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✓ห่านย่างอนัเลืองช่ือ  ✓ เป๋าฮือ+ไวนแ์ดง   

✓น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด            
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04.30/06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ M ประตู  6  

สายการบินคาร์เธย ์แปซิฟิก แอร์เวย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
 06.45/08.15 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยสายการบินคาร์เธย ์แปซิฟิก แอร์เวย ์ เท่ียวบินท่ี CX616 /CX700 

           10.10/12.10 น    เดินทางถึงท่าอากาศยาน  เช็กลปัก๊อก หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ใหท้่านรอ
หวัหนา้ทวัร์ ณ สายพาน รับกระเป๋า เพื่อรอหวัหนา้ทวัร์  น าทุกท่านออก  ทางออก B เพื่อพบไกดท์อ้งถ่ิน   
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ  

 
ขอ้ควรทราบ !! : กรุณาเตรียมของใหพ้อดีกบัการเดินทางโดยกระเป๋าสัมภาระไม่ใหญ่และหนกัจนเกินไป  

การข้ึนหรือลง รถ เรือ หรือรถไฟ ขา้มด่าน การเดินทางเป็นแบบบนัไดเล่ือนและหรือสะพานลอย และตอ้ง

เดินทางเป็นระยะเวลาพอสมควร  ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นคนรับผดิชอบสัมภาระของผูเ้ดินทางดว้ยตวัเอง  ในการ

เดินทาง ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจ้ิน จูไห่  กรณีท่ีมีขนาดใหญ่เกินไปจะท าใหผู้โ้ดยสารจะเป็นอนัตรายและท าให้

ปวดเม่ือยในการเดินทางได ้ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนัแบบกล่อง  
 
น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า  โดยเรือเฟอร์ร่ี (ประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
น าท่านชม วหิารเซนต์ปอล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวทิยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และ 
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อล 
สร้างข้ึนในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองคร้ัง ในปี1595 และ1601 ตามล าดบัจนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี  
1835 ทั้งวทิยาลยัและโบสถถู์กท าลายจนเหลือแต่ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถส่์วนใหญ่และบนัไดหนา้ 
ดา้นหนา้ของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแห่งเดียว 
เท่านั้นในโลก น าท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า  เป็นวดัเก่าแก่ เป็นตน้ก าเนิดช่ือเกาะมาเก๊า มี สาม ศาล ไม่มีศาล
พระพุทธมีแต่ อาม่าหรือเจา้แม่ทบัทิมอยูท่ ั้งสามศาล   
น าท่านชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENATIAN HOTEL  ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีม 
ของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวติัศาสตร์ของชาวเวนิส ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ชอ้ปป้ิงกวา่ 350  
ร้าน มีทั้งสินคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท้่านเลือก และยงัมีสปาสุดหรูหราใหท้่านเลือกใชบ้ริการ มีร้านอาหาร 
กวา่ 20 ร้านและท่ีนัง่รองรับกวา่ 1,000 ท่ีนัง่ภายในมีเน้ือท่ีกวา้งขวางท่ีสามารถใชใ้นการจดันิทรรศการ หรือ 

วนัท่ีแรกการเดินทาง        กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-มาเกา๊-จูไห่                              (  -  /  เท่ียง  /  เย็น   )      
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สัมมนา และท่านยงัสามารถล่องเรือกอนโดล่าภายในเวเนเช่ียน (ไม่รวมในค่าทวัร์) 
 
ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทาง สู่ จูไห่ (ประมาณ 30 นาที) 
จากนั้นน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิง ท่ีตลาดใต้ดิน กงเป่ย แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่ มีส้ินคา้มากมาย
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ กระเป๋า เส้ือผา้ ผลไม ้อาหาร และ ขนมมากมาย 
 

  เยน็   รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที ่  JINJIANG INN  HOTEL / 365 ART HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
 

 

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสาวงาม “หวหีน่ี” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ 

บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล นัง่รถผา่นชมทิวทศัน์ของถนนคู่รักThe 

Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่ง

สวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่นหยอ่น ใจ และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาด

แห่งน้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงน ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยม

ของบรรดาคู่รัก 

จากนั้นน าท่านแวะชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจาก ผ้าไหมจีน ท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหนา้หนาว 
และเยน็สบายในหนา้ร้อน และ ชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน  ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก ้น ้า
ร้อนลวก,แผลไฟไหม,้แกริ้ดสีดวง ฯลฯ 
 

 เทีย่ง   รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร   
พร้อมทั้งเยีย่มชมโรงงาน จิวเวอร์ร่ี ของเมืองจีน 
น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหยวนหมิง พระราชวงัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนแทนพระราชวงัใหม่หยวนหมิง ณ กรุง
ปักก่ิงพระราชวงัแห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าใหส้วนแห่งน้ีโอบ
ลอ้มดว้ยขนุเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมีพื้นท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบั
สวนเดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิงท่ีท าใหส้วน หยวนหมิงหยวน แห่งใหม่ มีความแตกต่างกบัสวนเก่าท่ีปักก่ิง คือการ
เพิ่มเติมและตกแต่งท่ีเป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือไดว้า่เป็น

วนัท่ีสองของการเดินทาง      จูไห่                                 ( เชา้ / เท่ียง / เย็น  )      
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สถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ าลองมาจากสถานท่ีในประวติัศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และ
ธุรกิจการท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1997 เป็นตน้มา มีภูเขาโอบ
รอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท่ีรบ ส่ิงก่อสร้างต่างๆ สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน มีมากกวา่ 100 ช้ิน 
อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนกัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว จากนั้นชมโชว์
ตระการตาดว้ยแสง สี เสียง ซ่ึงใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชีวติ ซ่ึงประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลง
ฮ่องเตท้่องเจียนหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย 
 

   เยน็   รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร  พเิศษ  ไวน์แดง พร้อมเป๋าฮือ้ สดๆ 
น าท่านเข้าสู่ที ่  JINJIANG INN  HOTEL / 365 ART HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
 
   
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือ  (ประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ วดัเชอกุง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “วดัแชกงหมิว” ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การ
แกช้ง ตามความเช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนั  จะช่วยหมุนชีวติพลิกผนัจากร้ายกลายเป็นดีได ้และการเร่ิมตน้ปี
ใหม่ หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยความเช่ือของชาวฮ่องกง กงัหนัลม จะพาชีวติราบร่ืนลอ้
ลมและธุรกิจเงินทองวิง่ฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลม   
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   จูไห่-ฮ่องกง-ไหวพ้ระ-ชอ้ปป้ิง-กรุเทพฯ          (  เชา้ / เท่ียง / -  )      
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น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง พร้อมชมร้านหยกเป็นสินคา้โอท๊อปทอ้งถ่ิน  
 

 เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  พเิศษ !! ห่านย่าง 
น าท่านไหวพ้ระ วดัหวงัต้าเซียน เป็นวดัท่ีมีอายกุวา่คร่ึงศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีพกัอาศยัของการเคหะ  
วดัแห่งน้ีข้ึนช่ือดา้นอิทธิฤทธ์ิในการ ดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็  จึงไดรั้บการนบัถือเป็นพิเศษจากบรรดาคน 
ป่วย  ในช่วงวนัก่อนตรุษจีนจะดีต่อสุขภาพมากๆ เน่ืองจาก วดัน้ี ไดรั้บความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกง
อยา่งมาก   หากจะขอพรจากเทพเจา้ ก็ตอ้งลงทุน โดยเฉพาะการขอใหธุ้รกิจการคา้เจริญรุ่งเรือง   
ใหท้่านได ้อิสระชอ้ปป้ิงยา่น จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน)  ขาชอ้ปทั้งหลายต่างรู้ดีวา่หาก ก าลงัมองหาสินคา้
แฟชัน่ หรือ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองเสริมความงามแลว้ ละก็ ตอ้งมาท่ีฮ่องกง เพราะท่ีน่ีคือเมืองในฝันของนกัช้
อป ท่ีมีทั้งร้านคา้น าสมยัและมีช่ือเสียงจ าหน่ายเคร่ืองส าอางแบรนดด์งัจากทัว่โลก รวมไปถึงเส้ือผา้จาก
ดีไซน์เนอร์ทอ้งถ่ิน   
 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน... 

20.00  น.     ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธย ์แปซิฟิก แอร์เวย ์ เท่ียวบินท่ี CX703 / CX617 / CX709 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 ************** ขอบพระคุณอย่างสูง ************ 

..ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอยา่งละเอียด

เป็นท่ีพอใจแลว้จงึวางมดัจ  า เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง.. 

การท่องเที่ยวประเทศจนีน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวดงักล่าวคอืร้านหยก ร้านบัวหมิะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจวิเวอร์ร่ี เป็นต้น หากท่านใด

ไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไข

ดงักล่าวแล้ว   

 ** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออก

ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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 ก าหนดเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ 2 ท่าน) 
ท่านละ 

เดก็(ต า่กว่า 12 ปี) 
มเีตยีงเสริม 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เดก็(ต า่กว่า 12 ปี) 
ไม่มเีตยีงเสริม 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัท่านเดยีว 

เพิม่ 

  17-19,18-20,19-21, 25-27 

พฤษภาคม  
11,900.- 11,900.- 13,900.- 2,500.- 

31-2,1-3,2-4,7-9,8-10,9-11,     

14-16,15-17,16-18,21-23,        

22-24,23-25,28-30 มิถุนายน 

11,900.- 11,900.- 13,900.- 2,500.- 

1-3,5-7,6-8,7-9,8-10,12-14,13-

15,14-16,15-17,19-21,20-22,   

21-23 กรกฎาคม 

11,900.- 11,900.- 13,900.- 2,500.- 

2-4,3-5,4-6,9-11,16-18,         

17-19,18-20,23-25,24-26,    

25-27 สงิหาคม 

11,900.- 11,900.- 13,900.- 2,500.- 

31-2,1-3,6-8,7-9,8-10,13-15, 

14-16,15-17,21-23,22-24,28-

30 กนัยายน 

11,900.- 11,900.- 13,900.- 2,500.- 

 

** อัตรานีเ้ป็นราคาส าหรับวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน 144 ช่ัวโมง เข้า จูไห่ เซนิเจิน้
เท่านัน้ หากกรณีทางสถานทตูจนียกเลิกการท าวีซ่ากรุ๊ป เปล่ียนเป็นท าวีซ่า
เดี่ยวในเล่ม ณ วันที่เดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการขอเกบ็ค่าวีซ่า

เพิ่มท่านละ 1,800 บาท** 
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** กรณี ลูกคา้ท่านใด มีวีซ่าจีนอยูใ่นเล่มพาสปอร์ต ทาง ตรวจคนเขา้เมือง(ตม.) จะถึอวา่ท่านใชวี้ซ่า

ในเล่มใชใ้นการผา่นด่านเขา้เมืองจีน ทางบริษทัฯ ทวัร์ ไม่สมารถยืน่เป็นวีซ่ากรุ๊ปใหไ้ด ้และ กรณี  ท่ี

มีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน ทางลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเองทั้งหมดทั้งส้ิน เพราะทางบริษัทฯ ไมไ่ด้ คิด

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าวีซ่านัน้ๆ  ** 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตาม ธรรมเนียม ท่านละ 500 บาท / 
ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางก่อนกลับทั้งนี ้ท่าน
สามารถให้ มากกว่านี ้ได้ ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน ** 
** ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ประมาณท่านละ 3,500-6,500 บาท กรุณาเช็คราคา ** (ไม่มีทีน่ั่งบน
เคร่ืองบิน) ** ส่าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และ ไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องถือจดหมาย
ยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา และ มารดา ทีอ่อก จากส านักงานเขตตามทะเบียนบ้านทีท่่านอยู่อาศัย ** **  
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานี ้เฉพาะนักท่องเที่ยว ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณถีือ หนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร์ กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณพีเิศษ ** ** 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม   

✓  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปและกลบัตามรายการท่ีระบุชั้น Economy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนา้มนัทุกแห่ง 
 ✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  
✓  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เตม็ ทางบริษทัขอสงวน สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็น
เมืองใกลเ้คียงแทน โดยอา้งอิงตามคุณภาพและ ความเหมาะสม  

✓  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
✓  ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  
✓  ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินใบใหญ่ ตามเง่ือนไขท่ีทางบริษทั กบั สายการบิน   คือ 

อนุญาตใหผู้เ้ดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม เท่านั้น และ สัมภาระท่ี
ถือข้ึนเคร่ือง มีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม   

 ✓  ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
×  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 
×  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศฮ่องกง กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่ร้องขอวซ่ีาอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางประเทศฮ่องกง ได้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศฮ่องกงใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้มีความประสงคไ์ปพ านกัระยะสั้นเพื่อการ
ท่องเท่ียวในประเทศฮ่องกงไม่เกิน 30 วนั) กรณีมีการประกาศใหย้ืน่ขอวซ่ีากระทนัหนัก่อนการเดินทาง จะมีค่าใชจ่้าย
เพิ่มท่านละประมาณ 2,000 บาท โดยยืน่วซ่ีาท่ีสถานทูตจีน  

×  ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีนา้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด 
 มาตรฐาน ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน 
×  ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  
×  ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง  
×  ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 500 บาท/ ทริป/ต่อลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ้หญ่ ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุม่ ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทั้งน้ี ท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีได ้ตาม
ความเหมาะสมและ ความพึงพอใจของท่าน  

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 
เอกสารทีต้่องใช้ : หนงัสือเดินทางท่ียงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางตอ้งไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ,มีหนา้วา่งไม่ต ่ากวา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 
เงื่อนไขการจอง  
1.มดัจ าท่านละ 5,000 บาท (ยกเวน้ช่วงเทศกาล ท่านละ 10,000 บาท) พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหนา้หนงัสือเดินทาง
มาท่ี บริษทัฯ  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
 
เงื่อนไขการยกเลกิ  
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100 เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ในทุกกรณี 
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เงื่อนไขส าคัญที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 ✓คณะเดินทางจ่าเป็นตอ้งมีขั้นต ่า 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดี ท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์
ต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ 
ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง    
 ✓บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 
สภาวะอากาศ โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ  
ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทั) 
โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการ ของรถบสั
น าเท่ียวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียน เวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  
 ✓ หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผูเ้ดินทางทุกท่าน จะตอ้งมีอายคุงเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศ
ไทย และจะตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทบัตรา ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง  
✓เน่ืองจากการท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนใน ต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวน
สิทธ์ิ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได ้ในบริการบางส่วนท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ  

✓ กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน และ จะไม่สามารถ
คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้  
✓ หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
ของท่านช ารุด เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มี หนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวา่งสันของเล่ม หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ 
เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปไดด้งันั้นกรุณาตรวจสอบสภาพ หนงัสือเดินทางของท่านใหเ้รียบร้อยก่อน
ออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่า
ไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้ง
เอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่ออกตัว๋เคร่ืองบิน จะสามารถ เปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกตัว๋
เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบิน
แบบกรุ๊ปจะออก ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดินทาง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอน ของแต่ละ
กรุ๊ปเป็นส าคญั  
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✓ เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตัว๋เคร่ืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ 
เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี - ขอ้มูลเพิ่มเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ใน
การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
✓เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่ สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่
ทั้งน้ีและทั้งนั้น ทางบริษทัจะพยายามใหท้่านท่ีมาดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนัอยา่งท่ีดีสุด  
✓ กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund ได ้หมายถึง เรียกเงินคืน
ไดบ้างส่วน) ผูเ้ดินทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบ ของสายการบินเท่านั้น 
✓ ขอ้มูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม แตกต่างกนั จึงอาจ 
ท าใหห้อ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกั
อาจจะไม่ติดกนั หรือ อาจอยูค่นละชั้น คนละอาคารกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 
✓ กรณีท่ีท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการ
อยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอ สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน  
✓ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไม่คืนค่าใชจ่้าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บ ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้  
✓ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บั ท่าน ในกรณีดงัน้ี  
x กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของ หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ย เหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
x กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
x กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี 
พ านกัอยูใ่นประเทศไทย  
 
✓ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสมนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการ ปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
✓ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
✓ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , การนดัหยดุ
งาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การ น่าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  
✓บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
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✓ม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจ่าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
✓รายการน้ี เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได ้ส ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึง อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
✓ กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช ้วลิแชร์ กรุณาแจง้บริษทั ฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถ จดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 
✓ มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน ผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดักากบัเท่านั้น  
✓กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว อาจไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเก็บตาม จริงทั้งหมด  
✓ บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั   
✓ ในกรณีท่ีตอ้งท่าวซ่ีาขา้มด่านจีนจะมีค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ประมาณ 2,000 บาท (ปรกติใชว้ซ่ีากรุ๊ป) เง่ือนไขการจอง และ การ
ช าระเงิน 
 
 

เน่ืองจาก  ฮ่องกง รณรงค์เร่ืองการใช่ถุง  กรณไีปซ้ือของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก 

ร้านค้า ต้องจ่ายเพิม่อกี 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผา้ไปดว้ยทุกคร้ังท่ีจบัจ่ายซ้ือของทุกชนิด 

 
 
 


