
 

 
 
 

 

 

 
เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วดัอาม่า, โบสถเ์ซนตป์อล, เยี่ยมชมเวเนเช่ียน 

นมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ีหาด REPULSE BAY+หมุนกงัหนั แกช้ง ณ วดัแชกง 

เก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ชอ้ปป้ิงยา่นดงัอาทิถนนนาธาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ1. เท่ียวสุดคุม้เตม็วนั  บินเชา้ กลบัดึก 

พิเศษ2. อิสระช็อปป้ิงจดัเตม็ทั้งฮ่องกง และ มาเกา๊ 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลิน  

05.30 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES พบเจา้หน้าท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

08.50 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX768 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง  

12.40 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพ่ือข้ึน กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยงั

เกาะลนัเตาเพ่ือ น าท่านนมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา....

องคพ์ระสรา้งจากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระ

หนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจนีใต ้  จากน้ันอิสระใหท้่านไดส้มัผสักบัหมู่บา้น

วฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย  

บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะได้พบความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและ

วฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั (หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพ่ือน าท่านข้ึนสู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืน

เงินค่าส่วนตา่งกระเชา้ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง) 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

จากน้ันใหท้่านไดอิ้สระ ท่ีหา้งดัง City gate Outlet Mall ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอัธยาศัย กบั 

OUTLET สินคา้แบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะ

เป็น Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้

ท่านไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)   

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั DORSETT TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

 

วนัท่ีสอง ฮ่องกง – มาเกา๊ – วดัอาม่า – โบสถเ์ซนตป์อล - เซนาโดว้สแควร ์– เก็บภาพประทบัใจกับ

หอไอเฟล - เวเนเชียน – ฮ่องกง  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าข้ึนช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้, 

ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (3)  น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอรร่ี์ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเกา๊ น าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก็บ

รักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยู่มาได้

ยาวนานท่ีสุดของมาเก๊า ในบริเวณวดัมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF 

BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN  

ไมพ่ลาดใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิมทารต์ไข่  จากน้ันผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แม่

กวนอิมปรางค์ทองสรา้งด้วยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน 

ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่าม

งดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่ว่า

กลับมีพระพกัตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจ

สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน และน าท่านชม  วิหาร

เซนตป์อล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปใน

ปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์เซนต์ปอล

สรา้งข้ึนในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทัง่เกิด

เพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลยั และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วน



 

 
 
 

 

ใหญ่ และบนัไดดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยู่

ท่ีน่ีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันในโลก  

เท่ียง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)     

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN 

MACAO ใหท้่านได้สัมผัสบรรยากาศของ 

จากน้ันเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ท่ี

จ าลองมาจากรรัง่เศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมา

เก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญ่

ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการ

ประดบัไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถข้ึนไปชมวิวท่ีชั้น 7 และ 

ชั้น 37 โดยท่ีชั้นน้ีท่านจะสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของรัง่โคไทของมาเก๊า สามารถข้ึนชมวิว

ไดต้ั้งแต่เวลา 10.0-22.00 น. (รายการไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN 

MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสมัผัสบรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของ

เอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแก

รนด์แคนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนด์เนมช่ือดังมากมายกว่า 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผสักบั

ภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ ท่านสามารถนัง่เรือกอนโดล่าล่องไป

ตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 4 

โซนใหญ่  **อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ หรือเส่ียง

โชค**  

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่กลบั ฮ่องกงโดยเรือเฟอรร์ี่ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั DORSETT TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 



 

 
 
 

 

วนัท่ีสาม      นมสัการเจา้แม่กวนอิม ณ หาดรีพลสั เบย ์– วดัแชกงหมิว – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าข้ึนช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้, 

ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (5)  น าท่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่ง

โชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY  ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัว่าขา้ม

หน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปี จากน้ันใหท้่านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดรวมรับ

พลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง อีกทั้งยงัใหท้่านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

น าท่านชม รา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท้่านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิ

ปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้ารักษาโรค น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีข้ึนช่ือของ

ฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดับเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ 

เท่ียง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)     

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพ่ือสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือ

กนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ี

ในวนัข้ึนปีใหม ่จากน้ันน าท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปป้ิงท่ีย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่ง

รวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุ

ใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ี

คุณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้      แบรนด์

เนมของดีไซน์เนอรน์านาชาติช่ือดังจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบั

อาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอ

เช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 

รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก

คุณหนูท่ี Toy’s Us * อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

23.55 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES 

01.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** คณะยืนยนัการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหน้าทวัร ์

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เท่ียวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้ง 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั

เด่ียว

เพิ่ม 

21-23 ตลุาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
19,999 19,999 18,999 4,500 

11-13 พฤศจกิายน 2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 

ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 
17,999 17,999 16,999 4,500 

18-20 พฤศจกิายน 2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

17,999 17,999 16,999 4,500 

25-27 พฤศจกิายน 2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

17,999 17,999 16,999 4,500 

9-11 ธนัวาคม 2560 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

19,999 19,999 18,999 4,500 



 

 
 
 

 

16-18 ธนัวาคม 2560 
ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 

ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 
17,999 17,999 16,999 4,500 

21-23 ธนัวาคม 2560 
ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 

ขากลบั HX773 (00.40-03.00) 
18,999 18,999 17,999 4,500 

29-31 ธนัวาคม 2560 
ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

19,999 19,999 18,999 5,500 

31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2561 
ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX773 (00.40-03.00) 

23,999 23,999 22,999 5,500 

13-15 มกราคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

18,999 18,999 17,999 4,500 

19-21 มกราคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 

ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 
18,999 18,999 17,999 4,500 

20-22 มกราคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 

ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 
18,999 18,999 17,999 4,500 

26-28 มกราคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

18,999 18,999 17,999 4,500 

27-29 มกราคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

18,999 18,999 17,999 4,500 

3-5 กุมภาพนัธ ์2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

18,999 18,999 17,999 4,500 

10-12 กุมภาพนัธ ์2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 

ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 
18,999 18,999 17,999 4,500 

17-19 กุมภาพนัธ ์2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 

ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 
21,999 21,999 20,999 5,500 

23-25 กุมภาพนัธ ์2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

18,999 18,999 17,999 4,500 

3-5 มีนาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

18,999 18,999 17,999 4,500 

10-12 มีนาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

18,999 18,999 17,999 4,500 

17-19 มีนาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 

ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 
18,999 18,999 17,999 4,500 

23-25 มีนาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

18,999 18,999 17,999 4,500 

24-26 มีนาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 

18,999 18,999 17,999 4,500 

 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรม

ทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้น

จ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบั

ใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 



 

 
 
 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เขา้ประเทศจีน 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 2,500 บาท**   

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 100 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 15 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 



 

 
 
 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือ

ท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย

มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 



 

 
 
 

 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้

คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน



 

 
 
 

 

ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และรากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้

ทอ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และรากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม้

สด ไข่ เน้ือสัตว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  


