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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลนัเตา-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights                                           

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ M สายการบิน
คาเธย ์แปซิฟิค เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

06.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิค เท่ียวบิน CX616 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
10.25 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น าท่านสู่ฝ ัง่เกาลนู ฮ่องกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีโดยอยูต่ดิกบั
มณฑลกว่างตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝ ัง่ตะวนัตก ห่างไปราว 61 กโิลเมตร ฮ่องกง เดมิเป็นเพยีง
หมูบ่า้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ หลงัจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะ
ฮ่องกง และเกาลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตามล าดบั ต่อมาภายหลงัในปี 1898 
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องักฤษไดท้ าสญัญา‘เช่าซือ้’พืน้ทีท่างตอนใตข้องล าน ้าเซนิเจิน้ ซึง่ปจัจุบนัเรยีกว่า ‘เขตดนิแดนใหม่’ รวมทัง้
เกาะรอบขา้ง ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กว่าเมือ่ครัง้องักฤษเขา้ยดึครองในสมยัสงครามฝ่ินเกอืบสบิเท่า 
น าท่านเดนิทางสู่ เกาะลนัเตา ซึง่มขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
ในคาบสมทุรฮ่องกง น าท่านนัง่กระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ทีร่าบนองปิง เป็นกระเชา้ทีย่าวทีสุ่ด
ในโลก ท่านจะไดช้มทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา (กรณกีระเชา้ปิดจะใชร้ถโคช้ขึน้แทน)  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พบกบัสถาปตัยกรรมจนีโบราณของหมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege) บนพืน้ที ่1.5 เฮค
ตาร ์ อสิระเทีย่วชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมูบ่า้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกที่
สามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิ และวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั ให้ท่านนมสัการพระใหญ่วดั
โป่หลิน องคพ์ระสรา้งจากการเชื่อมแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหนั
พระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใต้ น าทุกท่านสู่จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui 
Promenade) ยา่นการคา้ทีส่ าคญัของฮ่องกง ประกอบไปดว้ยตกึรามสงูชนั ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นรบัลม
เยน็ๆ รมิอ่าววคิตอเรยี ถ่ายรปู ชมแสงสขีองวฒันธรรมและความเจรญิรุง่เรอืงเพราะอ่าววคิตอเรยีเป็น
จดุเริม่ตน้ของฮ่องกง น ้าลกึทีค่ ัน่ระหว่างเกาะฮ่องกงกบัแหลมเกาลนูคอืแหล่งจบัปลาของหมู่บา้นชาวประมง 
ซึง่ไดเ้ตบิโตกลายเป็นศูนยก์ลางการคา้ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปจัจุบนัอ่าวน้ียงัคงเป็นศูนยก์ลางการ
ด าเนินชวีติของเมอืง และยงัเป็นหนึ่งในภมูทิศัน์เมอืงทีง่ดงามเป็นเลศิทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก น าทุกท่านไป
ชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสยีงเพลง Symphony of 
Lights ความมหศัจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาซึง่เป็น
การแสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยูส่องฟากฝ ัง่ของอ่าววคิตอเรยี
โดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสี
ต่างๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี BEST WESTERN GRAND HOTEL / PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง ฮ่องกง-มาเกา๊-วิหารเซนตป์อล-เซนาโด้สแควร-์วดัเจ้าแม่กวนอิม-เวเนเช่ียน-ฮ่องกง 

เช้า       รบัประทานอาหารต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่มาเกา๊ โดยเรือเฟอรร่ี์ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย ผ่านชมเกาะมาเก๊า “มา
เก๊า”  นบัเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมูบ่า้นเกษตรกรรม
และประมงเลก็ๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่ 16 ชาว
โปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบ
นี้ทีส่ าคญัคอืชาวโปรตุเกส ไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปตัยกรรม และศลิปวฒันธรรมของ
ชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท าใหเ้กาะมาเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างวฒันธรรม
ตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรยีกไดว้่าเป็น "ยโุรปใจกลางเอเชีย" ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริม
ทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางคท์อง สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ ัง้องค ์มคีวามสงู 18 เมตร หนกักว่า 1.8 ตนั 
ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอรา่มงดงามจบั
ตา เจา้แมก่วนอมิองคน้ี์เป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึง่ คอืป ัน้เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ แต่ว่ากลบัมพีระพกัตรเ์ป็น
หน้าพระแมม่าร ี ทีเ่ป็นเช่นนี้กเ็พราะว่าเป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมา
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เก๊าในโอกาสทีส่่งมอบมาเก๊าคนืใหก้บัจนี น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้กีอ้ลั
มอนด ์มะนาวโปรตุเกส ขนมผวัจา๋เมยีจ๋า หมแูผ่นสตูรพเิศษ น ้ามนัปลา น าท่านชมวิหารเซนต์ปอล โบสถ์
แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็น
มหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูก
ท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลยั และ
โบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแต่ดา้นหน้าของตกึฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบนัไดหน้าดา้นหน้าของตกึแสดงใหเ้หน็
ถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมอียูท่ีน่ี่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ในโลก แวะชมยา่นเซนาโด้ส
แควร ์ ถอืไดว้่าเป็นท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย 
มเีสือ้ผา้ทุกแบบทุกสไตล ์ และยงัมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ว้ยเรยีกว่าช้
อปป้ิงทีน่ี่แห่งเดยีวกค็ุม้เกนิพอ  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านชมวดัเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Temple) ถอืเป็นการไหวพ้ระเอาฤกษ์เอาชยั เพราะวดัแห่ง
นี้เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มากทีสุ่ดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่ 13 ภายในวดัสมัผสัไดถ้งึความ
ศกัดิส์ทิธิแ์ละมนตข์ลงัอนัเก่าแก่ของสถาปตัยกรรมของชาวจนีทีดู่มเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจนี ซึง่ภายใน
วดัแห่งนี้มพีระพุทธรปูทีช่าวมาเก๊าเคารพนบัถอือยูห่ลายองค ์ไมว่่าจะเป็นพระพุทธรปูพระพุทธเจา้ 3 ยคุ ที่
มปีระดษิฐานอยูด่ว้ยกนั 3 องค ์ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปรชัญาทางพระพุทธศาสนาทีว่่า ม ี อดตี ปจัจุบนั และ
อนาคตมพีระยไูล ทีค่นมาเก๊าใหค้วามเคารพนับถอืมากราบไหวข้อพรกนัเยอะ และองคท์ีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษ
เหน็จะเป็น องคเ์จ้าแม่กวนอิม ทีแ่ต่งองคท์รงเครือ่งดว้ยชุดเจา้สาวของจนีทีต่ดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอย่าง
งดงาม น าท่านชม THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสโินหรรูะดบั 6 ดาว หลงัจากนัน้มเีวลา
ใหท้่านอย่างเตม็ทีเ่พื่อทีจ่ะไดส้มัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหมข่องเอเชยี ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่
อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นม
ชื่อดงัมากมายกว่า 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชื่น
ชอบ ท่านสามารถนัง่เรอืกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรอืจะเสีย่ง
โชคคาสโิน ซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอรร่ี์ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี BEST WESTERN GRAND HOTEL / PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม วดัแชกงหมิว-หวงัต้าเซียน-ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ        
เช้า รบัประทานอาหารต๋ิมซ า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเทีย่วชมวดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค วดันี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของ
ฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่ง
ความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป ัน้เจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิ ์
สทิธป์ระจ าวดั ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้
ทัว่ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก่้อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความ
วุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยก
ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบ
ไรพ้่ายของท่าน คนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง 
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ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคาร ทีม่ ี
ชื่อว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจี้
กงัหนัน าโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืก
ซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้งบารม ี และศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ ท่านชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ที่
ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีซน์ทีไ่ดร้บัรางวลั และน าท่านแวะชมหยก ซึง่เป็นสนิคา้ทีช่าวฮ่องกงถอืเป็น
เครือ่งประดบั และเครือ่งรางทีน่ิยมใส่ตดิตวัน าท่านสู่วดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่า หว่อง
ไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ทีไ่ม่มวีนัเสื่อมคลายไปจากความศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง 
สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ หรอืแมก้ระทัง่ควนัธูปคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณ ท่านเทพเจา้
หวงัตา้เซยีนเดมิท่านชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมี
ความกตญัญตู่อพ่อแมส่งูมาก และช่วยพ่อแมต่ัง้แต่เลก็ ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยู่มาวนัหนึ่งท่านไดพ้บกบั
นกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบนภเูขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่าน
นัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ท่านขยนัหมัน่เพยีรเรยีนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้
เมือ่ท่านไดร้ ่าเรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมุนไพร เพื่อ
บ าเพญ็ประโยชน์ เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสารทศิ เมือ่เกดิโรค
ระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์ จดัยาสมุนไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บั
โรครา้ย ตลอดอายขุยัทองท่าน ไดม้ลีกูศษิยม์ากมายทีเ่คารพท่านและร ่าเรยีนวชิาจากท่าน จวบจน
ประชาชนต่างยกยอ่งใหท้่านเป็นเทพหว่องไท่ซนิ และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมมุโลก 
ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหน หรอืงบประมาณ
เท่าใด ศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้ง
เสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม ของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณ
สามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกช้
อปป้ิงท่ีโอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 700 
รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที ่Toy’s Us สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ ***กรณุาตรงต่อเวลานัดหมาย*** 

21.25 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.15 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ ไฟลข์ากลบับางวนัเป็น CX709 2225-0015  

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

 

อตัราค่าบริการ***5-7, 20-22 ส.ค. / 9-11, 23-25 ก.ย. / 18-20 พ.ย. 60** 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     23,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   23,499.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   22,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม           4,500.- บาท   
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อตัราค่าบริการ***14-16, 28-30 ต.ค. / 16-18 ธ.ค. 60** 
        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     24,999.- บาท 
        ราคาเดก็มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   24,499.- บาท 
        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   23,999.- บาท 
        พกัเด่ียวเพ่ิม           4,500.- บาท   
 
อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่า
ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจา่ย 90 HKD / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียม
ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางที่
น ้าหนกัเกนิ 20 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 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 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
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หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
2.  เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ 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 
 

 


