
 
 

 
*** สดุอลงัการ 5 วนั 3 คนื*** แบบเต็มๆ กบัราคาเมีย๊ว..เมีย๊ว  

โดยสายการบนิ Hongkong Airlines 
มาเกา๊..สกัการะเจา้แมก่วนอมิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ l ชมความงามโบสถเ์ซนตพ์อล 
จไูห.่.ชมโชวส์ดุอลงัการ”โชวห์มงิหยวนสาวงามหวหีนีl่ชอ้ปป้ิงกงเป่ย 

เซนิเจ ิน้…โชวม์า่น น า้สามมติ ิl VICTORIA POINT l REPULSE BAY 

ฮอ่งกง..พระใหญน่องปิงกระเชา้ 360 องศา l ชอ้ปป้ิง CITY GATE l ชอ้ปป้ิงนาธาน 

**อิม่อรอ่ยเป๋าฮือ้ ซฟีู้ ด+ไวนแ์ดง** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

8 - 12 มยิ 59 11,911 3,500 
ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
23.30 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตูทางเขา้ที ่6 

เคานเ์ตอร ์K สายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   
 

วนัสอง สวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง - พระใหญล่นัตา – ซติ ีเ้กท - เซนิเจ ิน้                     
                      โชวม์า่นน า้ 3D เลเซอรแ์สงสเีสยีงสดุอลงัการ 
03.35 ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง เทีย่วบนิที ่HX 780  
08.00 ถงึสนามบนิฮอ่งกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะรบัประทาอาหารเชา้ 

(ต ิม่ซ า) สไตลฮ์อ่งกง (1)  หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้สู ่เกาะลนัเตา ซึง่ถอืไดว้า่
เป็นแหล่งท่องเทีย่วอันมเีอกลักษณ์ระดับโลกของ
ฮ่องกง น าคณะขึน้สู่ดา้นบนโดยกระเชา้นองปิง
360 องศาใหท้่านไดส้ักการะพระใหญ่เกาะ
ลนัเตา ซึง่เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิก์ลางแจง้



ใหญท่ีส่ดุในโลกองคพ์ระท าขิน้จากการเชือ่มแผน่ทองสมัฤทธิก์วา่ 200 แผน่เขา้ดว้ยกัน
หันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหบุเขา และโขดหนิเบือ้ง
ลา่ง ใหท้่านชมความงดงามตามอัธยาศัย(หากทัศนวสิยัไมเ่อือ้อ านวย เชน่ ฝนตกหนัก 
มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะน าท่านขึน้สักการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน 
ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ) 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (2) 

 น าทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งซติ ีเ้กท เอา้ทเ์ลท ทีส่ถานตีงชง 

เพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย อาท ิ

Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry 

รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิ

จะมซีปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้ับจ่ายกันจุ

ใจ น าท่านเดนิทางสู่เซนิเจิน้ ดว้ยรถบัส ใชเ้วลา

เดนิทาง 1 ชัว่โมง 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) อาหารน า 
 ทา่นชมการแสดงใหมล่า่สดุชดุ Deep Blue Fam3D 
Water Showซึง่เป็นการแสดงแนวใหม่ทีม่มีนุษย ์นกปลา เป็นตัวละคร องินวนยิาย
แนววทิยาศาสตรส์มัยใหม่ โดยมกีารใชม้่านน ้า น ้าพลุแสงเลเซอรโ์ปรเจคเตอร ์แสงส ี
พลุส ีเสยีงดนตร ีซึง่เป็นเทคโนโลยีด่า้นการแสดงใหมล่่าสดุ ของโลกมาประกอบการ
แสดงหลังน าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัRoyal Century HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม       เซนิเจ ิน้ – จไูห ่- บวัหมิะ – รา้นผา้ไหม – รา้นหยก - โชวห์ยวนหมงิหยวน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (4) 

 จากนัน้น าท่านเที่ยวชมเมอืงเซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจีน เดมิเป็นเพียง

หมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืง

เซนิเจิน้ไดรั้บการจัดวางไวเ้ป็นอยา่งด ีชมพพิธิภณัฑเ์ซนิเจิน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้

สูจู่ไ่ห ่โดยรถบสั ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนัน้น าท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยา

สมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล“บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง

และมสีรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น น ้ารอ้นลวก หรือ 

น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกัน

ผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้

ใหห้นา้เนียนใส น าท่านสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้ห่มไหม

อันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัสน าท่านชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้่าน

ไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6)** พเิศษ เป๋าฮือ้ ซฟีู๊ ด+ไวนแ์ดง**หลงั

อาหารชมโชวก์ารแสดงประกอบแสงสเีสยีงทีอ่ลงัการมาก ประกอบดว้ยการ

แสดงชุดตา่งๆ อาทเิฉยีนหลงฮอ่งเตท้อ่งเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก

และการละเลน่ตา่งๆ ซึง่ใชน้กัแสดงกวา่รอ้ยชวีติ**หากมเีวลามากพอ**น าทา่น 

ชอ้ปป้ิงกงเป่ยตัง้อยูต่ดิชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ตดิแอร ์มสีนิคา้ใหท้่านเลอืก

มากมาย เช่น สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชัน้น า

ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ที่นี่มีใหท้่านได ้

เลอืกซือ้หมดซึง่เป็นทีน่ยิมมากของชาวมาเก๊า

และ ฮอ่งกงเนื่องจากสนิคา้ทีน่ี่มคีุณภาพและ

ราคาถกูใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ สนิคา้ตาม

อธัยาศัย 



 น าทา่นสูโ่รงแรมทีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ จไูห ่– มาเกา๊ – วดัเจา้แมก่วนอมิ – โบสถเ์ซนตพ์อล – เซนาโดส้แควร ์
เวเนชีย่น - สาวงามหวหีนี ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (7) 

น าทา่นเดนิทางสูม่าเกา๊ ดว้ยรถบสัใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ี

น าท่านมาไหว ้วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มากทีส่ดุในมาเก๊า สรา้งขึน้

ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่13 ภายในวัดสัมผัสไดถ้งึความศักดสิทิธแิละมนตข์ลังอันเก่าแก่

ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีดู่มเีสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเด่น

เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีที่

ตัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม จากนัน้น าทกุทา่น แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้

ชือ่ จากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบ เกาะมาเกา๊น าทา่นเดนิทางสู ่องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล 

เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสูง 18 

เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลูกครึง่

ผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึง่พระพักตร์เป็น

พระแมม่ารโีปรตเุกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมา

เกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมาเกา๊คนืใหก้บัจนีเพือ่คนให ้

รุ่นหลังไดร้ะลกึถงึ จากนัน้น าท่านชมวหิารโบสถ์

เซนตพ์อลโบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลัย

เซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 

และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของ

เอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 

แตถ่กูท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 

1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์กูท าลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ ่

และบนัไดหนา้ดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวันตก

และมอียูท่ีน่ีเ่พยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ในโลกซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอิ

ตาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจ์ัดแสดงประวัตขิองโบสถ์ ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อล

นีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในดนิแดนตะวันออก

ไกล  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

น าทา่นสูเ่ซนาโดส้แควรส์ถานทีช่อ้ปป้ิงใหญใ่จกลางเมอืงมาเกา๊ภายในบรเิวณตกแตง่

ดว้ยตกึอาคารอายกุว่า400 ปีสรา้งโดยชาวโปรตุเกสทีอ่พยพมาตัง้หลักแหล่งอยูใ่นมา

เกา๊เมือ่ครัง้อดตีแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีง้ดงามตาดว้ยพืน้กระเบือ้งซึง่น ามาจากยโุรปตกแตง่

เป็นรปูเกลยีวคลืน่อนังดงาม หรอืสนใจอยากจะเดนิ Venetian เมอืงแห่งจนิตนาการ

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิรา้นคา้ในรม่กวา่ 800 รา้นคา้ และจ าลองคลองทีเ่สมอืนเมอืงเวนสิ 

ตอ้งเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ใหม้เีวลามากพอส าหรับกจิกรรมตา่งๆ 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 

แวะถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมอืงจูไห่บรเิวณอา่วเซยีงหูจูไหฟิ่ช

เชอรเ์กริล์หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า“ หวหีนี”่เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถอืไข่มุกอยู่รมิ

ทะเลจากนัน้เดนิทางผา่นชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดที่

รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดท้ าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ  

 

วนัทีห่า้ จไูห ่– ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรงุเทพฯ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (10) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกงดว้ยเรอืเฟอรีใ่ชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 



น าท่านเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัล

อนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้น าทา่นขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื  

วดักงัหนัน าโชค วัดนี้ตัง้อยู่ที่ต าบลซ่าถิน่ ซึง่ถือเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวัด

เกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาใน

เรื่องความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแช ้ก๊ง 

และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ 

แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้อ่เกดิ

บุรุษชาตนัิกรบที่ชือ่ว่าขุนพล แช ้ก๊ง ที่ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้

แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะ

ยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็น

ดาบไรพ้่ายเช่นกัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของ

ศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง 

ถงึกับจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี 

ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของ

จีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่่าทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง 

เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 
น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงชมววิ VICTORIA POINT หนึง่ในแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิม 

เป็นจุดชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กับความสวยงาม อา่ววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และ

ตกึระฟ้าที่พุ่งทะยานขึน้สูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชญิถ่ายรูปตาม

อธัยาศัย น าทา่นสู ่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทสีดุ

แห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่

กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซึ่งท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่

ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิ 

และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้

จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้อวิระใหท้่านชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอัธยาศัย จนกว่าถงึ

เวลานัด  

15.00 น. เดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

18.00 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่HX 765 

19.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 
  

 *ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั  

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

*** อตัราคา่บรกิารทวัรน์ี ้ เป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศจนี เพือ่

สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั คอื  บวัหมิะ , หยก , ชา , 

การนวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึง่สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั  

จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่  รา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม.....ซึง่จะใช้

เวลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่ี

การบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 

หยวน *** 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 800 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึ
พอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 15 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก

ไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ



คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่
ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่น
หรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ
ทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุก

ทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว
ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ

ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 
มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ 

และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบ

เทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไม ้
สด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ 

จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 


