
 

 

 

 

 

 
 

เยือนยโุรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า, โบสถเ์ซนตป์อล, เยี�ยมชมเวเนเชี�ยน 

นมสัการเจา้แม่กวนอิมที�หาด REPULSE BAY+หมุนกังหนั แกช้ง ณ วัดแชกง 

เก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล ชอ้ปปิ� งยา่นดงัอาทิถนนนาธาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พเิศษ�. เที�ยวสุดคุม้เต็มวัน  บินเชา้ กลบัดกึ 

พเิศษ�. อิสระช็อปปิ� งจดัเตม็ทั�งฮ่องกง และ มาเกา๊ 

 
 



 

 

 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลิน  

��.�� น.    พรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 4 ประตู � เคาน์เตอร ์K สายการบิน HONG KONG 
AIRLINES พบเจา้หนา้ที�ทาํการเช็คอินตั �ว 

08.50 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน HX768 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง  
��.�� น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�)  

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

เกาะลันเตาเพื�อ นําท่านนมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา....

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

หนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบื� องล่างบรเิวณทะเลจีนใต ้  จากนั�นอิสระใหท้่านไดส้ัมผัสกบัหมู่บา้น

วฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้ิสระเที�ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย 
บริเวณหมู่บา้นจําลองแห่งนี� ท่านจะไดพ้บความสนุกที�สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและ
วฒันธรรมดั�งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั (หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบาํรุง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพื�อนาํท่านขึ� นสู่ยอดเขาแทน และจะทาํการคืน

เงินค่าส่วนตา่งกระเชา้ท่านละ �� เหรยีญฮ่องกง) 

 

 
 
 
 

จากนั�นใหท้่านไดอ้ิสระ ที�หา้งดัง City gate Outlet Mall ใหท้่านชอ้ปปิ� งสินคา้ตามอธัยาศัย กับ 
OUTLET สินคา้แบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะ
เป็น Burberry รวมทั�งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี�หอ้ และชั�นใตดิ้นจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้
ท่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจุใจ 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (�)   

นาํท่านเขา้สู่ที�พกั DORSETT TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 



 

 

 

 

 

วนัที�สอง ฮ่องกง – มาเกา๊ – วดัอาม่า – โบสถเ์ซนตป์อล - เซนาโดว้สแควร ์– เก็บภาพประทบัใจกบั

หอไอเฟล - เวเนเชียน – ฮ่องกง  

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

ก๋วยเตี�ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ (�)  นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี� (ประมาณ 1 ชั �วโมง) 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองมาเกา๊ นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัที�เก่าแก่ที�สุดและเก็บ
รักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ�งมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที�คงอยู่มาได้
ยาวนานที�สุดของมาเกา๊ ในบริเวณวดัมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF 
BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN  
ไมพ่ลาดใหท้่านไดเ้ลือกซื� อ เลือกชิมทารต์ไข่  จากนั�นผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แม่

กวนอิมปรางค์ทองสร้างดว้ยทองสัมฤทธิ� ทั�งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน 
ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่าม
งดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคนี์� เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกครึ�ง คือปั� นเป็นองค์เจา้แม่กวนอิม แต่ว่า
กลับมีพระพกัตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที�เป็นเช่นนี� ก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมที�โปรตุเกสตั�งใจ
สรา้งขึ� นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสที�ส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน และนําท่านชม วิหาร

เซนตป์อล โบสถแ์หง่นี� เคยเป็นส่วนหนึ�งของวิทยาลยัเซนตป์อล ซึ�งกอ่ตั�งในปี 1594 และปิดไปใน

ปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล
สรา้งขึ� นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั�ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั �งเกิด
เพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั�งวิทยาลยั และโบสถถ์ูกทาํลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วน
ใหญ ่และบนัไดดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยู่
ที�นี� เพียงแหง่เดียวเท่านั�นในโลก  

เที�ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�)     

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN 

MACAO ใหท้่านได้สัมผัสบรรยากาศของ 
จากนั�นเก็บภาพประทับใจกบัหอไอเฟล ที�
จาํลองมาจากฝรั �งเศส  ซึ�งหอไอเฟลที�มา
เก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจําลองที�ใหญ่
ที�สุดและเหมือนจริงที�สุดในโลก โดยมีการ
ประดบัไฟทั�งหมด �,��� ดวง และมีความสงูถึง �� ชั�น โดยท่านสามารถขึ� นไปชมวิวที�ชั�น � และ 



 

 

 

 

 

ชั�น �� โดยที�ชั�นนี� ท่านจะสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของฝั�งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ� นชมวิว
ไดต้ั�งแต่เวลา ��.�-��.�� น. (รายการไม่รวมค่าขึ� นลิฟท)์ นําท่านเยี�ยมชม THE VENETIAN 

MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของ

เอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิ�งอาํนวยความสะดวกที�ใหค้วามบันเทิง และสถานที�ชอ้ปปิ� งที�แก
รนด์แคนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนด์เนมชื�อดังมากมายกว่า 350 รา้น ใหท่้านไดส้ัมผัสกับ
ภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพื�อลิ� มลองเมนูต่างๆ ที�ท่านชื�นชอบ ท่านสามารถนั�งเรือกอนโดล่าล่องไป
ตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสี�ยงโชคคาสิโน ซึ�งมีอยู่ทั�งหมด 4 
โซนใหญ่  **อิสระอาหารคํ �าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการเลือกซื� อสินคา้ หรือเสี�ยง

โชค**  

 
 

นําท่านเดินทางสู่กลบั ฮ่องกงโดยเรอืเฟอรร์ี� (ประมาณ 1 ชั �วโมง) เดินทางกลบัสู่ที�พกั 

นาํท่านเขา้สู่ที�พกั DORSETT TSUEN WAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

วนัที�สาม      นมสัการเจา้แม่กวนอิม ณ หาดรพีลสั เบย ์– วดัแชกงหมิว – ชอ้ปปิ� งนาธาน – กรุงเทพฯ 

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

ก๋วยเตี�ยวหลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (�)  นําท่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่ง

โชคลาภเพื�อเป็นสิริมงคลที�บริเวณชายหาด REPULSE BAY  ขา้มสะพานต่ออายุซึ�งเชื�อกนัว่าขา้ม

หนึ�งครั�งจะมีอายุเพิ�มขึ� น 3 ปี จากนั�นใหท้่านไดร้บัพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ�งถือว่าเป็นจุดรวมรับ
พลงัที�ดีที�สุดของฮ่องกง อีกทั�งยงัใหท้่านไดข้อพรเรื�องเนื� อคู ่ณ จุดนี� ไดอ้ีกดว้ย 

 
 
 
 
 

นําท่านชม รา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถิ�นของฮ่องกง ใหท้่านไดช้มยาจีน ซึ�งถือเป็นภูมิ

ปัญญาพื� นบ้านของคนจีนในการใชย้ารักษาโรค นําท่านเยี�ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี� ที�ขึ� นชื�อของ
ฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที�ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี�ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้ 



 

 

 

 

 

เที�ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�)     

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื�อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกังหนัทองแดง ที�เชื�อ

กนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ�งชั �วรา้ยและ นําแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที�วดันี�
ในวนัขึ� นปีใหม ่จากนั�นนําท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปปิ� งที�ยา่นจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ�งเป็นแหล่ง

รวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทั �วทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซื� อสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ�มจุ
ใจ ไมว่่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั�นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ�งที�
คุณตอ้งการ ศูนย์การคา้ที�กวา้งขวางเหล่านี� เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื� อที�จาํหน่ายสินคา้      แบรนด์
เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื�อดังจากทั�วทุกมุมโลก อีกทั�งยงัเป็นที�ที�คุณสามารถจะอิ�มเอมกับ
อาหารชั�นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปปิ� งที� โอ

เชี�ยนเทอรมิ์นลั แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั�นนาํที�มีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 

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

คุณหนูที� Toy’s Us * อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั* 

 

 

 

 

 

 

��.�� น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES 

��.�� น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

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

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้รกิาร *** คณะยนืยนัการเดินทางที� � ท่านมีหวัหน้าทวัร ์

 

 



 

 

 

 

 

 
อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เที�ยวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้ง 

�-� ท่าน 

� เด็ก � ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั

เดี�ยว

เพิ�ม 

�-� กุมภาพนัธ ์���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� กุมภาพนัธ ์���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� กุมภาพนัธ ์���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� กุมภาพนัธ ์���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

�-� มีนาคม ���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม ���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) 

��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม ���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (23.55-01.55) ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม ���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

��-�� มีนาคม ���� ขาไป    HX768 (08.50-12.40) 
ขากลบั HX761 (21.45-23.55) ��,��� ��,��� ��,��� �,��� 

 

 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนเพื�อโปรโมทสินคา้พื� นเมือง ใน

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

ทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี� แจงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้น

จาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื� อหรือไม่ซื� อขึ� นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบั

ใดๆ ทั�งสิ� น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ใน

การเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน ��� หยวน / คน / รา้น 

 

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 

 คา่ตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน �� กก.   คา่รถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 



 

 

 

 

 

 คา่ที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ท่านหรือ  � ท่าน  คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ    คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ �,���,��� บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ �,��� บาท**   
 คา่ใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทิปคนขับรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 100 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% 
 โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ� นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลกั 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชําระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�(ผูม้ีชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



 

 

 

 

 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินคา่บริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูม้ีชื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อ
ทําเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลกัฐานการชาํระเงินคา่บริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเงื�อนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
คา่บริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย � วนักอ่นการเดินทางสําหรบัประเทศ
ที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย �� วันก่อนการเดินทางสําหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุก
ท่านยินดีที�จะชาํระคา่บริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวรว่มเดินทางน้อยกว่าที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อให้
คณะเดินทางได ้ 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�อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ ์ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ� นของนักท่องเที�ยวที�
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

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

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน ��� มิลลิลิตร
ต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ � ใบเท่านั�น
ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใต้
ทอ้งเครื�องบินเท่านั�น  

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

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภัณฑที์�ทํามาจากพืช และเนื� อสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื� อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ 
จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราที�สงูมาก  


