัการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แมก่วนอมิ เปรยีบเสมอืนกบัไดก้ราบไหวบ้ชูาองคเ์จา้แมก่วนอมิทีเ่กาะผถู่อ
ซานจรงิๆ ชมผลติภณัฑท์ีท่ าจากผ้าไหมจีนทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้าหนาว และเยน็
สบายในหน้ารอ้น และชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น ้ารอ้นลวก, 
แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ..เป๋าฮ้ือ+ไวน์แดง 
น าท่านสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ย แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมอืงจไูห่มสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืกซือ้ อาทิ
เช่น โทรศพัทม์อืถอื, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ตามแฟชัน่ตามฤดกูาลในช่วงนัน้, 
ผลไม,้ อาหาร และขนม และแวะชมหยก สนิคา้โอท๊อปของจนี สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่เซนิเจิน้ ใช้
เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ Happy Coast ดินแดนแห่งความสขุริมทะเล สถานทีซ่ึง่ตัง้อยูใ่นยา่นธุรกจิหลกั
ของเซนิเจิน้เบย ์ พืน้ทีป่ระมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการทีแ่สดงถงึวฒันธรรมดา้นท่องเทีย่ว, 
บนัเทงิ, ชอ้ปป้ิง, รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พร้อมกบัชมโชวน์ ้าพ ุ3 มิติประกอบเพลง
แสงสีเสียงท่ีงดงามตระการตา และน าท่านเขา้ทีพ่กั 
พกัท่ี FX HOTEL / SHAN SHUI HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม เซินเจ้ิน-ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-วดัหวงัต้าเซียน-ช้อปป้ิง-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง น าท่านเทีย่วชมวดัแชกงหมิว หรือวดั
กงัหนัน าโชค วดันี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้
เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภ
ทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป ัน้เจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธป์ระจ าวดั ต านานเล่าว่าในช่วง
ปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก่้อ
เกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขุนพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ 
และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏที่ไหนกจ็ะไดร้บั
ชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่าน คนจนีถอืว่ามี
ความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของ
ฮ่องกงถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคาร ทีม่ชีื่อว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึที่
ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหนัน าโชคทีม่ชีื่อเสยีงของ
วงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อ
เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้  

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด และน าท่าน
เยีย่มชมสมนุไพรจีน ซึง่ถอืเป็นสนิคา้เพื่อสุขภาพสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากแด่คนทางบา้น น าท่านสู่วดั
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หวงัต้าเซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ทีไ่มม่วีนัเสื่อม
คลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ หรอื
แมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณ ท่านเทพเจา้หวงัตา้เซยีน เดมิท่านชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดนิ
ดนิธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวามกตญัญตู่อพ่อแมส่งูมาก และช่วยพ่อแมต่ัง้แต่เลก็ 
ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหน่ึงท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบนภเูขา
ไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งก้อตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ท่านขยนัหมัน่เพยีรเรยีนจน
บรรลุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมือ่ท่านไดร้ ่าเรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้า
อาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมนุไพร เพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ เดนิทางรกัษาประชาชนจนีที่เจบ็
ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ช้
วชิาการแพทย ์ จดัยาสมุนไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายขุยัทองท่าน ไดม้ลีกูศษิย์
มากมายทีเ่คารพท่านและร ่าเรยีนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท้่านเป็นเทพหว่องไท่ซนิ 
และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน 
ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมมุโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็
อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณ
ตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอร์
นานาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลกอกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรู 
เลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand 
Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO 
ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us 

00.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX769 (บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
02.35 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

***ไฟลข์ากลบับางวนั HKG-BKK HX761 2145-2355 / HX773 0040-0300*** 
ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ



อตัราค่าบริการ***25-27 ส.ค. / 1-3, 2-4, 15-17, 22-24 ก.ย. / 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย. / 16-18 
ธ.ค. 60 / 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ม.ค. / 3-5, 10-12 ก.พ. / 3-5, 10-12, 17-19 มี.ค. 61*** 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     12,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  12,499.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 11,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม           3,000.- บาท  
 

อตัราค่าบริการ***14-16 ต.ค. 60*** 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     13,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  13,499.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 13,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม           3,000.- บาท  
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อตัราค่าบริการ***13-15, 21-23 ต.ค. / 2-4, 9-11, 23-25 ธ.ค. 60*** 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     16,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  16,499.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม อายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 15,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม           4,000.- บาท  
 
อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กั 2 คนื (กรณพีกั 3 ท่าน ท่านที ่ 3 เป็นเตยีงเสรมิ) / ค่าน ้าหนกั
กระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่าประกนั
อุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทปิ 90 หยวน/ท่าน*** ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 20 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ที่มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  / ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 
 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
***ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 

บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลกูค้าจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด*** 

 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
2.  เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 
7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว  
คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัร์
เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 


