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มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน 
เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วดัอาม่า ,โบสถเ์ซนตป์อล, เยี่ยมชมเวเนเช่ียน 

ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว 

เก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟลจ  าลอง ณ THE PARISIAN MACAO 

นมสัการขอพรไหวพ้ระวดัหวงัตา้เซียน + วดัแชกงหมิว ณ ฮ่องกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

พิเศษ1. เท่ียวสุดคุม้เต็มวนั  บินเชา้ กลบัดึก 

พิเศษ2. พกัฮ่องกง  2 คืนไม่เหน่ือย 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – วดัอาม่า– เจา้แม่กวนอิมรมิทะเล - วิหารเซนตป์อล –เก็บภาพ

ประทบัใจกบัหอไอเฟล เดอะปารเิซียน – เวเนเช่ียน – ฮ่องกง 

04.00 น พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบิน AIR ASIA พบเจา้หน้าท่ี

ท าการเช็คอินตัว๋ 

06.45 น. บินลดัฟ้าสู่ มาเกา๊ โดยเท่ียวบิน FD760  

10.20 น. ถึงสนามบิน มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมง

เล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาว

โปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยู่

ในแถบน้ี ท่ีส าคัญคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และ

ศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสาน

ระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” น า

ท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรอื ศาลเจา้แม่ทบัทิม ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศถวายใหก้บัอาม่า องคเ์ทพทิดา

แห่งทอ้งทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซ่ึงแกะสลกัเป็นรูปเรือส าเภาโบราณ เป็นสญัลกัษณ์ท่ี

บ่งบอกวา่ บริเวณน้ี คือ จุดแรกท่ีเจา้แม่อาม่ายา่งเทา้ข้ึนสู่แผ่นดินมาเก๊า ดา้นหนา้มีรูปป้ันสิงหโ์ตอยู ่ 

2 ตวั มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแกว้ท่ีอยู่ในปากไปทางขวา 3  ครั้ง ใหท่้านท่ีเกิดปีชงไหวว้ดัน้ีเพ่ือ

เสริมความเป็นสิริมงคล น าท่านแวะชม เจา้แม่กวนอิมรมิทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสรา้ง

ดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดู

งดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์

เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มารี 
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ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าใน

โอกาสท่ีส่งมอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีน 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

 

 

 

 

 

น าท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซ่ึงก่อตั้งในปี 

1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก 

โบสถ์เซนตป์อลสรา้งขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ 

จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึก

ฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบนัไดหน้าดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและ

ตะวันตกและมีอยู่ท่ีน่ีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันในโลก  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN 

MACAO  ใหท่้านไดส้มัผัสบรรยากาศของ  จากน้ันเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ท่ีจ าลองมาจาก

ฝรัง่เศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเก๊าถือไดว้่าเป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก 

โดยมีการประดบัไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถข้ึนไปชมวิวท่ีชั้น 

7 และ ชั้น 37 โดยท่ีชั้นน้ีท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั่งโคไทของมา

เกา๊ สามารถข้ึนชมวิวไดต้ั้งแต่เวลา 10.0-22.00 น. (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์  
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น าท่านเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญท่านสมัผสับรรยากาศ

ของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบันเทิง 

และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมายกว่า 350 รา้น 

ใหท่้านไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่

เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่นรายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน 

ซ่ึงมีอยูท่ั้งหมด 4 โซนใหญ่   

 

 

 

 

 

 

**อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการเสี่ยงโชค หรือเลือกซ้ือสนิคา้ ** สมควร

แก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอรร่ี์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 

ที่พกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

วนัที่สอง วิคตรอเรยี พีค-รพีลสัเบย-์วดัแชกงหมิว- วดัหวงัตา้เซียน - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าขึ้ นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้

, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (2)   

จากน้ันน าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกง เก็บภาพประทับใจกบั VICTORIA PEAK จุดชมวิวสวยท่ีสุดของ

ฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและ

เกาลูนไดท้ั้งเกาะอย่างชัดเจน  ทั้งน้ียังต่ืนตากับตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ี

ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้ง

ของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพรอ้มทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิว
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เวอรร์ี่ ท่ีขึ้ นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีไดร้ับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวง

เร่ืองฮวงจุย้ พรอ้มนมสัการขอพรจาก   เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล

ท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY      ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกันว่าขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุ

เพ่ิมขึ้ น 3 ปี จากน้ันใหท่้านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดรวมรบัพลงัท่ีดีท่ีสุดของ

ฮ่องกง อีกทั้งยงัใหท่้านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย  น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ 

ท่ีขึ้ นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  

น าท่านชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็น

ภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเชื่อ

กนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ี

ในวนัขึ้ นปีใหม่  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัหวงัตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่ง
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ไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรใหสุ้ขภาพ

แข็งแรง  ไรโ้รคภยั   สมควรแก่เวลาน าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่าน

ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย

มกัจะตั้งตน้กันท่ีสถานีจิมซาจุ่ย มีรา้นขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, 

กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้น

มากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ ชื่ อ  OCEAN TERMINAL ซ่ึ งประกอบไปด้ว ย

หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ใหแ้บรนดด์งั

มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, 

PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย *อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั* 

ที่พกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม กระเชา้นองปิง - นมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าขึ้ นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้ 

ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (4)   

น าท่านนมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องคพ์ระสรา้ง

จากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหันพระ

พักตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้  จากน้ันอิสระใหท่้านไดส้ัมผัสกับหมู่บา้น

วัฒนธรรมนองปิง ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้

มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความ

เจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ย่างลงตัว (หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพ่ือน าท่านข้ึนสู่ยอดเขา

แทน และจะท าการคืนเงินค่าสว่นตา่งกระเชา้ท่านละ 40 เหรยีญฮ่องกง) 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ท่ีหา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตาม

อัธยาศัย กับ OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, 

RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และ

ชั้นใตด้ินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั*** 

21.35 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503 

23.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

*********************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** คณะยนืยนัการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

14-16 ตลุาคม 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 

28-30 ตลุาคม 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 

03-05 พฤศจกิายน 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 

11-13 พฤศจกิายน 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 

03-05 มีนาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0
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10-12 มีนาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

16-18 มีนาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

17-19 มีนาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

23-25 มีนาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

24-26 มีนาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

20-22 เมษายน 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

21-23 เมษายน 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

04-06 พฤษภาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

11-13 พฤษภาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

12-14 พฤษภาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

18-20 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

19-21 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

25-27 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

26-28 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรม

ทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบริษทัฯ จงึอยากเรยีนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้น

จ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบั

ใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ

ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยช น์
ลกูคา้เป็นหลกั 
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 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่

ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหนา้ด่าน) เขา้ประเทศจีน 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,500 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 
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1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   
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4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนด

เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 
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7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบ

เท่าน้ัน ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไม้

สด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  

 

 

 

 

 

 

 


