
 
 
 
 
 
 
 

 

Period ADL SGL 0-18ปี Size Flight Available

10 - 12 พ.ค. 61 6,996 3,500 8,500 20 FD 20

11 - 13 พ.ค. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20

18 - 20 พ.ค. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20

24 - 26 พ.ค. 61 6,996 3,500 8,500 20 FD 20

25 - 27 พ.ค. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20

27 - 29 พ.ค. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20

 01 - 03  ม.ิย. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20

 02 - 04  ม.ิย. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20

 07 - 09  ม.ิย. 61 6,996 3,500 8,500 20 FD 20

 08 - 10  ม.ิย. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20

 14 - 16  ม.ิย. 61 6,996 3,500 8,500 20 FD 20

 15 - 17  ม.ิย. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20

 16 - 18  ม.ิย. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20  
 



 

มาเกา๊  ฮอ่งกง  เวเนเชีย่น  3 วนั  
ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ(ยมืเงนิ) / ขอพรองคแ์ชกง “วดัแชกงหมวิ”  

ชมเมอืงจําลองปารสี „PARISIAN‟ และเมอืงเวนสิเอเชยี „THE VENETIAN‟ 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยี Air Asia (FD) 

 

 
หมายเหต ุ: ราคานีสํ้าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ / ไมร่วมคา่วซี่า 1,500 บาท ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

วนัแรก สนามบนิ ดอนเมอืง  – มาเกา๊ – วดัเจา้แมก่วนอมิ – รา้นขนม – โบสถเ์ซ็นปอล –  ผา่นชมเจา้แม่

กวนอมิรมิทะเล – The Parisian – The Venetian Casino – จไูห ่

04.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิ ดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเซยี โดยมี

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก   

06.40 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรเ์อเซยี  เทีย่วบนิที ่FD760  

10.20 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น้ําเพริล์ 

มอีาณาเขตตดิกบัตําบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมุทรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนั

ดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้    

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่น สู่ วดัเจา้แมก่วนอมิ  เป็นวัดใหญ่และเกา่แกม่าก  ทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่13 

ภายในวัดสมัผัสไดถ้งึความศกัดสิทิธ ิและมนตข์ลงัอันเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบ

ฉบับของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ยชดุ

เจา้สาวของจนีทีต่ดัเย็บดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม แวะชมิขนม รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ตน้ตํารับของเมอืงมาเกา๊  

จากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิ

ชาวอติาเลยีน ดา้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภณัฑจ์ัดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้

ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล ผ่าน

ชมองคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรง

ดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตนั เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหว่างจนี

กบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแม่มารโีปรตเุกส สรา้งข ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ใน

โอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้่นหลงัไดร้ะลกึถงึ 

นําทา่นสู ่ The Parisian ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจําลองของฝรั่งเศส เมอืงปารสี ใหท้า่นได ้

สมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมี

เวลา และใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการขึน้กระเชา้สูห่อไอเฟล ขึน้สูช่ัน้ 7 (*ไม่รวมคา่ข ึน้กระเชา้  คน

ละ100 HKD หากสนใจกรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัร)์  ประสบการณ์ใหม่แน่นอน เพราะเป็นโรงแรมทีท่าง Venetian 

อยากมสีโลแกนคลา้ยกนั แตท่ีน่ี่มแีลนดม์ารค์ทีส่วยทีส่ดุในมาเกา๊ หรอืบางทา่นตอ้งการอยากจะเทีย่ว  

Parisian (หากมเีวลามากพอ) 

 นําทา่นเขา้สู่  The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจําลองของอติาล ี

เมอืงเวเนเชีย่น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นม

นานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมเีวลา และใหท้กุ

ทา่นเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการลอ่งเรอื Venetian ในคลอง (*คา่ใชจ้่ายใน

การลอ่งเรอืกอนโดลา่ ทา่นละ 130 HKD หากสนใจกรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัร)์ 

อสิระทา่นจนถงึเวลาอันสมควร  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจูไห่ 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 



วนัทีส่อง จไูห ่ – รา้นบวัหมิะ – ฮอ่งกง – วดัฮองฮํา(เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ)  – วดัแชกงหมวิ – จวิเวอรร์ ี ่ – ชอ้ป

ป้ิงนาธาน – จไูห ่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบจัก

วาล “บวัหมิะ”ของแท ้100% ยาประจําบา้นทีม่ชีือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเชน่ น้ํารอ้นลวก หรอื น้ํามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่

ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

 จากนัน้นําทา่นสู ่เกาะฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ี ่ใหท้า่นไดช้มววิและพักผ่อน

ตามอัธยาศยั จนเดนิทางถงึฮ่องกง  

 นําทา่นไปไหว ้  เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา ( Kun Im Temple Hung Hom) 

เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพ

ระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิ

ที ่Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่อง

ฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่ม่ไดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แม่กวนอมิที่

ชาวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบูชาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าทีน่ี่แม่น

มากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย ซึง่คนสว่นใหญ่

จะนยิมไปในเทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ ึง่ทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สาํหรับเซน่ไหว ้

พรอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องค์

เจา้แม่กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจํีานวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไว ้

มากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หากเราประสพความสาํเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮ่องกงอกีก็คอ่ยกลบัไปทําบุญ ชว่งเทศกาล

ตรุษจนีจะมชีาวฮ่องกงและนักทอ่งเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนทีไ่ม่มเีวลาก็

สามารถใชเ้วลาอืน่ๆ ตลอดทัง้ปีเพือ่ขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอมิไดเ้ชน่กนั โดยซือ้อุปกรณ์เซน่ไหวจ้ากทาง

วัดเพยีงแตค่วรเตรยีมซองแดงไปเอง (ในกรณีทีท่างวัดไม่ไดเ้ตรยีมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไม่ไดอ้ยู่ในหนา้

เทศกาล) แลว้ก็ใสธ่นบัตรตามฐานะและศรัทธา เขยีนจํานวนเงนิทีต่อ้งการลงไปดว้ย ใสส่กลุเงนิยิง่ดใีหญ่ แลว้

ก็ไหวด้ว้ยพธิเีดยีวกนั ถา้ประสพความสาํเร็จตามทีมุ่่งหวังคอ่ยกลบัมาทําบุญทีน่ี่ในโอกาสหนา้ 

 จากนัน้นําทา่นขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนันําโชค  วัดนี้ตัง้อยู่ที่

ตําบลซา่ถิน่ ซ ึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกง สรา้ง

ขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ข ึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความ

ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแช ้กง๊ 

และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธป์ระจําวัด ตํานานเลา่ว่าในชว่งปลายของ

ราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทัว่ประเทศ 

และเหตกุารณ์นี้ไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทพั

ไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิข ึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร 

เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไร ้

พ่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของทา่นคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สู ้

เป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสาํนักงานใหญ่ของ

ธนาคารทีม่ชีือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่า

ของจีก้งัหันนําโชคทีม่ชีือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่ว่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่

เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ  นําทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี่  ที่

ข ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้นําทา่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ถนนนาธาน ย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชีือ่เสยีงที ่ย่านจมิซาจุ่ย ซึง่

ถอืไดว้่าเป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้นําของฮ่องกงและของโลก  กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิ Louis Vuitton, 

Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, 

G2000 เป็นตน้ ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย  *อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง   

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจูไห่ โดยเรอื (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ใหท้า่นพักผ่อน จนเดนิทางถงึ

เมอืงจูไห่   

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



วนัทีส่าม จไูห ่– วดัผูถ่อ – รา้นผา้ไหม – รา้นหยก – ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย – มาเกา๊ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 นําทา่นสู ่ วดัผูถ่อ  นมัสการองคส์งักระจายเพือ่ความอุดมสมบูรณ์นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพือ่ความโชคด ี

นมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายุยนืนาน จากนัน้ผ่าน

ชมถนนคูร่ัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีร่ัฐบาลเมอืงจูไห่ไดทํ้าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อน

หย่อนใจ นําทา่นชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ (สนิคา้โอทอ๊ป)ใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก 

หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่วัทา่นเองใหท้า่นชมผลติภณัฑผ์า้ไหมขึน้ชือ่ ทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของ ฝากได ้

ตามอัธยาศยั ชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ

แดต่วัทา่นเอง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

    จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย  ตัง้อยู่ตดิชายแดนมาเกา๊ เป็นศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย 

เชน่ สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชัน้นําตา่ง ๆไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่ ฯลฯ  ทีน่ี่มี

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หมดซึง่เป็นทีน่ยิมมากของชาวมาเกา๊และ ฮ่องกงเนื่องจากสนิคา้ทีน่ี่มคีณุภาพและราคาถกู

ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ สนิคา้ตามอัธยาศยั  นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงมาเกา๊ โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทาง

ขา้มดา่นกง๋เป่ยสูเ่มอืงมาเกา๊ระหว่างทาง แวะผ่านชมสญัลกัษณ์อันสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจูไห่บรเิวณอ่าว

เซยีงหู จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี” เป็นรูปแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล  พา

ทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊  

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่บัคัง่,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์

หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหาก

ลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทวัร์. 

19.50 น.  เหนิฟ้าสูส่นามบนิ ดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่ FD765 

21.35 น.  ถงึสนามบนิ ดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ.......................... 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง * 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้

รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

* อตัราคา่บรกิารทวัรน์ี ้ เป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศจนี เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธ ์

สนิคา้พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั คอื  บวัหมิะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึง่สนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่  รา้นทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวน

ทกุทา่นแวะชม.....ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ  60 นาท  ีถงึ 90 นาท  ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั   

ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 หยวน * 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ไมร่วมคา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่

วซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  ชําระหนา้งาน  ณ  สนามบนิ 
× คา่วซีา่ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 



× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 
หนา้ หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณ ี และกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  


