
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พระใหญ่ Tian Tan อธิษฐานเสริมดวงเสริมโชคลาภ – ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์* 
หมุนกงัหันน าโชคปัดเป่าส่ิงช่ัวร้ายออกไปพดัเอาส่ิงดีๆเข้ามา ณ “วดัแชกง” 

เดินถนนแห่งคู่รัก “The Lover’s Road” แห่งจูไห่ 
ให่ทุกท่านได้สัมผสัความยิง่ใหญ่ของโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว เดอะ เวเนเซียน มาเก๊า รีสอร์ท 

เมนูพเิศษ!! เป๋าฮือ้พร้อมจบิไวน์แดง 

ก าหนดการเดนิทาง 
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วนัที่1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่ วดัโปว่หลนิ(ฮ่องกงดสีนีย์แลนด์) 
                 อะ  ซิมโฟนี ออฟ ไลทท์ 
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 600 

11.45 น.     เดินถึงท่าอากาศยานฮ่องกง (Chek Lap Kok) บนเกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากรเรียบร้อย   

บ่าย น าคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่วัดโป่วหลิน” พระอารามศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขา โป่ว
หลิน และยงัเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระใหญ่เทียนถาน หรือ พระใหญ่แห่งเกาะลนัเตา” ชาวฮ่องกงเช่ือกนั
วา่หากใครไดไ้ปสักการะ ขอพรพระใหญ่
แห่งวดัโป่วหลินแลว้ ชีวิตก็จะมีต่ความสุข 
และจะประสบผลส าเร็จในทุกๆด้าน วดั
โป่วหลิน แปลเป็นไทยว่า วดัดอกบวัอนั
ศักด์ิสิทธ์ิ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1924 เป็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิประทบักลางแจง้
องค์ท่ี“ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” องคพ์ระท าข้ึน
จากการเช่ือมแผ่นทองสัมฤทธ์ิกว่า 200 
แผน่ตีเขา้ดว้ยกนั น ้ าหนกัรวม 250 ตนั และสูง 34 เมตร องคพ์ระท่ียกมือขวาก็เพื่อให้พร และปกป้องทุกคน
ให้อยู่อย่างมีความสุข ส่วนมือซ้ายวางแบอยู่บนตกั หมายถึงให้พรแก่ทุกคนจากเกือบทุกๆส่วนของเกาะ  
องค์พระนัง่ประทบัอยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเล 371 เมตร ท่ีฐานองคพ์ระมีรูปเทพธิดาก าลงัถวายเคร่ืองสักการะ
แด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเช่ือของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขา
น้ี เทียนถานแปลวา่ “แท่นบูชาบนสวรรค์” 
ให้ท่านไดส้ักการะขอพร หรือเดินเท่ียวชม
บ ริ เวณ ใต้องค์พ ระ ท่ี มี ภาพ ศิ ลปะจีน
โบราณมากมายรวมถึงประวติัความเป็นมา 
และยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ของ
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีอญัเชิญ
มาจากประเทศศรีลงักา จากนั้นให้ท่านได้
เดินชมรอบๆ  วัดโป่วหลิน เพื่ อซึมซับ



 

ความเงียบสงบของอารามแห่งน้ี จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัพร้อมความประทบัใจ 
(*หรือเลือกเดินทางสู่อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ที่สุดของฮ่องกง “ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ ” Hong Kong 
Disneyland ราคาเพิม่จากค่าทวัร์เพยีงท่านล่ะ 3,000.-) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร ชมความมหัศจรรยข์อง “ อะ  ซิมโฟนี ออฟ ไลทท์ ”A Symphony of Lights การ
แสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียง  ถาวรท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของ
โลก ครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่าง ๆ ท่ีตั้งอยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรีย  โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีจะ
ประดบัประดาดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึง บรรยากาศอนัคึกคกั
ของฮ่องกง 

พกัที่ :       PANDA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง   
วนัที่2        ฮ่องกง – The Peak Tram - Repulse Bay – วดัเจ้าแม่กวนอมิ - วดักงัหัน(แชกงหมิว) 
เชา้ บริการอาหารมือ้เช้าแบบติ่มซ ารสต้นต ารับของฮ่องกง  

น าคณะเดินทางสู่ฝ่ัง “เกาะฮ่องกง” โดยใช้เส้นทาง “ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ” สู่เกาะฮ่องกงซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
ธุรกิจ เป็นท่ีตั้งของบริษทัธุรกิจ
ชั้นแนวหน้าของเอเชีย,ธนาคาร
นานาชาติ, ส านักงานใหญ่ของ
รัฐบาล และศาลสูงสุด เต็มไป
ด้วยตึกสูงระฟ้า  ท่ี เป็นอาคาร
ส านักงาน และศูนย์การค้าอัน
ทนัสมยั  พิเศษสุด ! ให้คณะตื่น
ตาตื่นใจ และเปิดประสบการณ์
แปลกใหม่กับการน่ังรถราง The 
Peak Tram ซ่ึงเป็นรถรางที่มีความเก่าแก่เปิดให้บริการขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak มาตั้งแต่ปี 1888 ขึน้สู่
ยอดเขา Victoria Peak ถือว่าเป็นยอดเขาที่ สูงที่ สุดบนเกาะฮ่องกงซ่ึงมีความสูงถึง 554 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล และ เป็นท่ีอยู่อาศัยของเหล่าบรรดาเศรษฐี นักธุรกิจ ดารานักแสดงท่ีมีช่ือเสียง มาซ้ือ
คฤหาสน์ อยู่ตามเขาลูกน้ีอยู่เป็นจ านวนมาก รถรางใช้เวลาประมาณ 8 นาทีไต่รางท่ีมีความยาวถึง 1.4 
กิโลเมตรข้ึนไปจนถึงตวัอาคาร Peak Tower ซ่ึงเป็นสถานีรถรางดา้นบน ตลอดระยะทางท่ีรถรางไต่ข้ึนไป
เราจะได ้ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรียและสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน อาทิเช่น 
ตึก Exchange square , Bank of China 
Tower ,  Hong Kong Bank  , Central  
Building , Exhibition  Centre 
สถานท่ีท่ีใชใ้นพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกง
ให้ประเทศ จีน  เม่ื อ  1  กรกฎาคม
1997 , ตึก 2IFC ซ่ึงเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุด
ในฮ่องกง ณ ปัจจุบัน ฯลฯ ให้คณะ



 

ไดถ่้ายภาพวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของบรรดาตึกระฟ้าอนัทนัสมยั และอ่าววิคทอเรีย บนจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุด
ของเกาะฮ่องกง และดา้นบนยงัมีThe Peak Tower และ The Peak Galleria เม่ือเราข้ึนไปถึงดา้นบนจะพบกบั
อาคารรูปคร่ึงวงกลมหงาย 7 ชั้นตั้งอยูเ่ด่นเป็นสง่า ซ่ึงดา้นในจะมี พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง Madame Tussud's และ 
EA Experience ซ่ึงมีเกมจากค่าย EA ให้เล่นกนัอย่างหลากหลายเรียกว่าจุใจกนัเลยทีเดียว ส่วนดา้นบนสุด
ของตวัอาคารจะเป็นดาดฟ้าซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุด  น าคณะเดินทางสู่ “อ่าวน ้าตื้น” Repulse 
Bay ซ่ึงเป็นย่านท่ีอยู่อาศยัของชาวต่างชาติมีหาดทรายสวยงามท่ีสามารถเล่นน ้ าได ้และใช้เป็นสถานท่ีท า
กิจกรรมชายหาดในวนัหยุดพกัผ่อนของชาวฮ่องกง เดินทางสู่ “ วัดเจ้าแม่กวนอิม” เป็นศาสนสถานอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิของเกาะฮ่องกง ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอมิองค์ใหญ่ทีถ่ือว่ามีความศักดิ์สิทธ์ิ
ทีสุ่ดของฮ่องกง , เจ้าแม่ทบัทมิ 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีที่มีช่ือเสียงของฮ่องกงชมงานดีไซน์เนอร์ระดับโลก และเคร่ืองประดับ

เสริมฮวงจุ้ย น าท่านขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “วัดแชกง” หรือท่ีรู้จกักันดีในนาม“ วัดกังหัน” เป็นวดัหน่ึงท่ี
ประชาชนชาวจีนให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงต านานแห่งนกัรบราชวงศซ่์ง ใน
สมยัท่ีประเทศจีนยงัไม่ได้รวมประเทศ
เป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบนัน้ี ด้าน ใน
วดัมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็น
เทพประจ าวดัแห่งน้ี ซ่ึงทางด้านข้างมี
อาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมี
กงัหนัอยูห่ลายตวั มีกลองดา้นละตวั ชาว
ฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปี
ใหม่ของจีน  โดยเฉพาะผู ้ท่ี เกิดปีชง 
จะต้อ งห มุน กังหั น  ห รือ ท่ี เรียก ว่ า 
"กังหันน าโชค" เพื่อหมุนแต่ส่ิงดี ๆ เขา้มาในชีวติ และปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป และก่อนท่ีท่านจะออกจาก
วดัท่านจะตอ้งตีกลองให้เสียงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสิริมงคล ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ “เมืองจูไห่” โดย
เรือ FERRY จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :      LAMDMARK  HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง   
วนัที่3         จูไห่ – ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิช เลดี ้– มาเก๊า 
เชา้ บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ถนนคู่รัก(The Lover’s Road) 
ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึง
รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภู มิทัศน์ได้อย่าง
สวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจแ  ละท่ีได้



 

ช่ือว่าถนนคู่รักเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่ฟิช เลดี้(Fish Lady) หรือท่ีมีช่ือเรียกว่า “หวีหนี” เป็นรูป 
แกะสลกัสูง 8.7 เมตรถือไข่มุกอยูริ่มทะเล นมสัการขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “วดัไป๋ หลิน” หรือวดัดอกบวัขาว 
เป็นวดัเล็กๆท่ีมีวิวทิวทศัน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวดัจะมีบนัไดเดินข้ึนไปกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี 
ชาวจูไห่ให้ความนบัถือไดแ้ก่ เทพเจา้แห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอู,เจา้แม่กวนอิม ตามบนัไดท่ีข้ึนไปทั้งสอง 
ขา้งทางจะมีตน้ สนปลูกไวต้ลอดสองขา้งทาง บรรยากาศร่มร่ืน เม่ือท่านไดก้ราบไหวส้ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั 
ครบหมดแลว้ บริเวณดา้นนอกก็จะมีระฆงัไวใ้หค้นท่ีไปขอพรตีเพื่อ ให้พรท่ีขอสมดัง่ท่ีปารถนา ในการตีเขา 
บอกใหตี้ 3 ครั้งแลว้พรท่ีขอก็จะสัมฤทธ์ิผล   

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษเมนู!! เป๋าฮือ้+ ไวน์แดง 
บ่าย น าท่าน แวะร้านหยกเป็นสินค้าหยกต่าง ๆ 

ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝาก น าท่านชม 
ศูนย์ส มุนไพรจีน  แห ล่งค้นคว้ายาแผน
โบราณ ท่ีเราเรียกวา่ บวัหิมะ ยาประจ าบา้นท่ี
มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมายผ่อนคลาย 
ด้วยการนวดฝ่าเท้าพร้อมฟังการบรรยาย
สรรพคุณของสมุนไพร แวะชมโรงงานผลิต 
ผา้ไหม ของจีน ชมวธีิการ น าเส้นไหมออกมา
ผลิตเป็นสินค้าทั้ งใช้เคร่ืองจกัรแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทของฝาก 
หลงัจากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่เกาะมาเก๊า  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :     TAIPA  HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง   
วนัที่4      มาเก๊า – วดัอาม่า – โบสถ์เซ็นต์พอล – เดอะเวเนเซียน - กรุงเทพฯ   
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัต่างๆรอบเกาะมาเก๊า น าคณะเท่ียวชมตน้
ก าเนิดของเกาะท่ี “วัดอาม่า”(มรดกโลกมา
เก๊า) หรือท่ีรู้จกักันในนามของศาลเจ้าแม่
ทบัทิม ตั้งอยูบ่ริเวณเขาบาร์รา สร้างข้ึนเพื่อ
เป็นการถวายสักการะแก่อาม่า องคเ์ทพธิดา
แห่ งท้องทะ เลภายในวัดได้ เก็บ รักษ า
ศิลปวัตถุ เก่ าแก่ ซ่ึ งมีมูลค่ ามหาศาลไว้
มากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยู่
มาได้ยาวนานท่ีสุดในมาเก๊า วดัอาม่าคือ
ศูนยร์วมใจชาวมาเก๊า ประกอบไปด้วยประตูทางเขา้ ซุ้มประตูแห่งการร าลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความ
เมตตา หอเจา้แม่กวนอิม และศาลาเซ้ิงเจา้ชานหลิง ท่ีลว้นอุทิศให้แด่เทพศกัด์ิสิทธ์ิองค์ต่างๆ ท าให้วดัอาม่า



 

ซ่ึงก่อร่างมาก่อนท่ีประเทศมาเก๊าจะถือก าเนิด เป็นตวัแทนอนัน่ายกยอ่งในการบอกเล่าถึงวฒันธรรมจีนท่ี
หล่อหลอมอยูใ่นศรัทธาแห่งลทัธิเต๋า ขงจ้ือ พุทธศาสนา และความเช่ือในเทพเจา้จากน้ันรถโค้ชน าคณะผ่าน
ชมวิวทิวทัศน์ส าคัญต่างๆรอบเกาะมาเก๊า อาทิเช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ,  โรงแรมคาสิโนแกรนด์ลิสบัว  ,บ้านพัก
ของ สแตนลีย์โฮ(เจ้าพ่อมาเก๊า) และย่านที่อยู่ของเศรษฐีมาเก๊า ,สนามแข่งสุนัขเกรฮาวน์ , เจ้าแม่กวนอิม
ปรางค์ทอง ที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่ง
มอบมาเก๊าคืน สู่ จีน   น าคณะเท่ียวชม 
“โบสถ์เซ็นต์พอล” ปัจจุบันคือฟาซาด
ด้านหน้า ท่ีย ังหลงเหลืออยู่ของโบสถ์
มาแตร์เดอีท่ี ถูกสร้างข้ึนระหว่าง ค.ศ. 
1602-1640 เป็นสถานซ่ึงมีความส าคญัทาง
ประวัติ ศ าสตร์  โบสถ์แ ห่ ง น้ี เคย เป็ น
โรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 เกิดเพลิงไหม้
อยา่งรุนแรงท าให้วทิยาลยัเซนตป์อลท่ีอยูติ่ดกบัโบสถ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกนั โบสถเ์ซ็นปอลคงเหลือแค่
เพียงบานประตู และบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ท่ีสง่างาม หลงัจากท่ีมีการบูรณะข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1991 ปัจจุบัน
โบสถ์เซนต์ปอลถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า  จากนั้นให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัมีสเน่ห์
ของเมือง 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าคณะสัมผัสความอลังการของโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเซียน มาเก๊า รีสอร์ท The Venetian 

Macao Resort ท่ีมีพื้นท่ีของรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ลา้นตารางฟุต ประกอบดว้ยห้องพกั 3,000 ห้อง มีร้านคา้
สินคา้ชั้นน ากวา่ 350 ร้านคา้ และโดดเด่น
ดว้ยเน้ือท่ีเพื่อการเส่ียงโชคซ่ึงรวมถึงโต๊ะ
เส่ียงโชคกวา่ 800 โต๊ะและเคร่ืองเส่ียงโชค
อันล ้ าสมัยกว่า 1,500 เคร่ือง ภัตตาคาร 
ร้านอาหารกว่า 20 แห่ง และภายใน รี
สอร์ทจะมีส่ิงบันเทิงหลากหลายให้ท่าน
เลือก อาทิเช่น ร้านขายสินค้าปลอดภาษี
ต่างๆ ร้านอาหาร หรือ จะเป็นโชวต่์างๆ ท่ี
เลือกชมได ้ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮองกงโดยเรือ FERRY  

20.45 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG607 
22.25 น.   เดนิทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 



 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

พ.ค.-ก.ย. 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

 
 
 
 
 
 
 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบั กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ   
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เท

รดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนท่ีพกั โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินของฮ่องกง 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท **ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงตามกรมธรรพ*์* 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีท่ีท่านตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิไกด์, หัวหน้าทวัร์และคนขบัรถ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกให้กบัคณะตลอดการเดนิทาง 150 เหรียญฮ่องกง 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  10,000 บาท และค่าใช้จ่ายเพิม่เติมในกรณีที่ท่านเดนิทางในช่วงวนัหยุดเทศกาล ก่อนการ
เดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง Passport  มายังบริษัทฯ และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่
นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ทาง
บริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนดัหมาย
การเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ท่านจึงสามารส ารองยานพาหนะได ้

 ตัว๋เคร่ืองบินที่ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านจะกลบัก่อนหรือ
เล่ือนวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะตอ้งซ้ือตัว๋ใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และ
กลบัตามโปรแกรมท่ีท่านซ้ือจากทางบริษทั เน่ืองจากเป็นคุณสมบัตรของตัว๋ราคาพิเศษท่ีออกมาจากทางสายการบิน หากท่าน
ตอ้งการเดินทางไป และกลบัไม่พร้อมกรุ๊ปกรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ท่ีก่อนส ารองท่ีนัง่   

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


