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เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วดัอาม่า,โบสถเ์ซนตป์อล,เยี่ยมชมเวเนเช่ียน 

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมสัการเจา้แม่กวนอิมที่หาด REPULSE 

BAY +ตืน่ตาตืน่ใจกบัโชว ์แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT 

นัง่กระเชา้นองปิง  360 องศา+นมสัการพระใหญ ่วดัโป่หลิน 

หมุนกงัหนั แกช้ง ขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว+ชอ้ปป้ิงยา่นดงัอาทิถนน

นาธาน+เซนาโดส้แควร+์เลด้ี มารเ์ก็ต 

พิเศษ1. บินหรูกบัเครื่องล าใหญ่ท่ีสุดในโลก A380 

พิเศษ2. พกัฮ่องกงระดบั 4ดาว ไม่เหน่ือยลากกระเป๋า 

จองก่อนเดินทาง 30 ลดอีกทา่นละ 800 บาท 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star – A Symphony of Lights 

 

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

เจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

13.45 น.     บินลดัฟ้า สู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน EK 384 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

               (ที่นัง่ 3-4-3 มีจอทีวีสว่นตวัทุกที่นัง่) 

 

 

 

 

 

 

17.10 น.     ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B”
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จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า  ซ่ึงเป็นสะพานท่ีถือไดว้่าเป็นสะพานรางคู่  ท่ียาว

ท่ีสุดในโลก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (1)  น าท่านชม  Avenue of Star ท่านจะไดพ้บกบัรอย

ประทับมือของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูด้ตะวนัออก อาทิ  ฉี

เคอะ, เหลียงเฉาเหวย่, จางม่านอวี้ , เจ็ท ลี, มิเชล โหยว่ ยงัไม่รวมถึงคนดงัอ่ืน ๆ ท่ีไดป้ระทบั

รอยมือลงบนพ้ืนซีเมนต ์  น าท่านชม  A Symphony of Lights   ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ใน

เวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน   การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบันทึกในกิน

เนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึก

ระฟ้าส าคญัต่างๆท่ีตั้งอยูส่องฟากฝัง่ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไป

ดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึง

บรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PENTA HOTEL/REGAL AIRPORT  เทียบเท่า 

วนัที่สอง  ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถเ์ซนตป์อล - เซนาโดว้สแควร ์– เวเนเชียน – 

ฮ่องกง – เลดี้  มารเ์ก็ต 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  มาเกา๊ ดว้ย

เรอืเฟอรีใ่ชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  “มาเกา๊” นบัเป็นเมืองที่มีประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน

และน่าสนใจในอดีตมาเกา๊เป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาว

จนีกวางตุง้ และฟูเจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกส

ไดเ้ดินเรอืเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคม

อยู่ในแถบน้ี ท่ีส  าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน

สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊า

กลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตวั 

จนสามารถเรียกไดว่้าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" น าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัท่ี
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เก่าแก่ ท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลไว ้มากมายเป็นอาคาร

สถาปัตยกรรมท่ีคงอยู่มาไดย้าวนานท่ีสุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุม้ประตู GATE 

PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL OF GUANYIN 

และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN  ไม่พลาดใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิมทารต์ไข่  พรอ้ม

ของพรจะสมหวงั   ชมองค ์รูปป้ันเจา้แม่กวนอิม ปรางคท์อง  ท่ีตั้งอยู่ริมทะเลเจา้แม่กวนอิ

มองคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสงู 18 เมตร หนักกว่า 18 ตนั ประดิษฐานอยู่

บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่าม

งดงามจบัตาแต่หากเพง่มองดดีูๆจะเห็นวา่เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลกูคร่ึงคือป้ัน

เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระพกัตรเ์ป็น หน้าพระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็ เพราะว่า

เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกส ตั้งใจสรา้ง ขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบ

มาเกา๊คืนใหก้บัจีน.... 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  (3) หลงัอาหารท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งน้ี

เคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็น

มหาวิทยาลัยตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์เซนต์ปอลสรา้งขึ้ นในปี 

1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี1595 และ1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้น

ปี 1835 ทั้งวิทยาลยัและโบสถถ์ูกท าลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถส์่วนใหญ่และ

บนัไดหน้าดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยู่

ท่ีน่ีเพียงแหง่เดียวเท่าน้ันในโลก...แวะชอ้ปป้ิงยา่น เซนาโดส้แควร ์ถือไดว้่าเป็นท าเลทองทาง

ธุรกิจของมาเกา๊เพราะรวบรวมสินคา้คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆไวม้ากมาย มีเส้ือผา้ทุกแบบทุก

สไตล ์และยงัมีสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆของมาเกา๊วางขายอยูด่ว้ยเรียกวา่ชอ้ปป้ิงท่ีน่ี

แหง่เดียวก็คุม้เกินพอ  
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น าท่านชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN HOTEL  ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

บารอธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิส ท่านจะไดพ้บกับ

รา้นคา้ชอ้ปป้ิงกว่า 350 รา้น มีทั้งสินคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท่้านเลือก และยงัมีสปาสุด

หรูหราใหท่้านเลือกใชบ้ริการ มีรา้นอาหารกว่า 20 รา้นและท่ีนัง่รองรับกว่า 1,000 ท่ีนั่ง

ภายในมีเน้ือท่ีกวา้งขวางท่ีสามารถใชใ้นการจดันิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยงัสามารถ

ล่องเรือกอนโดล่า(ไม่รวมค่าล่องเรือ  หากลูกคา้ตอ้งการล่องเรือค่าใชจ้่ายประมาณ 120 

เหรียญฮ่องกง/ท่าน) ภายในบริเวณของโรงแรมและยงัมีขบวนพาเหรดใหท่้านไดช้ื่นชมอนั

ตระการตา น าท่านเดินทางกลบัสูเ่กาะฮ่องกงดว้ยเรอืเฟอรร์ี ่ ประมาณ 1 ช.ม 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เลดี้  มารเ์ก็ต  ใหท่้านได้

เลือกซ้ือสินคา้จ าพวกกระเป๋า, เคร่ืองประดบั, ของเล่น, เคร่ืองส าอาง และของแต่งบา้น

เล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยต่างๆ  

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PENTA HOTEL/REGAL AIRPORT  เทียบเท่า 

 

วนัที่สาม ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพลัสเ์บย ์– วัดแชกงหมิว - กระเชา้นองปิง – พระใหญ่วัด

โป่วหลิน – CITYGATE OUTLET 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนม

จีบกุง้, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (5) จากน้ันน าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกงขึ้ นสู่ยอดเขา  

VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง สมัผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน 

สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลนูไดท้ั้งเกาะอยา่งชดัเจน ทั้งน้ียงัต่ืน

ตากบัตึกระฟ้าท่ีสงูตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลั

พลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพรอ้มทั้งถ่ายภาพ

อนัสวยงามน่าประทับใจ  น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึ้ นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดี
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ไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  พรอ้มนมสัการขอพรจาก

เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY 

ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกันว่าขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปี  จากนั้นใหท่้านไดร้บั

พลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดรวมรบัพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้งยงัใหท่้าน

ไดข้อพรเรื่องเน้ือคู่   ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย.น าท่านชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อป

ทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้า

รกัษาโรค น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพ่ือสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนั

ทองแดง ท่ีเชื่อกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยม

ไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (6) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพ่ือ

ขึ้ น กระเชา้ลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยงัเกาะลนัเตา เปล่ียนบรรยากาศชมทศันียภาพ

อนังดงามระหว่างเดินทางจากท่ีสูง อีกทั้งยงัสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนัง่ปราง

สมาธิทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจากกระเชา้ เม่ือลงจากกระเชา้ท่านสามารถ

นมสัการพระใหญ่ไดท่ี้วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา....องคพ์ระสรา้งจาก

การเช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหันพระ

พกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้  จากน้ันอิสระใหท่้านไดส้มัผัสกบัหมู่บา้น

วฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege)  ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชม

การแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถ

ผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัจากน้ันขา้มกระเชา้กลบัมา

ชอ๊ปป้ิง 
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อิสระ ท่ีหา้งดงั Citygate Outlet Mall ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้

แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น 

Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermarket ขนาดใหญ่

ใหท่้านไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PENTA HOTEL/REGAL AIRPORT  เทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ชอ้ปป้ิงจมิซ่าจุย่ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าข้ึนช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบ

กุง้, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจก๊ เป็นตน้  (8)   น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ จากน้ันอิสระใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย 

มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย  มีรา้นขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, 

กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซับซอ้น

มากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ย

หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระ

อาหารกลางวนั/เยน็)   .....กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพื่อเดินทางสูส่นามบิน..... 

22.20 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 385 

00.05 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

************************************************** 
** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการ 

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0
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ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

คณะยืนยนัการเดินทางที่ 9 ทา่นมีหวัหนา้ทวัร ์

อตัราค่าบริการ 

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบริษทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์ากบริษทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มี

ค่าบริหารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพการบริการเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรม

ทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบริษทัทวัรท์ี่จดทะเบียนกบัส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวที่ถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพใน

การท างานของเจา้หนา้ที่ไม่แตกตา่งกนั 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

1-4 เม.ย. 2558 19,900 19,900 18,900 6,000 

2-5 เม.ย. 2558 21,900 21,900 20,900 6,000 

9-12 เม.ย. 2558 24,900 24,900 23,900 6,000 

13-16 เม.ย. 2558 25,900 25,900 24,900 6,000 

18-21 เม.ย. 2558 21,900 21,900 20,900 6,000 

23-26 เม.ย. 2558 21,900 21,900 20,900 6,000 

9-12 พ.ค. 2558 20,900 20,900 19,900 6,000 

6-9 มิ.ย. 2558 19,900 19,900 18,900 6,000 

12-15 มิ.ย. 2558 19,900 19,900 18,900 6,000 

 
 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
 หมายเหต ุท่ีฮอ่งกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสดุท้ายลกูทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้แตถ้่าท่านใดไม่

สนใจก็ไมต้่องซือ้ โดยไมมี่การบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 
 
 
 

 



 

 
8 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี   มนิิบารใ์นห้อง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรณุาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 120 เหรยีญ/ทรปิ/ต่อท่าน 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองทีน่ัง่  
2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่่ากรณใีดๆ ใหถ้อืว่านกัท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั
จนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณทีีน่กัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ (ผู้

มชีื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณนีกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืที่บรษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร
ต่างๆ และหน้าสมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
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2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทัง้หมดทัง้นี้  ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่้องการนัตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั
จนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนีกัท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัร์นี้เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรอืใช้บรกิารตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอื
ทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ให้กบันักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศที่ไม่มวีซี่า  
และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่าที่ทางบรษิทัก าหนดเพื่อให้คณะเดนิทางได้  ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหน้าหนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยั
ของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย 
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ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าภาษเีชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ต้องมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มลิลลิติรต่อชิ้น 

และรวมกนัทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิง่ของดงักล่าวมขีนาด
บรรจภุณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายห้ามน าผลติภณัฑท์ี่ท ามาจากพชื และเนื้อสตัว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข ่
เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่าน้ี หากเจา้หน้าทีต่รวจพบ จะต้องเสยีค่าปรบั
ในอตัราทีส่งูมาก  

   


