
 

Period ADL  SGL  
เด็ก0-18 ปี 
บวกเพิ่ม  

Size Flight 

01 - 03 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 20 NX 
02 - 04 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 20 NX 
04 - 06 ก.ค. 62 10,801 5,500 +5500 20 NX 
05 - 07 ก.ค. 62 11,811 5,500 +5500 36 NX 
06 - 08 ก.ค. 62 11,811 5,500 +5500 41 NX 
07 - 09 ก.ค. 62 10,801 5,500 +5500 36 NX 
08 - 10 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 20 NX 
09 - 11 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 20 NX 
10 - 12 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 20 NX 
13 - 15 ก.ค. 62 11,811 5,500 +5500 20 NX 
15 - 17 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 20 NX 
16 - 18 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 41 NX 
17 - 19 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 41 NX 

 

  



WOW . . .  MACAO  -  HONGKONG  3 Days 2 Nights 

สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก  ☆ ฮอ่งกง-จไูห-่มาเกา๊ ☆ 

ขอพร เสรมิดวง สิง่ศกัดิส์ทิธิช์ ือ่ดงั ของเกาะฮอ่งกงและมาเกา๊ 

☆ขึน้หอคอย ชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจทีม่าเกา๊และฮอ่งกง  

พกั  มาเกา๊ 1 คนื , ฮอ่งกง 1 คนื  /  เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 

หมายเหต:ุราคานีส้ าหรบัคนไทยเทา่น ัน้/ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ/ไมร่วมของหวัหนา้ทวัรค์นไทย 

............................................................................................................................................................................... 

*กรณีเดนิทางตดิช่วงวนัธรรมดา  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นเทีย่วและพกัมาเกา๊กอ่น 

► ► ► SPECIAL : BOARDING PASS AIR MACAO พเิศษ! ส ำหรับบอรด์ดิง้พำสแอรม์ำเก๊ำจำ้ 

Special  Galaxy  - รบับตัรก านลัอาหารและเครือ่งดืม่ ฟร ีมลูคา่ 50 เหรยีญมาเกา๊ 

- รบับตัรสว่นลดเมือ่ชอ้ปป้ิงภายใน GALAXY MACAO HOTEL 

   - รบับตัรก านลัมลูคา่ 100 เหรยีญมาเกา๊ ส าหรบัผูท้ ีช่ ืน่ชอบการเสีย่งโชคในคาสโิน 

(หมำยเหต ุ  ทำ่นสำมำรถรับบัตรก ำนัลไดท้ีเ่คำน์เตอร ์GeG GALAXY MACAO HOTEL โดยน ำพำสปอรต์และบอรด์ดิง้พำสมำแสดงใหก้บั

เจำ้หนำ้ทีท่ีเ่คำนเ์ตอร)์ 

Special  Parisian  - รบับตัรขึน้ชมหอไอเฟล EiffeL ToweR ช ัน้ 7 ฟร ี

(หมำยเหต ุ  ทำ่นสำมำรถรับบัตรก ำนัลไดท้ีเ่คำน์เตอร ์THE PARISIAN MACAO โดยน ำพำสปอรต์และบอรด์ดิง้พำสมำแสดงใหก้บัเจำ้หนำ้ที่

ทีเ่คำน์เตอร)์ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– มาเก๊า ►New ..สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลกสูเ่กาะฮอ่งกง – ชอ้ปป้ิงเลดี้

มารเ์ก็ต 

07.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประต ู5 เคำนเ์ตอร ์L สำยกำรบนิแอรม์ำ

เกำ๊ โดยมเีจำ้หนำ้ทีจ่ำกบรษัิทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก   

10.35 น. ออกเดนิทำงสู ่มาเกา๊ สำยกำรบนิแอรม์ำเกำ๊  เทีย่วบนิที ่NX 885 (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.20 น. ถงึ สนามบนิมาเก๊า ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกวำงตุง้ บนชำยฝ่ังทะเลดำ้นตะวนัตกของสำมเหลีย่มปำกแมน่ ้ำเพริล์ มี

อำณำเขตตดิกบัต ำบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมำเกำ๊ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คำบสมุทรมำเกำ๊, เกำะไทปำ, เกำะโคโลอำน และโคไท ระหว่ำงคำบสมุทรมำเกำ๊กบัเกำะไทปำจะเชือ่มถงึกนั

ดว้ยสะพำน 2 สะพำน คอืสะพำนมำเกำ๊-ไทปำ ระยะทำง 2.5 กม. และสะพำนมติรภำพทีม่รีะยะทำง 4.5 กม.หลงั

ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ 

►►►  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เกำะฮอ่งกง โดยกำรขำ้มสะพำนขำ้มทะเลทีย่ำวทีส่ดุในโลก 

เสน้ทำงเชือ่ม “ฮ่องกง-มำเกำ๊/ฮ่องกง-จูไห่” โดยใชเ้วลำเพยีงแค ่30 นำท ีใช ้

เวลำในกำรสรำ้งถงึ 9 ปี โดยกำรทุม่งบประมำณในกำรสรำ้งรำว 1.2 แสนลำ้น

ดอลลำรฮ์่องกง(5.1 แสนลำ้นบำท) สะพำนแหง่นี้มคีวำมยำวทัง้หมด 55 

กโิลเมตร มสีว่นทีเ่ชือ่มตอ่จำกถนนสำยหลกัและอกีสว่นทีเ่ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมำกถงึ 4 

แสนตนั กำรออกแบบโครงสรำ้งสำมำรถตำ้นทำนแผน่ดนิไหวและพำยุไตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีำรวำงระบบรักษำควำม

ปลอดภยัไปจนถงึกำรรับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิพำทำ่นขำ้มทะเลโดยคนขบัทีไ่ดร้ับใบอนุญำตพิเิศษ ใหท้ำ่นไดส้มัผัส

กบักำรขำ้มทะเลทีย่ำวทีส่ดุในโลกดว้ยเวลำเพยีงไม่นำน ชมววิทะเลทีส่วยงำมจนเดนิทำงถงึเกำะฮ่องกง. 

ค ำ่                รับประทำนอำหำรค ำ่ (บะหมีฮ่่องกง) 

 จำกนัน้น ำทำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้ตลำดกลำงแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

ฮ่องกง เลดี ้มำรเ์ก็ต (Lady MArket) เป็นจุดหมำยทีต่อ้งไปเยอืนส ำหรับคนรัก

แฟชัน่ทีโ่ปรดปรำนกำรตอ่รองรำคำกระเป๋ำ, เครือ่งประดบั, ของเลน่, 



เครือ่งส ำอำง และของแตง่บำ้นเล็กๆนอ้ยๆ รำ้นแผงลอยตำ่งๆ ทีต่ัง้กระจุกรวมตวักนัจนเกดิเป็นตลำดทีม่ี

บรรยำกำศสนุกสนำนนี้ ตัง้อยู่บนถนนตงุชอย ในมงกก๊ เปิดตัง้แตเ่ทีย่งวันจนถงึเทีย่งคนื 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั O  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – วดันาจา – วดัปกัไท ่– เจา้แมด่อกไมท้อง – วดักวนอ ู– โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – 

รา้นหยก – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – ขา้มสะพานขา้มทะเลสูม่าเกา๊ – ★ OPTION SHOW  The House 

Of Dancing Water 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร (แบบติม๋ซ ำ) 

★ น ำท่ำนสู ่วดันำจำ วดัท่ีรวมของเทพเจำ้หลำยพระองคต์ัง้อยู่ในย่ำนซมัซยุโป๋ (Sham Shui Po) ผูค้นนยิมมำขอพร

เกีย่วกบัธรุกจิกำรคำ้ กำรงำนกบัเทพนำจำ ใหท้ำ่นไดข้อพรตำมอัธยำศยั 

★ น ำทำ่นเขำ้สู ่วัดปักไท ่(Pak Tai Temple) วัดเตำ๋โบรำณ มเีทพไมแ้กะสลกัองคโ์ตทีต่ัง้ตระหง่ำนอยู่ดำ้นหนำ้

และมพีระจนีซิม่ทงจี๋ พระองคเ์ล็กๆ ทีถ่อืใบพัดดำ้นซำ้ย ทีว่ำ่กนัว่ำสำมำรถเปลีย่นใจใหค้นทีไ่ม่รักเรำ กลบัมำรกั

เรำได ้ใหค้นทีค่ดิรำ้ยกลำยเป็นด ีวัดนี้ยังเป็นศนูยก์ลำงของกำรเฉลมิฉลองตำ่งๆอกีดว้ย  

★ น ำทำ่นขอพร เจำ้แม่ดอกไมท้องหรอืก ำ้ฟ้ำเหลงิเหลงิ องคเ์จำ้แม่ทีค่อยชว่ยเหลอืในเรือ่งของครอบครัว ขอลกู 

ขอควำมรัก ขอในดำ้นครอบครัว ควำมสงบสขุ อสิระขอพรตำมอธัยำศยั  

★ น ำทำ่นสู ่วัดกวนอู ซมัสุย่โปว นยิมมำกรำบไหวว้ัดนี้สว่นใหญ่จะเป็นต ำรวจกับผู ้

ทีท่ ำธุรกจิสเีทำ ขอพรกบัเทพเจำ้กวนอูในเรือ่งธุรกจิและบรวิำร ใครท ำธรุกจิก็จะ

ขอใหฝ่้ำฟันอปุสรรคไปได ้ จำกนัน้น ำทำ่นแวะชมโรงงำนจวิเวอรร์ีท่ีข่ ึน้ชือ่ของ

ฮ่องกงพบกบังำนดไีชนท์ีไ่ดร้บัรำงวัลและใชใ้นกำรเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

น ำทำ่นขอพร วัดแชกงหมวิ หรอื วัดกงัหนัน ำโชค วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ ำบลซำ่ถิน่ ซ ึง่

ถอืเป็นชำนเมอืงของฮอ่งกง เป็นวดัเกำ่แกข่องฮ่องกง สรำ้งข ึน้เมือ่ 400 กว่ำปี

ผ่ำนมำแลว้ในสมัยรำชวงศช์งิ ข ึน้ชือ่ลอืชำในเรือ่งควำมศกัดิส์ทิธิใ์นดำ้นของ

โชคลำภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจำ้พ่อแช ้กง๊ และดำบไรพ้ำ่ยเป็นส ิง่ศกัด ิ์

สทิธป์ระจ ำวัด ต ำนำนเลำ่ว่ำในชว่งปลำยของรำชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมี

กำรกอ่จลำจลแข็งเมอืงขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุำรณ์นี้ไดก้อ่เกดิบุรุษชำตนัิกรบทีช่ือ่ว่ำขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้ก

ทพัไปปรำบปรำมควำมวุ่นวำยทีเ่กดิข ึน้แทบทกุสำรทศิ และทำ่นเองก็ไดช้ือ่วำ่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่ำไม่เคยแพใ้คร 

เพรำะไม่ว่ำจะยกทพัไปปรำบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดำบคูก่ำยของทำ่นก็ไดช้ือ่ว่ำเป็นดำบไรพ้ำ่ย

เชน่กนั ดำบไรพ้ำ่ยของทำ่นคนจนีถอืวำ่มคีวำมเป็นมงคลในดำ้นของศำสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของกำรตอ่สูเ้ป็นอย่ำง

สงู ธนำคำรแบงคอ์อฟไชน่ำของฮ่องกง ถงึกบัจ ำลองดำบของทำ่นไปกอ่สรำ้งตกึส ำนักงำนใหญ่ของธนำคำรทีม่ี

ชือ่ว่ำตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณข์องเกำะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่ำของจีก้งัหนัน ำ

โชคทีม่ชีือ่เสยีงของวงกำรกำรทอ่งเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่ว่ำทวัรไ์หนทีม่ำฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชำ่เลอืกซือ้สนิคำ้

มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรำ้งบำรม ีและสริมิงคลใหก้บัชวีติ เชือ่กนัว่ำ :: ใครทีไ่ดม้ำสกักำระองคแ์ชกง หมุนกงัหัน 

จะเป็นกำรปัดเป่ำส ิง่ชัว่รำ้ย น ำพำอ ำนำจ น ำพำควำมโชคด ีสะเดำะเครำะห ์แกช้ง สขุภำพแข็งแรง  น ำทำ่นเขำ้

ชม รำ้นหยก ใหท้ำ่นไดช้มและเลอืกซือ้สนิคำ้ทีท่ ำจำกหยกตำมอัธยำศยั 

จำกนัน้น ำทำ่น อสิระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั ณ ถนนนำธำน ยำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้อันมี

ชือ่เสยีงที ่ย่ำนจมิซำจุ่ย ซึง่ถอืไดว้ำ่เป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น ำของฮ่องกงและของ

โลก กบัสนิคำ้หลำกหลำยชนดิ อำท ิLouis Vuitton, Gucci, Polo Raugh 

Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, 

Bally, G2000 เป็นตน้ ใหท้ำ่นอสิระชอ้ปป้ิงอย่ำงจุใจ (อสิระอำหำรเย็นเพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิงของทำ่น) 

จนถงึเวลำนัดหมำย 

►►► น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เกำะมำเกำ๊ โดยกำรขำ้มสะพำนขำ้มทะเลทีย่ำวทีส่ดุในโลก เสน้ทำงเชือ่ม “ฮ่องกง-มำเกำ๊/

ฮ่องกง-จูไห่” โดยใชเ้วลำเพยีงแค ่30 นำท ีชมววิทะเลทีส่วยงำมจนเดนิทำงถงึมำเกำ๊. 

★★ OPTION SHOW ★★ โชวส์ดุอลงักำร The House Of Dancing Water (บำ้นระบ ำน ้ำ) 

กำรแสดงอนัดบัตน้ๆของเกำะมำเกำ๊ สรำ้งและก ำกบัโดย Franco Dragone เนื้อ

เรือ่งเป็นเรือ่งรำวเกีย่วกบัชำวประมงทีเ่ดนิทำงพลดัหลงเขำ้ไปในดนิแดน

มหัศจรรย ์สดุยอดโชวย์ิง่ใหญ่อลงักำร ทุม่ทนุสรำ้งกวำ่ 250 ลำ้น USD โรง

ละครเนรมติสระน ้ำไวก้ลำงเวท ีเป็นโรงละครทีม่คีวำมจขุองน ้ำมำกทีส่ดุในโลก 



ยังมกีำรแสดงโชวด์ ำน ้ำลกึ โชวใ์ชเ้วลำในกำรแสดงประมำณ 1.30 ชม. เต็มอิม่จุใจกบักำรแสดงทีส่วยงำมและ

ตืน่เตน้ตลอดโชว ์(คำ่ใชจ้่ำยทำ่นละประมำณ 900 เหรยีญ สำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพิม่เตมิและจองโชวท์ีห่ัวหนำ้

ทวัร ์หมำยเหต ุตอ้งมผีูเ้ดนิทำง 10 ทำ่นขึน้ไปถงึจะสำมำรถเดนิทำงได)้ 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BEVERLY PLAZA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม มาเกา๊ – โบสถเ์ซนตพ์อล – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – รา้นขนม – วดัเจา้แมก่วนอมิ – The Parisian+

ขึน้หอไอเฟล – The Venetian – สนามบนิมาเกา๊ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นเทีย่วรอบเกำะมำเกำ๊ ชมวหิำรเซนตพ์อล ซำกโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดย

สถำปนกิชำวอติำเลยีน ดำ้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภณัฑจ์ัดแสดงประวัตขิอง

โบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดร้ับกำรยกย่องใหเ้ป็นอนุสำวรยีแ์ห่งศำสนำครสิตท์ี่

ย ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล ผ่ำนชม องคเ์จำ้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็น

องคเ์จำ้แมก่วนอมิปรำงคท์องสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวำมสงู 

18 เมตร หนักกวำ่ 1.8 ตนั เป็นองคเ์จำ้แม่กวนอมิลกูครึง่ผสมผสำนระหว่ำงจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระ

แม่มำรโีปรตเุกส สรำ้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมำเก๊ำในโอกำสสง่มอบเกำะมำกำ๊คนืใหก้บัจนี เพือ่ใหค้นรุ่นหลงั

ไดร้ะลกึถงึ เชือ่กนัวำ่ :: หำกใครสำมำรถหำสญัลกัษณ์อนิฟินติีค้รบ 3 แห่ง จะโชคดอียำ่งไม่มทีีส่ ิน้สดุ แวะชมิ

ขนม ณ รำ้นขำยของฝำกขึน้ชือ่ตน้ต ำรบัของเมอืงมำเกำ๊ 

น ำทำ่นสู ่วัดเจำ้แม่กวนอมิ เป็นวัดใหญ่และเกำ่แกม่ำก ทีส่ดุในมำเกำ๊ สรำ้งขึน้ตัง้แตส่มัย

ศตวรรษที ่13 ภำยในวัดสมัผัสไดถ้งึควำมศกัดสิทิธ ิและมนตข์ลงัอันเกำ่แกข่อง

สถำปัตยกรรมของ ชำวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบับของชำวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษ

เห็นจะเป็นองคเ์จำ้แม่กวนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจำ้สำวของจนีทีต่ดัเย็บดว้ยผำ้

ไหมอย่ำงงดงำม หำ้มพลำดขอเงนิทอง โชคลำภ ธุรกจิประสบผลส ำเร็จ หยบิยมืเงนิองคไ์ฉ่

ซงิเอี๊ ยะไปท ำทนุ ไม่ว่ำจะมหำเศรษฐแีห่งเกำะมำเกำ๊ หรอืมหำเศรษฐจีำกไทยลว้นแลว้แตม่ำทีน่ี่ทัง้นัน้    

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

น ำทำ่นแวะถำ่ยรูป The Parisian เมอืงจ ำลองของฝรั่งเศส เมอืงปำรสี โรงแรมระดบั 

5 ดำว แหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนำนำชนดิ คำสโิน หอ้งอำหำร สปำ 

สวนน ้ำและโรงละคร ฯลฯ พเิศษ! ขึน้หอไอเฟล แลนดม์ำรค์แห่งใหมข่องมำเกำ๊ ชม

ววิสวยงำมของเกำะมำเกำ๊โดยรอบ. 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สู ่The Venetian ใหท้ำ่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจ ำลองของอติำล ี

เมอืงเวเนเชีย่น พบกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนำนำชนดิหรอืบำง

ทำ่นตอ้งกำรเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมเีวลำและพเิศษใหท้กุทำ่นเปิดประสบกำรณ์

ใหม่กบักำรลอ่งเรอื ในคลอง The Venetian (หำกทำ่นสนใจลอ่งเรอืกอนโดลำ่กรุณำตดิตอ่สอบถำมไดท้ีไ่กด์

หรอืหัวหนำ้ทวัรค์ะ)  อสิระทำ่นจนถงึเวลำอันสมควร  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิมำเกำ๊ 

หมำยเหต ุ คณะควรเดนิทำงไปถงึสนำมบนิเพือ่ท ำกำรเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมำณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถำนกำรณฉุ์กเฉนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

เชน่ สภำพกำรจรำจรทีค่ับคั่ง,สภำพอำกำศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มคัคเุทศก,์หัวหนำ้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิำรณำและ

บรหิำรเวลำอยำ่งเหมำะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหำกลกูคำ้ไมส่ำมำรถขึน้เครือ่งกลับตำมวันและเวลำเทีย่วบนิทีร่ะบุ

ในรำยกำรทัวร.์ 

19.00 น.  เหนิฟ้ำสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิแอรม์ำเกำ๊ เทีย่วบนิที ่ NX882       

21.00 น.  ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ......................... 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รำยกำรทัวรท์อ่งเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรำยกำรตำมควำมเหมำะสมอันเนือ่งจำกสภำวะอำกำศ,

กำรจรำจร,กำรเมอืง,สำยกำรบนิ,ขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณอีืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนำ้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิำรเวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภำพกำรจรำจร,

กำรตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืสำเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้ำจำกทำงบรษัิท โดยทำงบรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทำงเป็น

ส ำคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จำกนัน้จะถอืวำ่ลกูคำ้รับทรำบตำม

ขอ้ก ำหนดของบรษัิทหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศเนือ่งจำกเหตไุฟลทบ์นิ

ตำมรำยกำรถกูยกเลกิหรอืสำเหตอุันเนื่องจำกสภำวะอำกำศ,กำรจรำจร,กำรเมอืงจำกสำยกำรบนิ ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทวัร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมคำ่วซีำ่ส ำหรับตำ่งชำตแิละ

ลกูคำ้เป็นผูด้ ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เอง บรษัิททวัรไ์มส่ำมำรถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตำมรำยกำรทีร่ะบ ุรวมถงึคำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมัน  

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ  



 โรงแรมทีพั่กตำมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทำ่ (พัก 2-3 ทำ่น/หอ้ง)  
 คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ 

 คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ  
 คำ่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว วงประกันทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งและคำ่พำหนะ
ตำ่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรำยกำร 

× คำ่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋ำสมัภำระทีม่นี ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนินัน้ๆก ำหนดหรอืสมัภำระใหญ่เกนิขนำดมำตรฐำน 
× คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิวนัแรก กบัเจา้หนา้ทีส่ง่ทวัร)์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หำกต ่ำกวำ่ก ำหนด กรุ๊ปจะไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทำงได ้ทำงเรำยนิดทีีจ่ะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้ำ่นตอ่ไป ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงและเลือ่น

กำรเดนิทำงไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทำงบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช ำระเต็มจ ำนวน กรณีลกูคำ้ท ำกำรจองกอ่นวันเดนิทำงภำยใน 30 วัน ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน  

 ช ำระกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วัน 

 หำกไมช่ ำระตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตัดทีน่ั่งใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทำ่นช ำระเงนิไมว่ำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีำยคุงเหลอื ณ วันเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนำ้กระดำษอยำ่งต ่ำ 2 หนำ้ หำกไม่

มั่นใจโปรดสอบถำม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใช ้

บรกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกทำ่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธกำร

เขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่  และอยำ่งนอ้ย 10 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับ

ประเทศทีม่วีซีำ่  แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำง

บรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้บัทำงบรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิ

มัดจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ ภมูอิำกำศ และ

เวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของ

ทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ 

ควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำคำ่บรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำร

ปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ คำ่ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่

ประกันภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ

ของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้ 



 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้ส ิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจุภัณฑม์ำกกวำ่ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำก

เจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลำ้ยกับอำวธุ เชน่ กรรไกรตัดเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

3. เกำะฮอ่งกงมกีฎหมำยหำ้มน ำผลติภัณฑท์ีท่ ำมำจำกพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขำ้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นกำรป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมำจำกสิง่เหลำ่นี ้หำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคำ่ปรับในอัตรำทีส่งูมำก  

 


