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เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วดัอาม่า ,โบสถเ์ซนตป์อล, เยี่ยมชมเวเนเช่ียน  

ชมความงามของพระราชวงัหยวนหมิง+โชวสุ์ดอลงัการกบันักแสดงกว่ารอ้ยชีวิต 

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค+นมสัการเจา้แม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY + 

หมุนกงัหนั แกช้ง ขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว+ชอ้ปป้ิงยา่นดงัอาทิถนนนาธาน+เซ

นาโดส้แควร+์ หลอวู่ ซิตี้  + ตลาดกงเป่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 
พิเศษ1. อาหารทุกม้ือพิเศษ เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง/เป็ดปักก่ิง 

พิเศษ2. โชวสุ์ดอลงัการ ณ พระราชวงัหยวนหมิง 

พิเศษ3. กระเป๋าเป้ SAMSONITE  
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จองก่อนเดินทาง 30 วนัละทา่นละ 800 บาท 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซ่ินเจิ้ น 

11.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน EMIRATES พบ

เจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

13.45 น.     บินลดัฟ้า สู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน EK 384 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 

 

 

 

17.10 น.     ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B”จากน้ันน า

ท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่าซ่ึงเป็นสะพานท่ีถือไดว้า่เป็นสะพานรางคู่ท่ียาวท่ีสุดในโลก   จากน้ัน

น าท่านน าท่านเดินทางสู่ เซ่ินเจิ้ น โดยรถโคช้  (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที)   

เยน็  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)   

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกัที่ CAA HOLYSUN HOTEL 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สอง         เซ่ินเจิ้ น – ชอ้ปป้ิงหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชวอ์นัตระการตา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม (2) จากน้ันชอ้ปป้ิงท่ี Lowu สินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้ น ซ่ึง

คนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ 

นาฬิกา เส้ือผา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรบัคนท่ีท่านรกั และตวัท่านเองและใหท่้านไดร้บั

เลือกชมรา้นหยก สินคา้โอท็อปของเมืองจีน 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)   

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห ่โดยรถโคช้ แวะชมผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากผา้ไหมจนีท่ีมีชื่อเสียง

โดยเฉพาะผา้หม่ไหมท่ีห่มอุ่นในหนา้หนาว และเยน็สบายในหนา้รอ้น  เขา้ชมสวนหยวนหมิงหยวน
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ซ่ึงเป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลงัถูกท าลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และ

เสียหายจนยากแก่การบรูณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสรา้งถึง 600 ลา้นหยวน  

สรา้งขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภเูขาชิลิน ในเมืองจไูห ่ท าใหส้วนแหง่น้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ี

เขียวชอุ่ม และมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวน

เดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิงท่ีท าใหส้ว  น หยวนหมิงหยวนแหง่ใหม่ มีความแตกต่างกบัสวนเก่าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

ปักก่ิง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนท่ีเป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิง

หยวนใหม่ จึงถือไดว้า่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ าลองมาจากสถานท่ีในประวติัศาสตร ์มีคุณค่าทั้งใน

แง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และธุรกิจการท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั้งแต่วนัท่ี 1

กุมภาพนัธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภเูขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพ้ืนท่ีราบ ส่ิงก่อสรา้ง

ต่างๆ สรา้งขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น มีมากกวา่ 100 ชิ้ น อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง 

ประตตูา้กง ต าหนักเจิ้ งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว 

เยน็  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ...เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง (4)   

จากน้ันชม โชวต์ระการตาดว้ยแสง ส ีเสียง ซ่ึงใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ยการแสดง

ชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีก

มากมาย (หมายเหต:ุ หากกรณีฝนตก หรอืเหตสุุดวิสยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนเงินค่าโชวท่์านละ 40 หยวน) 

พกัท่ี 2000 YEARS HOTEL  4 ดาว  หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม       ถนนคู่รกั The Lover’s Road - มาเกา๊- นมสัการเจา้แม่กวนอิม/ชิมขนมพ้ืนเมือง-โบสถเ์ซน

พอลล-์เซนาโดส้แควร-์ ชมเดอะเวเนเช่ียน – ตลาดกงเป่ย 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม (5)   นัง่รถผ่านชมทิวทศัน์ของถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนน

เรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรฐับาลเมืองจไูหไ่ดต้กแต่งภมิูทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงาม

เหมาะส าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และท่ีไดช้ื่อวา่ถนนคู่รกั ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาด

แหง่น้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงไดช้ื่อวา่ถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็น

ท่ีนิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกบัสาวงาม “หวีหน่ี” จไูหฟิ่ชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเล

สญัลกัษณข์องเมืองจไูห ่บริเวณอ่าวเซียงห ูเป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถือไขมุ่กอยูริ่มทะเล และ

ชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ 

แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯแวะใหท่้านไดเ้ยีย่มชม ไข่มุก ซ่ึงเป็นไขมุ่กน ้าจืดขึ้ นช่ือของเมืองจีน  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางขา้มด่านจไูห ่สู่มาเกา๊ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน และ

น่าสนใจในอดีตมาเกา๊เป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟู

เจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงชว่งตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทร

แถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี ท่ีส าคญัคือชาวโปรตุเกสได้

น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มา

อยา่งมากมาย ท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและ

ตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกไดว้า่เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"                 

เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(6)    หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเกา๊ ผ่านชม เจา้

แม่กวนอิมรมิทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสงู 18 

เมตรหนักกวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็น

ประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลกูคร่ึง คือป้ันเป็น

องคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มารี ท่ีเป็นเชน่น้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่

กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสท่ีส่งมอบ 
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มาเกา๊คืนใหก้บัจีน และน าท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถแ์หง่น้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนต์

ปอล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแหง่แรก

ของเอเชียตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 

1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลยั และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลือแต่

ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบนัไดหน้าดา้นหนา้ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สม

ระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแหง่เดียวเท่าน้ันในโลก แวะชอ้ปป้ิงยา่น เซนาโดส้

แควร ์ถือไดว้า่เป็นท าเลทองทางธุรกิจของมาเกา๊เพราะรวบรวมสินคา้คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไว ้

มากมาย มีเส้ือผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมีสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ ของมาเกา๊วางขาย

อยูด่ว้ยเรียกวา่ชอ้ปป้ิงท่ีน่ีแหง่เดียวก็คุม้เกินพอ น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรม

คาสิโนหรรูะดบั 6 ดาว เชิญท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหม่ของเอเชียภายใน

พรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนดแ์คนแนลชอ๊ป 

พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมายกวา่ 350 รา้น ใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ 

เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ ท่านสามารถนัง่เรือกอนโดล่าล่องไปตาม 

 

 

 

 

 

คลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่นรายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ั้งหมด 4 โซน

ใหญ่  จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่จไูห ่ น าท่านสู่ตลาดใตด้ินกงเป่ยหรอืตลาดใตด้ิน แหล่งชอ้ป

ป้ิงแหล่งใหญข่องเมืองจไูหมี่สินคา้มากมายใหท่้านเลือกซ้ือ อาทิเชน่ โทรศพัทมื์อถือ, เกมสบ์อย, 

mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ตามแฟชัน่ตามฤดกูาลในชว่งน้ัน, ผลไม,้ อาหาร และขนม   

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เป็ดปักก่ิง (7)   

  เขา้พกั 2000 YEAR  หรอืเทียบเท่า  

 

วนัที่สี ่         VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วดัแชกงหมิว – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม (8)   น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอรร่ี์ (1 ชัว่โมง) น าท่านเท่ียว

เกาะฮ่องกงขึ้ นสู่  VICTORIA PEAK หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวท่ีคุณจะตอ้งท่ึงกบั

ความสวยงาม อ่าววิคตอเรียท่ี  มีชื่อเสียงระดบัโลก และตึกระฟ้าท่ีพุง่ทะยานข้ึนสงูตดักบัแนวเขา

เขียวขจีอนัแสนสวยงาม เชิญถ่ายรปูตามอธัยาศยั น าท่านเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ี่ ท่ีขึ้ นช่ือของ

ฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาด

ทรายรปูจนัทรเ์ส้ียวแหง่น้ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเร่ือง

มีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโหว่ซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่

ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด นมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชค

ลาภเพื่อเป็นสิริมงคลขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกนัวา่ขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3 ปี   จากน้ันน า

ท่านเยีย่มรา้นสมุนไพร ขึ้ นช่ือของฮ่องกง 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (9)   หลงัอาหารน าท่าน น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือท่ีรูจ้กักนัดี

ในนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั นัน่เอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ียา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบ

รนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเต็มอ่ิมจุใจ ไม่วา่คุณจะมี

รสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศนูยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ 

ศนูยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดีไซน์เนอร์

นานาชาติชื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศ

บรรยากาศหรเูลือกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรอืเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเช่ียนเทอรมิ์นัล 

แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, 
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EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.15 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินที่ EK385 

23.15 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

อตัราค่าบริการ 

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบริษทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์ากบริษทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มี

ค่าบริหารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพการบริการเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัร์

ไม่แตกต่างกนั (แต่ตอ้งเลือกบริษทัทวัรท์ี่จดทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวที่ถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการ

ท างานของเจา้หนา้ที่ไม่แตกตา่งกนั 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

26-29 มีนาคม 2558 16,900 16,900 15,900 5,000 

 
** ขอสงวนสิทธ์ิไม่แจกกระเป๋าส าหรบัเดก็ไม่มีเตียง** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 120 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้
เป็นหลกั 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ 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(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อีเมลล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือ

ท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 
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หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ 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. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน

ยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะ

เดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่ง

หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน 

ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใต้

ทอ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด 

ไข ่ เน้ือสตัว ์ ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก  

   


