
 

 

HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง � วัน � คืน 
เยอืนยุโรปกลางเอเชีย  วดัอาม่า ,โบสถเ์ซนตป์อล, เยี�ยมชมเวเนเชี�ยน 

ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดบั 6 ดาว 

เก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟลจาํลอง ณ THE PARISIAN MACAO 

นมัสการขอพรไหวพ้ระวดัหวงัตา้เซียน + วดัแชกงหมิว ณ ฮ่องกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

พิเศษ�. เที�ยวสุดคุม้เต็มวนั  บินเชา้ กลบัดึก 

พิเศษ�. พกัฮ่องกง  � คืนไม่เหนื�อย 
 

 

 



 

 

 

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

ประทบัใจกบัหอไอเฟล เดอะปารเิซียน – เวเนเชี�ยน – ฮ่องกง 

��.�� น พรอ้มกนัที�สนามบินดอนเมือง ชั�น 3 ประต ู� เคานเ์ตอร ์2 สายการบิน AIR ASIA พบเจา้หน้าที�

ทาํการเช็คอินตั �ว 
06.45 น. บินลดัฟ้าสู่ มาเกา๊ โดยเที�ยวบิน FD760  

��.�� น. ถึงสนามบิน มาเกา๊ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดินทางสู่ มาเกา๊ ซึ�งเป็นเมืองที�มี

ประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมง
เล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี� ยนเป็นชนชาติดั�งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที� 16 ชาว
โปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบนี� เพื�อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยู่
ในแถบนี�  ที�สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนํ้าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และ
ศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอย่างมากมาย ทาํใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองที�มีการผสมผสาน
ระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตัว จนเรียกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” นํา
ท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า หรอื ศาลเจา้แม่ทบัทิม ที�สรา้งขึ� นเพื�ออุทิศถวายใหก้บัอามา่ องคเ์ทพทิดา

แหง่ทอ้งทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ�งแกะสลักเป็นรูปเรือสําเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที�
บ่งบอกวา่ บริเวณนี�  คือ จุดแรกที�เจา้แมอ่ามา่ย่างเทา้ขึ� นสู่แผ่นดินมาเกา๊ ดา้นหน้ามีรปูปั� นสิงหโ์ตอยู ่ 
2 ตวั มีความเชื�อวา่หากหมุนลูกแกว้ที�อยู่ในปากไปทางขวา 3  ครั�ง ใหท้่านที�เกิดปีชงไหวว้ัดนี� เพื�อ
เสริมความเป็นสิริมงคล นําท่านแวะชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แมก่วนอิมปรางคท์องสรา้ง

ดว้ยทองสัมฤทธิ�ทั�งองค ์มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดู
งดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอรา่มงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองค์นี�
เป็นเจา้แมก่วนอิมลกูครึ�ง คือปั�นเป็นองคเ์จา้แมก่วนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตรเ์ป็นหน้าพระแม่มารี 
ที�เป็นเช่นนี� ก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมที�โปรตุเกสตั�งใจสรา้งขึ� นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าใน
โอกาสที�ส่งมอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีน 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

 
 
 
 
 



 

 

นําท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถ์แห่งนี� เคยเป็นส่วนหนึ� งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ�งก่อตั�งในปี 

1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก 
โบสถ์เซนต์ปอลสรา้งขึ� นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั�ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ 
จนกระทั �งเกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั�งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึก
ฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบันไดหน้าดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหว่างตะวันออกและ
ตะวันตกและมีอยู่ที�นี� เพียงแห่งเดียวเท่านั�นในโลก  จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN 

MACAO  ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศของ  จากนั�นเก็บภาพประทับใจกบัหอไอเฟล ที�จาํลองมาจาก

ฝรั �งเศส  ซึ�งหอไอเฟลที�มาเก๊าถือไดว้่าเป็นหอไอเฟลจําลองที�ใหญ่ที�สุดและเหมือนจริงที�สุดในโลก 
โดยมีการประดบัไฟทั�งหมด �,��� ดวง และมีความสูงถึง �� ชั�น โดยท่านสามารถขึ� นไปชมวิวที�
ชั�น � และ ชั�น �� โดยที�ชั�นนี� ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั�งโคไทของ
มาเก๊า สามารถขึ� นชมวิวไดต้ั�งแต่เวลา ��.��-��.�� น. (ไม่รวมค่าขึ� นลิฟท)์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเยี�ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ � ดาว เชิญท่านสัมผัส

บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิ�งอํานวยความสะดวกที�ให ้
ความบันเทิง และสถานที�ชอ้ปปิ� งที�แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับรา้นคา้แบรนด์เนมชื�อดังมากมาย
กว่า ��� รา้น ใหท้่านไดส้ัมผัสกบัภัตตาคาร กว่า �� แห่ง เพื�อลิ� มลองเมนูต่างๆ ที�ท่านชื�นชอบ 
ท่านสามารถนั�งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะ
เสี�ยงโชคคาสิโน ซึ�งมีอยูท่ั�งหมด � โซนใหญ่   
 

 

 



 

 

 

**อิสระอาหารคํ �าตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการเสี�ยงโชค หรือเลือกซื� อสินคา้ ** สมควร

แก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอรรี์� (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ช.ม.) 

ที�พกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

วนัที�สอง วิคตรอเรีย พีค-รพีลสัเบย-์วดัแชกงหมิว- วดัหวงัตา้เซียน - ชอ้ปปิ� งจิมซาจุ่ย 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยติ�มซาํขึ� นชื�อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้

, ก๋วยเตี�ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (�)   

จากนั�นนําท่านเที�ยวเกาะฮ่องกง เก็บภาพประทับใจกบั VICTORIA PEAK จุดชมวิวสวยที�สุดของ

ฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสุทธิ�สดชื�น ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและ

เกาลูนได้ทั�งเกาะอย่างชัดเจน  ทั�งนี� ยังตื�นตากับตึกระฟ้าที�สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที�

กอ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอื�นๆ อนัเป็นที�ตั�ง

ของธุรกิจ ชั�นนําของฮ่องกงพรอ้มทั�งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ นําท่านเยี�ยมชมโรงงานจิว

เวอรร์ี� ที�ขึ� นชื�อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที�ไดร้ับรางวัลอันดับเยี�ยม และใชใ้นการเสริมดวง

เรื�องฮวงจุย้ พรอ้มนมัสการขอพรจาก   เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื�อเป็นสิริ

มงคลที�บริเวณชายหาด REPULSE BAY      ขา้มสะพานต่ออายุซึ�งเชื�อกนัวา่ขา้มหนึ�งครั�งจะมีอายุ

เพิ�มขึ� น 3 ปี จากนั�นใหท้่านไดร้บัพลงัจากศาลาแปดทิศ ซึ�งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที�ดีที�สุดของ

ฮ่องกง อีกทั�งยงัใหท้่านไดข้อพรเรื�องเนื� อคู ่ณ จุดนี� ไดอ้ีกดว้ย  นําท่านเยี�ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี� 

ที�ขึ� นชื�อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที�ไดร้บัรางวลัอนัดับเยี�ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้  

นําท่านชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถิ�นของฮ่องกง ใหท้่านไดช้มยาจีน ซึ�งถือเป็น

ภมิูปัญญาพื� นบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค 

 
 
 
 

 

 



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) 

 
 
 
 
 
 
นําท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ที�เชื�อ

กนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะที�วดันี�
ในวนัขึ� นปีใหม ่ จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ วดัหวงัตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดันี� ว่า หวอ่ง

ไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแกอ่ายุกวา่รอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญเ่ดินทางมาวดันี� เพื�อขอพรใหสุ้ขภาพ
แข็งแรง  ไรโ้รคภยั   สมควรแก่เวลานําท่าน ชอ้ปปิ� งสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท่้าน

ไดเ้ลือกซื� อสินคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากนั�นอิสระใหท้่านเต็มอิ�มกบัการชอ้ปปิ� งย่านจิมซาจุ่ย

มกัจะตั�งตน้กนัที�สถานีจิมซาจุ่ย มีรา้นขายของทั�งเครื�องหนัง, เครื�องกีฬา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า, 

กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบที�เป็นของพื� นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอันซับซอ้น

มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื�อ OCEAN TERMINAL ซึ�งประกอบไปดว้ย

หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเชื�อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ใหแ้บรนดด์งั

มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื� อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, 

PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย *อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั* 

ที�พกั  SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

วนัที�สาม กระเชา้นองปิง - นมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยติ�มซาํขึ� นชื�อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้ 

ก๋วยเตี�ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (�)   

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ สถานี TUNG CHUNG เพื�อขึ� น กระเชา้ลอยฟ้านองปิง ��� องศา ไป

ยงัเกาะลันเตาเพื�อ นมสัการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องค์

พระสรา้งจากการเชื�อมแผ่นสมัฤทธิ�ถึง ��� แผ่น หนกั ��� ตนัและสูง �� เมตร องคพ์ระ

หนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบื� องล่างบริเวณทะเลจีนใต ้  จากนั�นอิสระใหท้่านไดส้ัมผัสกับ



 

 

หมู่บ ้านวัฒนธรรมนองปิง ใหท้่านได้อิสระเที�ยวชม ร้านคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดง
กลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจาํลองแหง่นี� ท่านจะไดพ้บความสนุกที�สามารถผสมผสาน
ระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั�งเดิมไวไ้ดอ้ย่างลงตัว (หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิด

ซ่อมบาํรุง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพื�อนาํท่านขึ� นสู่

ยอดเขาแทน และจะทาํการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเชา้ท่านละ �� เหรยีญฮ่องกง) 

 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) 

จากนั�นใหท้่านอิสระชอ้ปปิ� ง ที�หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปปิ� งสินคา้ตาม

อธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, 

RAUGH LAURENCE หรอืว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั�งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี�หอ้ และ

ชั�นใตดิ้นจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้า่นไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั*** 

21.�5 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� FD503 

23.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

*********************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั�งกอ่นทาํการ 
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

�-� ท่าน 

� เด็ก � ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี�ยว

เพิ�ม 

��-�� มีนาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� เมษายน ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� เมษายน ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� พฤษภาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนเพื�อโปรโมทสินคา้พื� นเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จึงอยากเรยีนชี� แจงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื� อหรอืไม่ซื� อขึ� นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บงัคบัใดๆ ทั�งสิ� น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบรษิัทฯ ขอสงวน

สิทธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ� นจากทา่นเป็นจาํนวนเงิน ��� หยวน / คน / รา้น 
 



 

 

 โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ� นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ที�ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซื� อไดแ้ต่
ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื� อ โดยไมมี่การบงัคบัลุกทวัรท์ั�งสิ� น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 
 คา่ตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 

 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน �� กก.      

 คา่รถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่ที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ท่านหรือ  � ท่าน  

 คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ     

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ �,���,��� บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่วีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหน้าด่าน) เขา้ประเทศจีน 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ �,��� บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ คา่ทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทิปคนขับรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ �0 เหรียญ/ทริป/ต่อทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% 

เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  



 

 

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชําระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ� งเพื�อทําเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ
อาํนาจ หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเข้าให ้
ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
คา่บริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย � วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย �� วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ� นของนักท่องเที�ยว
ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั�น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาคา่บริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 



 

 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ� นเครื�องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ��� 
มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ � 
ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื� อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื� อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ 
จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราที�สงูมาก  

 

 

 
 

 

 

 

 
 


