
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HONGKONG SUMMER SALE 2018 เทศกาลลดราคาสนิคา้ท ัง้เกาะ70-80%  
โปรโมช ัน่เทีย่ว 3เมอืงสุดคุม้  

ฮอ่งกง ไหวเ้ทพเจา้หวงัตา้เซยีน ผกูดา้ยแดงหาเนือ้คู ่ ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน  
มาเกา๊ โบถสเ์ซนตป์อล เซนาโดส้แควร ์ ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ เดอะเวเนเซีย่น  

จไูห ่ วดัผูโ่ถว หยวนหมงิหยวน ตลาดใตด้นิกง๋เป่ย  ถนนคูร่กั 

สดุคุม้ มไีกด ์รถ พาเทีย่วครบทกุวนั พกัจไูห ่2คนื 

>>เมนูสดุพเิศษ เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

  
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

6-8 มถินุายน 61 11,888  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant7,000บาท 
(*อายไุมเ่กนิ 2ปี) 

 

4,500 20 

16-18 มถินุายน 61 12,888 4,500  19 

23-25 มถินุายน 61     12,888 4,500 20 

30มถินุายน-2กรกฎาคม 61 12,888 4,500 20 

7-9 กรกฎาคม 61  12,888 4,500 20 

14-16 กรกฎาคม 61  12,888 4,500 20 

21-23 กรกฎาคม 61 12,888 4,500 20 

28-30 กรกฎาคม 61 14,888 4,500 20 
 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ ฮอ่งกง  วดัหวงัตา้เซยีน  ช็อปป้ิงยา่นนาธาน จไูห ่      เย็น     
05.30น.  คณะพรอ้มกนั  ณ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ช ัน้4  ผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอร ์M   

ทางเขา้ประต ู7 สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค แอรไ์ลน ์(CX) เจา้หนา้ทีบ่รษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกแกท่า่น   

08.15น. ลัดฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธย่ ์ แปซฟิิค แอรไ์ลน ์
เทีย่วบนิที ่CX616  
(รบัประทานอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งพรอ้มเพลดิเพลนิกบั
รายการบนัเทงิดว้ยจอทวีสีว่นตวั) 

12.10น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน Chek Lap Kok  ประเทศฮอ่งกง หลังผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พบกนัทีจุ่ดนดัพบ EXIT B 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เกาะฮ่องกง ระหว่างทางผ่านชม สะพานชงิ
หมา่  ซึง่มคีวามสงูถงึ206เมตร และยาว 1,377 เมตร ตดิอันดับสะพาน
แขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอันดับ 2ของโลก และในปัจจุบัน  อยู่ที่
อนัดับ 7ของโลก น าท่าน วดั ซกิ ซกิ หยวน หวอ่งไทซนิ หรอืคนไทย
รูจ้ักในนาม วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทีม่อีายกุว่าครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพั่กอาศัยของการเคหะ ตัว
วัดมคีวามงดงามดว้ยอาคารทีต่กแตง่แบบจนีโบราณ วัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละความเชือ่ทาง
ศาสนาถงึ 3 ศาสนา ไดแ้ก ่เตา๋ พทุธ และขงจื๊อ วัดแหง่นีข้ ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธใินการ ดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ 
จงึไดรั้บการนับถอืเป็นพเิศษจากบรรดาคนป่วย พบกบัเหลา่บรรดาผูค้นชาว 
ฮอ่งกง ทีน่ า ธปูและสม้ มาสกัการะเพือ่ขอพรต่าง ๆ  จากนัน้น าท่านไปชม 
โรงงานจวิเวลลี ่TSL เยีย่มชมสาธติวธิเีลอืกซือ้เพชรและชมการผลติจวิ
เวลรีท่ีไ่ดรั้บรางวัลออกแบบดเีด่น 3ปีซอ้น และเลอืกซือ้กังหัน แชกงหมวิ 
น าโชคทีไ่ดท้ าการปลุกเสกมาจากวัด เพือ่ตดิตัวเป็นสริมิงคลต่อดว้ยชม 
ชมโรงงานหยก  ชมวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแทห้รือหยกเทียม   
จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศัย อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิง
ที ่Ocean Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง

ต่างๆระดับโลกกว่า 700รา้นคา้ เชน่Amani,Prada , Gucci Burberry 
,Cartier,Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton,Chole, 
ของเด็กเล่นที่หา้ง Toy r’us แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ DFS 
Galleria เชน่Burberry, Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior,Fendi 
,Louis Vuitton , Chole ฯลฯใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ.ตกึโอเชีย่น
เทอรม์นิอล ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซแ์ละรา้นคา้ต่างๆ มากมาย อาท ิG2000, 
U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ  ท่านสามารถเดนิไป รมิ
อา่ววคิตอเรยี ชมแสงส ีไฟตกึตา่งๆจากฝ่ังฮอ่งกง สวยงามตะการตา  

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเฟอรี ่น าทา่นน่ังเรอืสู ่เมอืงจไูห ่ 

             :จากน ัน้น าทา่นสูท่ ีพ่กั FRIEND HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 
 

วนัทีส่อง      จไูห ่ ถนนคูร่กั สวนดอกบวัขาว วดัไป๋เหลยีนตงั  มาเกา๊  วดัอามา่ วหิารเซนดพ์อล   
                   เซนาโดส้แควร ์ THEVENETIAN                                                        เชา้,เทยีง  
เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหารน าท่านเดนิทางท่องเทีย่ว เมอืงจูไห ่ซึง่อยูท่างใตข้อง
มณฑลกวางตุง้ มพีืน้ทีด่า้นทศิตะวันออกตดิกับเซนิเจิน้ ดา้นทศิใต ้
ตดิกบัมาเกา๊ ในปีค.ศ. 1980 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงเศรษฐกจิ 
(SPECIAL AREA) ปัจจุบันเมอืงจูไห่ไดม้กีารพัฒนาทางเศรษฐกจิ
อยา่งรดุหนา้ทัดเทยีมเมอืงอตุสาหกรรมทั่วไป ตกึรามบา้นชอ่งในตัว
เมอืงสว่นใหญ่สรา้งขึน้ใหม ่สวยงามไม่แพเ้มอืงเซนิเจิน้  น่ังรถผ่าน
ชมทวิทัศน์ของ ถนนคูร่กั(The Lover’s Road) ถนนเรยีบชายหาด
ทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิัศน ์
ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพักผอ่นเหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ ือ่ว่าถนน
คูรั่ก ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้
หรอื มา้น่ัง ซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึไดช้ือ่ว่าถนนคู่รัก 
ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก ...แลว้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ
สญัลักษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ู 
“จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์” หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “ หวหีน”ี เป็นรปูแกะสลัก
สงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล  หวหีน ีความหมายคอื สาวงาม
ทีย่นืถอืไขมุ่ก ยนืบดิเอวพลิว้ ร ิว้ชายผา้พดัพลิว้ อุน่รอยยิม้ท ัง้
บนใบหนา้ถงึมมุปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความ
อดุมสมบรูณ์รุง่เรอืงแหง่เมอืงจไูห ่ จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ...
น าทา่นชมสวนดอกบวัขาว “หรอืวัดไป๋เหลยีนตง้” เป็นวัดเล็กๆ ทีม่ี
ววิทวิทัศน์สวยงามมาก ภายในบรเิวณวัด จะมบีันไดเดนิขึน้ไปกราบ



นมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวจไูหใ่หค้วามนับถอื ใหท้า่นกราบนมสัการ ไดแ้ก ่เจา้พอ่กวนอ,ู เจา้แมก่วนอมิ, และ
เทพเจา้ไฉ่ซนิเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) ตามบันไดทีข่ ึน้ไปทัง้สองขา้งทางจะมตีน้สนปลูกไวต้ลอดสองขา้ง
ทาง บรรยากาศรม่รืน่ เมือ่ทา่นไดก้ราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัดครบหมดแลว้ บรเิวณดา้นนอกก็จะมรีะฆังไว ้
ใหค้นทีไ่ปขอพรต ีเพือ่ใหพ้รทีข่อสมดัง่ทีป่ารถนา ในการตเีขาบอกใหต้ ี3 ครัง้ แลว้พรทีข่อก็จะสมัฤทธิผ์ลผล    
จากนัน้แวะชม รา้นสมุนไพรจนี(ยา) แหล่งคน้ควา้ยาแผนโบราณ หรอืเป่าฟู่ หลงิ  หรอืทีเ่ราเรยีกว่า “ บัว
หมิะ” ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก 
หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองบองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ี ผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟัง
การบรยายสรรพคณุของสมนุไพร 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร    
บา่ย          น าท่านเดนิทางขา้มด่านจูไห่สู ่มาเกา๊ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊า

เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึ
ชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบ
นี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจีน และมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ ที่
ส าคัญคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้น
สถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของ ชาตติะวันตกเขา้มาอย่าง
มากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัว จนเรยีกไดว้่าเป็น "ยุโรป
ใจกลางเอเชยี จากนัน้พาท่านเทีย่วรอบเกาะมาเก๊า ชมวหิารเซนต์
พอล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลัง
ของโบสถม์พีพิธิภณัฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิตท์ี่  ยิง่ใหญ่ทีส่ดุใน
ดนิแดนตะวันออกไกล  แวะชอ้ปป้ิงย่าน เซนาโดส้แควร ์ถอืไดว้่า
เป็นท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพและ
รา้นคา้ตา่งๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยังมสีนิคา้จาก
โรงงานผูผ้ลติสนิคา้ตา่งๆ ของมาเกา๊วางขายอยูด่ว้ยเรยีกว่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่
แหง่เดยีวก็คุม้เกนิพอ    น าท่านสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญ่และ
เกา่แกม่าก ทีส่ดุในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่13 ภายในวัด
สัมผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิ และมนตข์ลังอันเกา่แกข่องสถาปัตยกรรม
ของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเด่นเป็น
พเิศษเห็นจะเป็นองค์เจา้แม่กวนอมิ ที่แต่งองค์ทรงเครื่องดว้ยชุด
เจา้สาวของจีนที่ตัดเย็บดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม แวะชมิขนม รา้น
ขายของฝากขึน้ชือ่ตน้ต ารับของเมอืงมาเก๊า  จากนัน้ ผา่นชมองค์
เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล เป็นองค์เจา้แม่กวนอมิปรางค์ทองสัมฤทธิ์
ประทับยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน 
เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลูกครึง่ผสมผสานระหว่างจนีกับโปรตุเกส ซึง่
พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตุเกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมา
เก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนใหก้ับจีน เพื่อคนใหรุ้่นหลังได ้

ระลกึถงึ  สมควรแกเ่วลา น าท่านเยีย่มชม VENETIAN MACAU 
RESORT โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เช ิญท่านสัมผัส  
บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ 
และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกว่า 350 รา้น ใหท้่านได ้
สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพือ่ลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชืน่ชอบ ท่านสามารถน่ังเรอืกอนโดล่าล่องไป

ตามคลองเวนชิภายในโรงแรม(ตดิตอ่หัวหนา้ทัวรค์า่ใชจ้า่ยลอ่งเรอืประมาณ 130 HKD)  ใหท้่านไดส้ัมผัสกับ
เมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น ใหท้่านไดส้ัมผัสกับ  แหล่งชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานา

ชนิด หรือบางท่านตอ้งการเสีย่งโชคกับ Casino ก็พอมเีวลา  อสิระท่านรบัประทานอาหารเย็นตาม

อธัยาศยั จนถงึเวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่จไูห ่ 
                   : จากน ัน้น าทา่นสูท่ ีพ่กั Friend HOTEL เขา้พกั หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่าม     พระราชวงัหยวนหมงิหยวน วดัผูโ่ถว ตลาดกง๋เป่ย/ฮอ่งกง - สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                       
                                                                                                                        เชา้,เทีย่ง 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

  น าท่านชม พระราชวงัหยวนหมงิ เป็นสวนที่จ าลองมาจากสวน
หยวนหมงิที่นครปักกิง่ หลังจากถูกท าลายโดยพันธมติร ในปี ค.ศ. 
1860 ไดรั้บความเสยีหายจนยากทีจ่ะบูรณะพระราชวังหยวนหมงิ จงึ
ไดร้ะดมงบประมาณกอ่สรา้งใหมถ่งึ 600  ลา้นหยวนแวะรา้นผา้ไหม  

  ใหท้่านชมผลติภัณฑผ์า้ไหม อาทเิชน่ ไสผ้า้ห่มทีท่ าจากเสน้ในไหม, 
ชดุเครื่องนอนต่างๆ, เสือ้ผา้, ผา้พันคอ ฯลฯ ซึง่ผา้ไหมจนีถอืว่ามี
ชือ่เสยีงทางการผลติและสง่ออกของโลก เพราะจนีเป็นประเทศแรกที่
รูจ้ักการเลีย้งไหมและพัฒนาคณุสมบตัพิเิศษ  ตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง ทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก หรอืวา่
ใชเ้องไดต้ามอธัยาศัย 

  วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แมก่วนอมิ เพือ่ความโชคด ีนมัสการ
องคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนาน 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษเป่าฮือ้+ไวนแ์ดง  

บา่ย       น าทา่นเดนิทางมายงัศนูยก์ารคา้ใตด้นิชือ่ “ตลาดกงเป่ย” ศูนยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กว่า รา้นคา้ มสีนิคา้ให ้

ท่านเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชัน้น าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา 
ของเด็กเล่น  ฯลฯ ที่นี่มใีหท้่านไดเ้ลือกซือ้หมด  ใหท้่านอสิระเลือกซือ้ตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลา 
จากน ัน้น ัง่เรอืเฟอรี ่สู ่ เกาะฮอ่งกง  รอบ 18.30 น.  

22.25 น  น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX 709 

00.15 น.  เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
 

************************************ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุ : อตัราคา่บรกิารนีเ้ป็นขอ้เสนอ เบือ้งตน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
เนือ่งมาจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิ ภาษ ีเซอรช์ารท์น า้มนัสายการบนิปรบัขึน้ และ/หรอื อตัราแลกเปลีย่นปรบัขึน้ รวมถงึ
ราคาทีเ่สนอเป็นราคาต ัว๋กรุป๊โปรโมช ัน่จากสายการบนิ เพราะฉะน ัน้ทีน่ ัง่และราคามจี านวนจ ากดัตอ่หนึง่เทีย่วบนิ 
และขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ วนั เวลา เนือ่งจากทีน่ ัง่สายการบนิไมเ่พยีงพอตอ่คณะ  

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

ลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบัชัน้ประหยดั และคา่ภาษีน ้ามนั สายการบนิตามทีร่ะบ ุ
2. คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ( 2ทา่นตอ่หอ้ง ) กรณีพัก3ทา่นตอ่หอ้งจัดเป็นหอ้ง TRP หรอืเสรมิเตยีง 
3. คา่ภาษีสนามบนิไทย ฮอ่งกง  
4. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขบรษัิทประกนัภยัทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร 
5. คา่อาหาร ตามทีร่ะบรุายการ  
7. คา่มคัคเุทศก ์ไทย ฮอ่งกง   
อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิ  20 กโิลกรัม 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 
3. คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  
4. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ วันละ 50 เหรยีญฮอ่งกงตอ่คน คดิ 3วัน 150 เหรยีญฮอ่งกง ส าหรับหวัหนา้ทัวร ์ทา่นละ 
100 บาทตอ่คนตอ่วัน รวม3วัน 300บาท 
6. ราคาทวัรช์าวตา่งชาต ิเรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์พิม่ (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัร์
ไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 
 

เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   



 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ นับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** 
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 
 

 

 

 

การยกเลกิ 
เนือ่งจากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางใชร้าคาตัว๋เครือ่งบนิแบบโปรโมชัน่ บรษัิทฯไดช้ าระมดัจ ากบัสายการบนิแลว้  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า
หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆแลว้ โดยทกุกรณี 
  
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ 
และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขของบรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ
สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระ
แบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระ
เต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่
ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 


