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ก ำหนดวนัเดนิทำง:   

มถินุำยน  : 02-04,03-05,09-11,10-12,16-18,17-19,23-25,24-26 มถินุายน 2560 
13,900.- 

มถินุำยน  : 30 มถินุายน  - 02 กรกฎาคม 2560 13,900.- 
กรกฎำคม :  01-03 กรกฎาคม 2560 13,900.- 
กรกฎำคม :  07-09,09-11,10-12,14-16,15-1721-23,22-24,กรกฎาคม 2560 16,900.- 
กรกฎำคม :  08-10,28-30,29-31 กรกฎาคม 2560 18,900.- 
กรกฎำคม :  29-31 กรกฎาคม 2560 17,900.- 

MACAU HONGKONG SHOPPING 

PEAKTRAM 

3 วนั 2 คนื 
โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเซยี (FD)  
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สงิหำคม :  04-06,05-07,11-13 สงิหาคม 2560 17,900.- 
สงิหำคม :  12-14 สงิหาคม 2560 18,900.- 
สงิหำคม :  13-15,18-20,19-21สงิหาคม 2560 16,900.- 
สงิหำคม :  25-27 , 26-28 สงิหาคม 2560 13,900.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซน็ตป์อล - เวเน

เชีย่น- ฮอ่งกง 
X O X 

PANDA HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

2 
ฮอ่งกง – วดัแชกง -ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น่ังรถรางพคีแทรม) -

อสิระชอ้ปป้ิงตลา เลดีม้ารเ์กต็  
O O X 

PANDA HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

3 ฮอ่งกง -อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน -มาเกา๊-กรงุเทพฯ O X X  

 
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง              กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ-เจำ้แม่กวนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล - เวเน

เชีย่น- ฮอ่งกง 

04.00 น. 

 

 

06.35 น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคำน ์

เตอรส์ำยกำรบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD760 

(บนเครือ่งมบีรกิำรขำยอำหำรและเครือ่งดืม่) 

 

10.05 น.    

 

เดนิทางถงึสนามบนิมาเกา๊ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผา่นการตรวจเอกสาร

และสมัภาระในการเขา้เมอืง  
 

 

“มำเกำ๊” เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมูบ่า้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้

ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนีและ

มาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี้ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้น
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สถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็น

เมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้่า

เป็น “ยุโรปใจกลำงเอเชยี” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของ

สามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิมของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่ง

วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพธิสีง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนี นับ

จากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตย่ังคงสภาพการเมอืง

การปกครองในรปูแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ 

บำ่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

 

...จำกน ัน้ชมเจำ้แมก่วนอมิรมิทะเล รปูองคเ์จา้แมก่วนอมิสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว 

ซึง่ประเทศโปรตุเกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนื่องในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศ

จนี ....จากนัน้น าท่านมายงั ซำกประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แต่

โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลที่อยู่ตดิกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกัน

โดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถาน

ทีย่ังหลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนต์ปอลคอืประจักษ์พยานการกอ่ตัง้มหาวทิยาลัยของตะวันตก

ใน ภูมภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสูตรการศกึษาไวอ้ย่างพถิพีถิันขณะทีซ่ากประตู

โบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊า  เซนำโดส้แควร ์ซ ึง่โดดเด่น

ดว้ยพื้นถนนที่ปูลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส 

อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้น า

ท่านแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับห่อสาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่...น าท่านชม The 

Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอสิระพักผ่อน

ถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายใน

เวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบ่งเป็นโซนต่างๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังให ้

ทา่นไดส้ัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพือ่ลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนด์

เนมหลากหลายกว่า300 รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ 

หรอื ล่องเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาท่านละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตาม

คลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตให ้

เด็กทีม่อีายตุ ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการบันทกึภาพใด ๆ ภายใน

คาสโินทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ) จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูฮ่อ่งกงโดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลำ

ประมำณ 1 ช ัว่โมง (ขึน้กบัสภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 
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 ** อสิระทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย**  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ฮอ่งกง Panda Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง            ฮ่องกง – วดัแชกง -ยอดเขำวคิตอเรยีพคี(น ัง่รถรำงพคีแทรม) -

อสิระชอ้ปป้ิงตลำ เลดีม้ำรเ์ก็ต 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก  หรอื ภตัรคาร แบบ ติม่ซ า  

 

วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุว่า 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแช

กงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี

เหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไป

ยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบ

ผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของ

เราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนที่

ดวงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองค์

กังหันน าโชคม ี4ใบพัด คือพร 4 ประการ คอื สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกง

และนักธรุกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภัยไข ้

เจ็บออกไปจากตัวและน าพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน  ...น าท่านชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกง

บรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถ่ายรปูคูก่ับววิทวิทัศน์ของ

ตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจดุชมววิทีส่งูทีส่ดุ และสวยทีส่ดุของฮอ่งกงสมัผัสบรรยากาศสดชืน่ สามารถ

ชมทัศนยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจุดชมววิ ชมไฟ

ตกึสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยู่ในเกาะฮ่องกง ที่ดา้นบนของ 

The Peak มอีาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรอื ครึง่วงกลมสูง 7 ชัน้ ภายในอาคารมี
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พพิธิภัณฑห์ุ่นขึผ้ ึง้มาดามทสุโซ ่(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขาย

ของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปป้ิง

ทีส่งูทีส่ดุในฮ่องกง ...จากนัน้น าท่านนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ 

ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมา

สักการบูชาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทับทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะ

การขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวังทกุครัง้ไป.. 

 

บำ่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร    

 

จำกน ัน้น ำชมโรงงำนจวิเวอรร์ ี ่ซึง่เป็นโรงงำนทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของฮ่องกงในเรือ่งกำร

ออกแบบเครือ่งประดบัท่ำนสำมำรถหำซือ้ไดใ้นรำคำพเิศษ !! และน ำท่ำนเลอืกซือ้ยำ

สมุนไพรจนีตำ่งๆ อกีมำกมำย   ...หลังจากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงเลดีม้ำรเ์ก็ต ซึง่เป็น

ตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของฮอ่งกง มสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ป ทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่ 

กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง ของเล่น ฯลฯ  มสีนิคา้มากกว่า 100 กว่ารา้น และ

ของกนิ ซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ของทีน่ี ่ทา่นสามารถตอ่ลองสนิคา้ไดม้ากกวา่ 50% 

 

 ** อสิระทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย**  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ฮอ่งกง Panda Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง        ฮอ่งกง -อสิระชอ้ปป้ิงถนนนำธำน -มำเกำ๊-กรงุเทพฯ 

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื ภตัรคาร แบบ ติม่ซ า  

 

ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour 

City กับสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเช่น Armani, Prada, 

Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  

หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria  สมควรแกเ่วลำ

เดนิทำงสูม่ำเกำ๊โดยเรอืเฟอรร์ีใ่ชเ้วลำ 50 นำท.ี (ข ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง)  
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“มำเกำ๊” 

 สมควรแกเ่วลา  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊  

19.50 น . 

 

21.30 น. 

ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเกา๊เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่

FD765  (บนเครือ่งมบีรกิำรขำยอำหำรและเครือ่งดืม่) 

เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                           

 

 
 
 

MACAU HONGKONG SHOPPING 3วนั2คนื บนิ FD 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

มถินุำยน  : 02-04,03-05,09-

11,10-12,16-18,17-19,23-25,24-

26 มถินุายน 2560 

13,900 13,900 13,900 5,500 

มถินุำยน  : 30 มถินุายน  - 02 

กรกฎาคม 2560 
13,900 13,900 13,900 5,500 

กรกฎำคม :  01-03 กรกฎาคม 

2560 
13,900 13,900 13,900 5,500 

กรกฎำคม :  07-09,09-11,10-

12,14-16,15-17,21-23,22-24,

กรกฎาคม 2560 

16,900 16,900 16,900 5,500 

กรกฎำคม :  08-10,28-30 

กรกฎาคม 2560 
18,900 18,900 18,900 5,500 

กรกฎำคม :  29-31 กรกฎาคม 

2560 
17,900 17,900 17,900 5,500 

สงิหำคม :  04-06,05-07,11-13 

สงิหาคม 2560 
17,900 17,900 17,900 5,500 

สงิหำคม :  12-14 สงิหาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,500 

สงิหำคม :  13-15,18-20,19-21

สงิหาคม 2560 
16,900 16,900 16,900 5,500 
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สงิหำคม :  25-27 , 26-28 

สงิหาคม 2560 
13,900 13,900 13,900 5,500 

รำคำจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 5,000.- // รำคำเด็กทำรก INFANT  3,500.-  

**เดอืนกรกฎำคม ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 7,500.-(ยกเวน้วนัที ่01-03 ก.ค.60) 

**เดอืนสงิหำคม ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 8,500.- (ยกเวน้วนัที ่25-27/26-28 ส.ค.60) 

 

 

หมำยเหต ุ:  

- ตำมนโยบำยของรฐับำลจนีร่วมกบักำรท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มำเก๊ำ จูไห่ เซินเจ ิน้)

ก ำหนดใหม้กีำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้นรฐับำล คอื บวั

หมิะ, ผำ้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชำ, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบั

รำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทำ่นทรำบวำ่ รำ้นรฐับำลทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกทำ่นแวะชม 

ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไม่มกีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถำ้หำกลูกคำ้ไม่มี

ควำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำลจนีทุกเมอืง ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวน

เงนิ 300 หยวน / คน / รำ้น 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 60 เหรยีญฮอ่งกงดอลลำ่ /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

***คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร*์**  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำรกรณุำจองลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนักอ่นกำรเดนิทำงและกรณุำเตรยีมเงนิมดัจ ำ 10,000 

บำท(ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้) 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำกรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ ัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 10,000 บำท 

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมด 
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4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ    

 หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทัท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง ขึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของ

เจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำงหวัหนำ้ทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษิทัอำจมกีำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  
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 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

     5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทวัร ์

 
 
 

หมำยเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง

ดอลลำ่ 

 


