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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (CX616 : 06.30-10.15) 
วดัหวงัต้ำเซียน–วดัเทียนโห่ว–วดัหมันโหม๋ว 
ชำยหำดรีพลลัส์เบย์ 

✈   
PANDA HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

2 

น่ังเรือไปมำเก๊ำ–องค์รูปป้ันเจ้ำแม่กวนอมิ 
วดัเจ้ำแม่ทบัทมิ–วิหำรเซนต์พอล–เซนำโด้สแควร์ 
ร้านขนมพื้นเมือง–เวเนเช่ียน–น่ังเรือกลบัฮ่องกง 
อสิระช้อปป้ิงถนนนำธำน 
 

  X 
PANDA HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

3 

วดัแชกงหมิว–วดัเจ้ำแม่กวนอมิฮ่องฮ ำ–ร้านจิวเวอร์ร่ี 
ร้านหยก–เกำะลนัเตำ–วดัโป่หลนิ–กระเช้ำนองปิง360 
ช้อปป้ิง CITY GATE OUTLET MALL 
ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (CX703 : 19.50-21.45) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน  9 0 ดอลล่ำร์ฮ่องกง /คนตลอดกำรเดินทำง  
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 25-27 มีนำคม 2561 

วนัแรก     กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)–ฮ่องกง–วดัหวังต้ำเซียน–วดัเทยีนโห่ว–วดัหมันโหม๋ว 
                           ชำยหำดรีพัลส์เบย์ 

03.30 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 
เคำน์เตอร์ M สำยกำรบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทางบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

06.30 น.  เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบินที ่CX616  
 (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
10.15 น. เดินทางถึง สนำมบิน CHECK LAP KOK ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทาง

ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์
เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ำเซียน หรือเรียกกนัในหมู่ชาวฮ่องกงว่า “ศำลเจ้ำหลักเมือง” ซ่ึงมีอายุร้อย

กวา่ปี ภายในวดัมีพระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ ท่ีประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือ และศรัทธา 
เชิญท่านอิสระสักการะเทพเจา้ และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนโห่ว 
ไหวเ้จา้แม่ทบัทิม  เพื่อช่วยคุม้ครองการเดินทางใหป้ลอดภยั หรือเรียกวา่เทพธิดาแห่งสรวงสวรรค ์หรือ
เทพีแห่งทอ้งทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพน้จากพายุ
และความหายนะทางทะเล จากนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดหมันโหม๋ว เป็น 1 ใน 24 วดัดงัอนัเก่ำแก่ของ
ฮ่องกง ภำยในวดัซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐำนขององค์เทพประธำน มีรูปป้ันของเทพทั้งสองตั้งอยู่เคียงคู่กนั 
พร้อมกบัสัญลกัษณ์รูปหล่อทองเหลืองมือจบัพู่กนัของเทพวรรณกรรมในฝ่ำยบุ๋น และงำ้วทองเหลือง
ของเทพสงครำมในฝ่ำยบู๊ ซ่ึงเช่ือกนัวำ่เม่ือไปลูบท่ีงำ้ว และมือจบัพู่กนัก็สมหวงัในพรท่ีขอไป ส ำหรับ
วดัหมัน่โหม่นั้นมีควำมว่ำเด่นในกำรขอพรดำ้นกำรศึกษำ(บุ๋น) และดำ้นกำรคำ้ธุรกิจ กำรต่อสู้ฟันฝ่ำ
อุปสรรค และกำรท ำงำน(บู๊) จำกนั้นน ำท่านเดินทางสู่ ชำยหำดรีพัลส์เบย์ พร้อมนมสัการองค์เจา้แม่
กวนอิม , เทพเจา้โชคลาภ และเทวรูป, เทพเจา้ต่างๆ ท่ีตั้งประดิษฐานอยูอ่ยา่งเด่นสง่า เพื่อเป็นสิริมงคล   

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร ( 
 พกัที ่PANDA HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่อง     น่ังเรือไปมำเก๊ำ–องค์รูปป้ันเจ้ำแม่กวนอมิ–วดัเจ้ำแม่ทบัทมิ–วหิำรเซนต์พอล–เซนำโด้สแควร์ 
         ร้านขนมพื้นเมือง–เวเนเช่ียน–น่ังเรือกลบัฮ่องกง–อสิระช้อปป้ิงถนนนำธำน 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำทีภ่ัตตำคำร 
   น าท่านเดินทาง โดยเรือ FERRY สู่ มำเก๊ำ เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนนั และคาสิโน “มา

เก๊า” มีภาพความงามแห่งศิลปะวฒันธรรมของโลกตะวนัออก และตะวนัตกให้ไดช่ื้นชม และยงัมีมนต์
เสน่ห์แห่งความเช่ือ และศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน จากนั้นน า
ท่านชม องค์รูปป้ันเจ้ำแม่กวนอิม ซ่ึงองค์น้ีโปรตุเกสสร้างข้ึน เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊า เน่ืองใน
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โอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน ลกัษณะขององค์เจา้แม่กวนอิมเป็นรูปป้ันสีทองท่ีมีใบหนา้ละมา้ย
คลา้ยชาวตะวนัตก ประดิษฐานบนดอกบวั บริเวณน้ีเป็นสถานท่ีท่ีชาวมาเก๊านิยมมาพกัผอ่นมากท่ีสุดอีก
แห่งหน่ึง จากนั้นน าท่านนมสัการ เจ้ำแม่ทับทิม หรือ วัดอำม่ำ ท่ีสร้างในปลายสมยัราชวงศ์เพื่ออุทิศ
ถวายให้กบัอาม่า องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเล ภายในมีศาลเจา้ และกอ้นหินขนาดใหญ่ ซ่ึงแกะสลกัเป็น
รูปเรือส าเภาโบราณ เพื่อเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกวา่บริเวณน้ี คือ จุดแรกท่ีเจา้แม่อาม่ายา่งเทา้กา้วข้ึนสู่ผนื
แผน่ดินมาเก๊า บริเวณดา้นหนา้วดัมีรูปป้ันสิงโตหิน 2 ตวั เช่ือกนัวา่หากใครไดห้มุนลูกแกว้ท่ีอยูใ่นปาก
สิงโตไปทางขวา 3 คร้ัง พร้อมกบัตั้งจิตอธิษฐาน แลว้จะสมหวงัในส่ิงท่ีปรารถนาจีน จากนั้นน าท่านชม 
วิหำรเซนต์พอล ซากโบสถ์ท่ีมีช่ือ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ได้รับการยกย่องให้เป็น
อนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล จากนั้นน าท่านไปยงัยา่น เซนำโด้ 
สแควร์ ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพื้นถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ือง เป็นลอนคล่ืน เปรียบเสมือนทอ้งทะเลอนัอุดม
สมบูรณ์ ลอ้มรอบไปดว้ย อาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบ จากนั้นน า
ท่านแวะ ร้ำนขนมพื้นเมือง อาทิเช่น ทองมว้นไส้หมูหยอง, ทองพบัไส้หมูหยอง, คุกก้ีแอลมอล, ขนม
เบ้ีย, มะนาวโปรตุเกส, หมูหวาน, ทอ๊ปฟ่ีนม ฯลฯ ซ่ึงเป็นขนมท่ีข้ึนช่ือของเมืองมาเก๊า 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านสู่อาณาจกัรคาสิโนท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ “ลำสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย” THE VENETIAN 

RESORT HOTEL CASINO อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การพนันนานาชนิด อาทิ บคัคาร่า, 
แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพนัตู้ ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกับบรรยากาศเมืองเวนิส และ
สัญลกัษณ์ของเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดล่า ล าคลองกลางเมือง ให้ท่านไดรั้บความรู้สึกเหมือนอยูก่ลาง
เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี อิสระให้ท่านไดท้  ากิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยู่ในรำคำทัวร์) สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทาง โดยเรือ FERRY กลบัสู่ ฮ่องกง ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่ เป็นเสน่ห์แห่งตะวนัออก แต่มี
ความหลากหลาย มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานท่ีน่าสนใจ จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงถนนนำธำน ซ่ึง
เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุมโลกท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็
อ่ิมจุใจ ไม่วา่คุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ี
คุณตอ้งการศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ี เป็นแหล่งรวมห้องเส้ือท่ีจ  าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมของดีไซ
เนอร์นานาชาติช่ือดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้ งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้ นเลิศ
บรรยากาศหรู เลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเช่ียนเทอร์มินัล แหล่ง
รวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีให้เลือกชม และ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO 
ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝำกคุณหนูที ่Toy’s Us  

 ค ่ำ อำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
 พกัที ่PANDA HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ำม     วดัแชกงหมิว–วดัเจ้ำแม่กวนอมิฮ่องฮ ำ–ร้านจิวเวอร์ร่ี–ร้านหยก–วดัโป่หลิน–กระเช้ำนองปิง 360 
                           ช้อปป้ิง CITY GATE OUTLET MALL–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำทีภ่ัตตำคำร 
  น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว ไหวห้ลวงพอ่แชกง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชค

ลาภทรัพยสิ์นเงินทอง และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการท่องเท่ียว
ฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพื่อเสริมสร้างบารมี 
และศิริมงคลให้กบัชีวิตดว้ยกนัทั้งส้ิน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า เป็นวดัเก่ำแก่
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ของฮ่องกง ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนำดเล็กแต่เป็นวดัเจำ้แม่กวนอิมท่ีชำวฮ่องกงนบัถือมำก แทบทุกวนัจะมี
คนมำบูชำขอพรกนัแน่นวดั ถำ้ใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขำบอกวำ่ท่ีน่ีแม่นมำก! ท่ีพิเศษกวำ่นั้นนอกจำก
สักกำระขอพรแลว้ยงัมีพิธีขอซองอั้งเปำจำกเจำ้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกำล
ตรุษจีนเพรำะเป็นศิริมงคลในเทศกำลปีใหม่ ซ่ึงทำงวดัจะจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส ำหรับเซ่นไหวพ้ร้อมซอง
แดงไวใ้หผู้ม้ำขอพร เม่ือสักกำระขอพรโชคลำภแลว้ก็ให้น ำซองแดงมำวนเหนือกระถำงธูปหนำ้องค์เจำ้
แม่กวนอิมตำมเขม็นำฬิกำ 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซ่ึ้งภำยในซองจะมีจ ำนวนเงินท่ีทำงวดัจะเขียน
ไวม้ำกนอ้ยแลว้แต่โชค )ส่วนใหญ่จะเกินลำ้นข้ึนไป (ถำ้หำก เรำประสพควำมส ำเร็จเม่ือมีโอกำสไปฮ่องกง
อีกก็ค่อยกลบัไปท ำบุญ โดยกำรซ้ือกระดำษไหวเ้จำ้ไปสักกำระ จากนั้นน าท่านชม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงเป็น
ร้านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบั ท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ 
จากนั้นน าท่านชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร 
บ่ำย น าท่าน ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ เกำะลันเตำ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต องคพ์ระ

สร้างจากการเช่ือมแผน่สัมฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงั
เนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้น าท่านนัง่ กระเช้ำนองปิง 360 จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิง เป็นกระเชา้
ท่ียาวท่ีสุดในโลก ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา )กรณีกระเช้ำปิดจะใช้รถโค้ช
ขึ้นแทน(  จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงท่ี CITY GATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้ตาม
อัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี SUPER 
MARKET ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ    

ค ่ำ อำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฮ่องกง  

19.50 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบินที ่HX703  
 (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

 
********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ฮ่องกง มำเก๊ำ ขอพรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 9 แห่ง 3 วนั 2 คืน (CX) 

 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ ามนั

เพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่4 ม.ค. 61 เป็นเงิน 2,750 บำท 
3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  จ ำนวนไม่เกิน 2 ใบน ้ำหนักรวมกัน สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้ 1 ช้ิน ต่อท่าน 

น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา

ประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึ ง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป 
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ีย่อมอยู่ใน
ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ ** 

ะเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯสอบถำมรำยล ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั
8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว 1 ข้อ)-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร )รำคำต่อท่ำน(  

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2- 18 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 25-27 มีนำคม 25 16  18, 999  บำท 18, 999  บำท 3,500 บำท 
10 ,999  
บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 9 0ดอลล่ำร์ฮ่องกงต่อคนเด็กช ำระทปิเท่ำ) กบัผู้ใหญ่( 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอ
สงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำฮ่องกง และมำเก๊ำ ส ำหรับชำวต่ำงชำติทีร่ะบุว่ำต้องท ำวซ่ีำเข้ำประเทศน้ันๆ **เช็คกบัเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย 
6. ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำติ เกบ็เพิม่ 500 ดอลล่ำร์ฮ่องกงทริป/ท่ำน/ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 1,0000 บาท หรือทั้งหมด (วนั หลงัจากท าการจอง 3 ภายใน) พร้อมส่งส ำเนำ
หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 

2. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

 
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29  วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 000,10 บำท  
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
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• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
หอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป -พร้อมกบัคณะกลบั  
 ตำมนโยบำยร่วมกบักำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทัว่ไปได้รู้จักคือ ร้านขนมพืน้เมือง, ร้านจิวเวอร์ร่ี, ร้านหยก ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพรำะมีผลกบัรำคำ
ทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 
 90-60นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำ
ร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 ดอลล่ำร์ฮ่องกง วนั / คน /ทีไ่ม่เข้ำ
ร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
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 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
  
       * *ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั  **  
 
 
 
 
 
 
 


