
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – วดัอาม่า– เจา้แม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนตป์อล –เก็บภาพ

ประทบัใจกบัหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเช่ียน – ฮ่องกง 

04.00 น พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบิน AIR ASIA พบเจา้หน้าที่

ท าการเช็คอินตัว๋ 

06.45 น. บินลัดฟ้าสู่ มาเกา๊ โดยเที่ยวบิน FD760  

10.20 น. ถึงสนามบิน มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมง

เล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที่ 16 ชาว

โปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานิคมอยู่

ในแถบน้ี ที่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และ

ศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสาน

ระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตัว จนเรียกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” น า

ท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า หรือ ศาลเจา้แม่ทบัทิม ที่สรา้งขึ้ นเพื่ออุทิศถวายใหก้ับอาม่า องค์เทพทิดา

แห่งทอ้งทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือส าเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่

บ่งบอกวา่ บริเวณน้ี คือ จุดแรกที่เจา้แมอ่ามา่ย่างเทา้ข้ึนสู่แผ่นดินมาเก๊า ดา้นหน้ามรีปูป้ันสิงห์โตอยู่  

2 ตวั มคีวามเชื่อว่าหากหมุนลูกแกว้ที่อยู่ในปากไปทางขวา 3  ครั้ง ใหท้่านที่เกิดปีชงไหวว้ดัน้ีเพ่ือ

เสริมความเป็นสิริมงคล น าท่านผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางค์ทอง

สรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มคีวามสงู 18 เมตรหนักกวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดู

งดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองค์น้ี

เป็นเจา้แมก่วนอิมลูกครึ่ง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี 

ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าใน

โอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจนี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

น าท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 

1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก 

โบสถ์เซนต์ปอลสรา้งขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ 

จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึก

ฐานโบสถส่์วนใหญ่ และบนัไดหน้าดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวนัออกและ

ตะวนัตกและมอียู่ที่น่ีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันในโลก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  

ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศ  จากน้ันเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ที่จ าลองมาจากฝรัง่เศส  ซึ่งหอ

ไอเฟลที่มาเก๊าถือไดว้า่เป็นหอไอเฟลจ าลองที่ใหญ่ที่สุดและเหมอืนจริงที่สุดในโลก โดยมีการประดับ

ไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมคีวามสงูถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้ นไปชมวิวที่ชั้น 7 และ ชั้น 37 

โดยที่ชั้นน้ีท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝัง่โคไทของมาเก๊า สามารถขึ้ น

ชมววิไดต้ั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์  

 

 

 

 

 

น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัส

บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกที่ให้

ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ปป้ิงที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับรา้นคา้แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย

กว่า 350 รา้น ใหท้่านไดส้ัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ 

ท่านสามารถนัง่เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะ

เส่ียงโชคคาสิโน ซึ่งมอียู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่   

 

 

 

 

**อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการเส่ียงโชค หรือเลือกซ้ือสินคา้ ** สมควร 

แก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอรร์ี่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 

ที่พกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 



 

 
 

วนัที่สอง วิคตรอเรีย พีค-รีพลสัเบย-์วดัแชกงหมิว- วดัหวงัตา้เซียน - ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าข้ึนชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุง้ 

ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจก๊ เป็นตน้ (2)   

จากน้ันน าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง เก็บภาพประทับใจกับ VICTORIA PEAK จุดชมวิวสวยที่สุดของ

ฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและ

เกาลูนไดท้ั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งน้ียังต่ืนตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่

ก่อสรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอื่นๆ อนัเป็นที่ตั้งของ

ธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพรอ้มทั้ งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิว

เวอรร์ี่ ที่ขึ้ นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ไดร้ับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวง

เรื่องฮวงจุย้ พรอ้มนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล

ที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกนัวา่ขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้ น 3 

ปี จากน้ันใหท้่านไดร้บัพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีก

ทั้งยงัใหท้่านไดข้อพรเรื่องเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอ้ีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ที่เชื่อ

กนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดัน้ี

ในวนัขึ้ นปีใหม ่ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัหวงัตา้เซียน (คนจนีกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีว่า หว่อง

ไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพ่ือขอพรใหสุ้ขภาพ

แข็งแรง  ไรโ้รคภยั   สมควรแก่เวลาน าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่าน

ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากนั้นอิสระใหท้่านเต็มอ่ิมกับการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุย่

มักจะตั้งตน้กันท่ีสถานีจิมซาจุย่ มีรา้นขายของทั้งเคร่ืองหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสินคา้แบบที่เป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอันซับซอ้น

มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดว้ย

หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมทีางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ใหแ้บรนดด์งั

มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, 

PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย *อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

ที่พกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม กระเชา้นองปิง - นมสัการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพ่ือขึ้ น กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไป

ยงัเกาะลันเตาเพื่อ นมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญล่นัเตา....องค์

พระสรา้งจากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระ

หนัพระพักตรไ์ปยังเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้  จากน้ันอิสระใหท้่านไดส้ัมผัสกับ

หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดง

กลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกที่สามารถผสมผสาน

ระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ย่างลงตัว (หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิด

ซ่อมบ ารุง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพ่ือน าท่านข้ึนสู่

ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนตา่งกระเชา้ทา่นละ 40 เหรียญฮ่องกง) 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

จากน้ันใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ที่หา้งดัง CITYGATE OUTLETS MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตาม

อัธยาศัย กับ OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, 

RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และ

ชั้นใตดิ้นจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญใ่หท้า่นไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

***อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั*** 

21.35 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503 

23.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

*********************************************** 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 

 

 

 

 



 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

07 – 09 กนัยายน 2561 13,999 13,999 12,999 3,500 

14 – 16 กนัยายน 2561 13,999 13,999 12,999 3,500 

21 – 23 กนัยายน 2561 13,999 13,999 12,999 3,500 

12 – 14 ตลุาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

19 – 21 ตลุาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

26 – 28 ตลุาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

27 – 29 ตลุาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

02 – 04 พฤศจกิายน 2561 14,999 14,999 13,999 3,500 

03 – 05 พฤศจกิายน 2561 14,999 14,999 13,999 3,500 

09 – 11 พฤศจกิายน 2561 14,999 14,999 13,999 3,500 

10 – 12 พฤศจกิายน 2561 14,999 14,999 13,999 3,500 

16 – 18 พฤศจกิายน 2561 14,999 14,999 13,999 3,500 

17 – 19 พฤศจกิายน 2561 14,999 14,999 13,999 3,500 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ ผา้ไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรม

ทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้น

จ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคับ

ใดๆ ทัง้ส้ิน และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 

 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลัก 



 

 
 

 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมชี่างภาพมาถ่ายรปูแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อไดแ้ต่

ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื้ อ โดยไมม่กีารบงัคบัลุกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวซี่ากรุ๊ป (วซี่าหน้าด่าน) เขา้ประเทศจนี 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 



 

 
 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

 



 

 
 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมนัีกท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ี ยนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด



 

 
 

สนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ 

ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ 

และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้ง ส็กระเป๋า 

ใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าที่ตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


