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ก าหนดการเดนิทาง : มถุินายน – ตุลาคม 2560 



 BZ-EK ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ 3 วนั 2 คืน (พกัฮ่องกง 2 คืน)  2 
วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-น ัง่รถ Peak tram-จดุชมววิ Victoria Peak               (อาหารเย็น)                                            
10.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4

ประตทูางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอร ์T  
13.45 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิที ่ EK 384 นําทา่นเหนิฟ้าสูฮ่อ่งกงดว้ย Air Bus 

A380 เครือ่งบนิ 2 ชัน้ สดุอลังการ!! ทา่นจะพบกับทีน่ั่ง Economy รุน่ใหมน่ั่งสบาย มทีวีจีอ 10.6 นิว้
ไวทส์กรนีดจิติอลสว่นตัว ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับชอ่งเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ทก์วา่ 1,000 ชอ่ง และทกุที่
น่ังมจีดุเชือ่มตอ่ USB ซึง่ทา่นสามารถดภูาพยนตจ์าก Lap Top ของทา่นเอง (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

17.45 น. ถงึทา่อากาศยานใหม ่ ฮอ่งกงอนิเตอรเ์นชัน่แนลแอรพ์อรต์ (Chek Lap Kok) ลงทนุดว้ยเงนิจํานวน
มหาศาลรว่มแสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหมึาเพือ่สรา้งสนามบนิโดยเฉพาะ หลังจาก
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit Bจากนัน้ไกดนํ์าทา่นเดนิทาง
โดยรถโคช๊ตามเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย  ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE)  ซึง่เป็น
สะพานแขวนทางรถยนตแ์ละรถไฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ความยาวมากกวา่ 2.2  กโิลเมตรซึง่ไดรั้บการ
ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทวิทัศนข์อง
เกาะฮอ่งกงตลอดเสน้ทาง 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ หมูบ่า้นชาวประมง (อาหารทะเล ซฟีู๊ ด) 

 นําทา่นชมทวิทัศนร์อบเกาะฮอ่งกงยามคํา่คนื โดยนําทา่นขึน้พคีเทรม (Peak Tram) สูเ่ดอะพกี
จดุสงูสดุของเกาะฮอ่งกง ชมกนิบรรยากาศตกึระฟ้าเรยีงรายระยบิระยับและความงดงามของวคิตอ 
เรยีพคี (Victoria Peak) คอืยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของเกาะฮอ่งกง สงูจากระดับน้ําทะเล 552 เมตร 
และถอืเป็นยอดเขาทีส่งูเป็นอันดับที ่24 ของฮอ่งกง แมไ้มใ่ชจ่ดุทีส่งูทีส่ดุของฮอ่งกง หากวคิตอเรยี
พคี ถอืเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุ เพราะนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดไ้ปเยอืนวคิตอเรยีพคี จะสามารถมองเห็นววิ
ของเกาะฮอ่งกงไดทั้ง้หมด ตัง้แตอ่า่ววคิตอเรยี ตกึระฟ้า เรอืเฟอรร์ี ่ และสสีนัของแสงไฟยามคํา่คนื
ของฝ่ังเกาลนู ทัง้หมดสรา้งตามหลักความเชือ่เรือ่งฮวง   

   ทีพ่กั  PANDA HOTEL/ HARBOUR PLAZA 8 DEGREES หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง มาเกา๊-วดัอามา่-เจา้แมก่วนอมิ-เซนาโดส้แควร-์โบสถเ์ซ็นตพ์อล-เดอะเวเนเชีย่น    
                  (อาหารเชา้/กลางวนั) 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

10.00 น.       ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยเรอืเฟอรี ่   (ใชเ้วลาในการ   เดนิทาง 1 ชัว่โมงโดยประมาณ) 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัอามา่ หรอื วดัเจา้แมท่บัทมิ  ทีช่าวมาเกา๊นยิมไปกราบไหวเ้จา้แม่

อามา่ ซึง่ถอืกันวา่เป็นเทพธดิาแหง่ทอ้งทะเลผูม้คีวามศักดิส์ทิธิ ์ชาวประมงทัง้หลายเรยีกดนิแดนตรง
นีว้า่ A-Ma Goa หมายถงึ อา่วของอามา่ นาน ๆ เขา้เสยีงก็เปลีย่นไปเป็นมาเกา๊ ณ ทีแ่หง่นี้ได ้
ผสมผสานทัง้ความเป็นขงจื๊อ เตา๋ พทุธ และความเชือ่ทอ้งถิน่ เขา้ไวด้ว้ยกันอยา่งเหนยีวแน่นมาชา้
นาน นมัสการเจา้แมก่วนอมิ รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิ (Kun Iam Statue) โปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็น
อนุสรณ์ใหก้ับมาเกา๊ เนื่องในโอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนืใหก้ับจนี องคร์ปูปัน้เป็นสทีองมพีระลกัษณ์
ละมา้ยชาวตะวนัตก ประดษิฐานบนดอกบัว ภายในฐานรปูปั้นจะเป็นพพิธิภัณฑซ์ึง่แสดงถงึประวตั ิ
ความเป็นมา และวตัถปุระสงคใ์นการกอ่สรา้ง บรเิวณนีเ้ป็นสถานที ่ซ ึง่ชาวมาเกา๊ นยิมมาพักผอ่นมาก
ทีส่ดุแหง่หนึง่ ถนนทีอ่ยูใ่กลก้ับองคร์ปูป้ัน เรยีกวา่ ถนน ดร.ซนุยัดเซ็น ในยามคํา่คนื จะมรีา้นอาหาร 
ผับ บารเ์ปิดใหบ้รกิาร อกีทัง้ม ี เลขมงคล 8 ทัง้หมด 3จดุใหท้า่นสงัเกต ุ มคีวามเชือ่วา่หากทา่นใด
มองหาเลขมงคล 8 ครบจะมโีชคลาภกลับมา นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นการคา้เซนาโดส้แควร ์ทีโ่ดด
เดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนคลืน่ เปรยีบเสมอืนทอ้งทะเลอนัอดุมสมบรูณ์ ลอ้มรอบ
ไปดว้ยอาคารสไตลย์โุรปหลากสสีนั ทีน่ีจั่ดวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีร่วมไวซ้ ึง่รา้นคา้ตา่งๆ มากมาย ทัง้
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แฟชัน่ แบรนดเ์นม รา้นแผงลอย เฟอรน์เิจอรโ์บราณ อัญมณี เครือ่งประดับ ของทีร่ะลกึ ฯลฯ เรยีกวา่
จะหาซือ้อะไรในมาเกา๊มาทีน่ีท่ีเ่ดยีวก็ไดค้รบ จากนัน้นําทา่นชม โบสถเ์ซ็นตพ์อล สญัลักษณ์ประจํา
เมอืงมาเกา๊ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1602 เพือ่ใชเ้ป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวนัตก 
ตอ่มาไดเ้กดิเพลงิไหม ้ ทําใหเ้กดิความเสยีหายทัง้หลัง คงเหลอืเพยีงประตหูนา้และบันไดทางเขา้
เทา่นัน้ ปัจจบุันไดรั้บการเสนอชือ่กับองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอกี  จากนัน้นําทา่นแวะซือ้
ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับหอ่สาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นเทีย่วชมและสมัผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเชีย่น  หรอื เวนสิมาเกา๊ โรงแรมทีเ่นรมติ
บรรยากาศของเมอืงเวนสิในอติาล ี มลํีาคลองเวนชิและเรอืพายกองโดลา่ บรรยากาศของจัตรัุสเซ็นต์
มารค์สแควร ์ มาไวใ้นโรงแรมเวเนเชีย่นแหง่นี ้ ทีห่รหูราและ ใหญส่ดุในเอเชยี ภายในถกูตกแตง่ดว้ย
ภาพเขยีนบนเพดานทีง่ดงาม หรอืทา่นจะลองเสีย่งโชคในคาสโิน  เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงรา้นคา้
ยีห่อ้ดังๆ ถงึ 350 รา้นคา้ และอิม่เอมกับรา้นอาหารถงึ 40 แหง่ภายในเมอืงเวนสิของโรงแรม หรอื
ทา่นอาจจะเลอืกชมโชวต์า่งๆ ก็ไดต้ามใจชอบ (แตล่ะโชวต์อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการชมโชวเ์อง)  

19.00 น.       ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยเรอืเฟอรี ่(ใชเ้วลาในการ   เดนิทาง 1 ชัว่โมงโดยประมาณ) 
        นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
    ทีพ่กั  PANDA HOTEL/ HARBOUR PLAZA 8 DEGREES หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่าม วดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yam Shrine)-วดักงัหนั-Jewelry Factory-ศนูยห์ยกและ

สมนุไพร-วดัโป่หลนิ (Polin Monastery)-หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping 
Village)-ซติีเ้กท เอาทเ์ลต                                                          (อาหารเชา้/กลางวัน)                                                                                                                                                          

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (ติม่ซํา)   

จากนัน้นําทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yam Shrine)  ณ อา่วรพัีลสเ์บย ์ซึง่ไดรั้บความนยิม
จากคนฮอ่งกงทีม่าเทีย่วพักผอ่นในบรรยากาศแบบปิกนคิชายทะเล และทีน่่าสนใจคอือกีดา้นหนึง่
ของอา่ว ทีม่วีดั ,พระพทุธรปู และเทพเจา้ตา่งๆกอ่สรา้งประดษิฐานไวม้ากมายตามความเชือ่ถอื
ศรัทธา เชน่พระสงักัจจาย บชูาเพือ่ความสขุ, เจา้สมทุร เทพเจา้แหง่โชคการงาน   พระกาฬเทพเจา้
แหง่ความมั่งคั่งเหลอืกนิเหลอืใช ้ มเีทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ทีม่วีธิกีาร
เสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลบูคลําหนิกอ้นกลมอยา่งตัง้ใจ นําทา่นสู ่ วดักงัหนั 
หรอื วดัแชกง เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายมุากกวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขตซาถิน่วดัแช
กงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนึง่ เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์
จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวตัไิว ้ ทําใหค้นท่ัวไปยกยอ่งและคน
จนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ 
แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวาม
เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็น
การชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี 4ใบพัด คอืพร 4 
ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเท
มา หลังจากนัน้จะนําทา่นชมโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับรา้น Jewelry 
Factory  จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และ
เลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดรั้บการการันตคีณุภาพจากรัฐบาลฮอ่งกง 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เกาะลนัเตา ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง (น่ังกระเชา้
นองปิง)  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการปรับเปลีย่นวธิกีารเดนิทางขึน้นองปิงในกรณีทีก่ระเชา้ปิด
ปรับปรงุ หรอืสภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวย โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้และสวงนสทิธิก์ารคนืเงนิทกุ
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กรณี ใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีเพือ่มุง่หนา้สู ่“เกาะลันเตา” ซีง่ทา่นจะไดด้ืม่ดํา่กับเสน้ทางแหง่อารย
ธรรมและมนตเ์สน่หข์องธรรมชาตอิันงดงามของ “อา่วตงุชงุ” ทีอ่ยูใ่กลก้บั “วนอทุยานแหง่ชาติ
ลันเตาเหนอื” มหีมูบ่า้นศลิปะชาวจนีทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมแหง่นองปิง พบกับสถาปัตยกรรมจนี
โบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่ 1.5 เฮคตาร ์ เหนอืระดับน้ําทะเล พระใหญ ่ หรอืเรยีกวา่ 
พระพทุธรปูเทยีนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูบ่รเิวณรมิหนา้ผา องคพ์ระหัน
พระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ องคพ์ระใหญไ่ดถ้กูสรา้งขึน้โดยคณะสงฆแ์หง่วดั
โปหลนิ  วดัโป่หลนิ (Polin Monastery) เป็นวัดทีต่ัง้อยูต่รงขา้มกับองคพ์ระ ซึง่แลว้เสร็จและเปิด
ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ไปกราบไหวเ้มือ่ปี พศ 2536 ซึง่ใชเ้วลารวมในการกอ่สรา้งกอ่ราวๆ 10  ปีองค์
พระทําจากทองสมัฤทธิห์นัก 250 ตัน สงู 34 เมตร น่ังอยูบ่นฐานกลบีบัว ยกพระหัตถข์วาและแบพระ
หัตถด์า้นซา้ยไวบ้นตัก พระเนตรจอ้งมองลงมาเหมอืนดังวา่กําลังประทานพรใหแ้กผู่ท้ีไ่ปกราบไหว ้
หากตอ้งการสมัผัสกับองคพ์ระแบบใกล ้ๆ  ตอ้งเดนิเทา้ขึน้บันได 268 ขัน้ ตลอดการเดนิขึน้บันได เคา้
จะมจีดุแวะพักไปเรือ่ยๆ เมือ่ถงึดา้นบนแลว้ เราจะเห็นววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงไดอ้ยา่งชดัเจน 
ทัง้นีบ้รเิวณใตฐ้านบัวมหีอ้งใหเ้ขา้ไปชมได ้ภายในหอ้งมกีารแบง่ออกเป็น 3 สว่นดังนี ้สว่นแรก เป็น
ภาพวาดสน้ํีามันบอกเลา่เรือ่งราวประวตัคิวามเป็นขององคส์มัมาสมัพทุธเจา้ สว่นทีส่อง เป็นวงลอ้
พระพทุธธรรม มบีทสวดคัมภรีทั์ง้หมด 8 บท สว่นทีส่าม เป็นพระบรมสารรีกิธาตทุีไ่ดนํ้ามาจาก
ประเทศศรลีังกา ถา้เราสงัเกตใุหด้ตีรงบรเิวณฐานบัวแตล่ะกลบี จะมกีารสลักชือ่ของเศรษฐผีูม้จัีต
ศรัทธา รว่มบรจิาคในการสรา้งองคพ์ระใหญ ่ อยา่งไรก็ตาม การทีจ่ะมชีือ่เราปรากฏบทกลบีบัวแตล่ะ
กลบีได ้ ก็ตอ้งแลกมาดว้ยการบรจิาคเงนิขัน้ตํา่ถงึ 1 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง และอสิระใหท้า่นไดส้มัผัส
กับ หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ 
รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมูบ่า้นจําลองแหง่นี้ทา่นจะไดพ้บความสนุก
ทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว จากนัน้ใหท้า่นอสิระช ้

อปป้ิง ณ หา้ง ซติ ีเ้กท เอาทเ์ลต (Citygate Outlet) ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่ทีร่วบรวมรา้นคา้แบ
รนดด์ังทัง้หลาย ไมว่า่จะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่
ลดราคามาก ถงึ 70%   (อสิระอาหารคํา่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย)  

21.50 น. เดนิทางจากฮอ่งกงโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 
23.45 น. ถงึสนามสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจไมรู่ล้มื 

 

 

 

************************************************************************ 
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อตัราค่าบริการ : 

 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ 3 วนั 2 คืน 

วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปื 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 

07 – 09 ก.ค. 60 22,900 22,900 22,900 21,900 5,000 

15 – 17 ก.ค. 60 20,900 20,900 20,900 19,900 5,000 

21 – 23 ก.ค. 60 22,900 22,900 22,900 21,900 5,000 

22 – 24 ก.ค. 60 21,900 21,900 21,900 20,900 5,000 

28 – 30 ก.ค. 60 22,900 22,900 22,900 21,900 5,000 

04 – 06 ส.ค. 60 22,900 22,900 22,900 21,900 5,000 

05 – 06 ส.ค. 60 22,900 22,900 22,900 21,900 5,000 

12 – 14 ส.ค. 60 22,900 22,900 22,900 21,900 5,000 

25 – 27 ส.ค.60 22,900 22,900 22,900 21,900 5,000 

26 – 28 ส.ค.60 22,900 22,900 22,900 21,900 5,000 

09 – 11 ก.ย. 60 20,900 20,900 20,900 19,900 5,000 

22 – 24 ก.ย. 60 21,900 21,900 21,900 20,900 5,000 

23 – 25 ก.ย. 60 21,900 21,900 21,900 20,900 5,000 

13 – 15 ต.ค. 60 23,900 23,900 23,900 22,900 5,000 

20 – 22 ต.ค. 60 
(วนัปิยะมหาราช) 

24,900 24,900 24,900 23,900 6,000 

21 – 23 ต.ค 60 
(วนัปิยะมหาราช) 

22,900 22,900 22,900 21,900 5,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
2. ค่าท่ีพกั 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัว

ท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้เข้าพกั** 

3. ค่าอาหาร 5 ม้ือ ตามท่ีระบุ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน ้ามนั (ราคา ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 2556)  
6. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป) 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
8. 1 SIM CARD / ROOM 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  
3. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) 
4. ค่าทปิไกด์และคนขับรถประมาณท่านละ100 HKD/ทริป/คน 
5. ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
6. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามขอ้ก าหนดของสายการบิน) 
เง่ือนไขในการจอง 
1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัและส่งส าเนาพาสปอร์ตหลงัจากท าการโอนเงินแลว้ 
2. ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท เพื่อยนืยนัการเดินทางและช าระเงินส่วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง 15 วนัท าการ 
หมายเหตุ.. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าเม่ือช าระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจ าค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบั
ทางสายการบินและตวัแทนต่างประเทศ 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่
จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
11. ราคาน้ีส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือ

พาสปอร์ตไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้ งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 
13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ไป 

             -10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 
            - 15 ท่าน (มีหัวหน้าทวัร์ร่วมเดินทางพร้อมคณะ) 
 


