
 

 

 
Period ADL  SGL  เด็ก0-18 ปี  Size Flight 

09 - 11 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 20 NX 
10 - 12 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 20 NX 

13 - 15 ก.ค. 62(ส-จ) 11,811 5,500 +5500 20 NX 
16 - 18 ก.ค. 62 10,801 5,500 +5500 41 NX 
17 - 19 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 41 NX 

18 - 20 ก.ค. 62(พฤ-ส) 10,801 5,500 +5500 41 NX 
19 - 21 ก.ค. 62(ศ-อา) 11,811 5,500 +5500 20 NX 



20  - 22 ก.ค. 62(ส-จ) 11,811 5,500 +5500 36 NX 
21 - 23 ก.ค. 62(อา-อ) 10,801 5,500 +5500 20 NX 

23 – 25 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 20 NX 
24 - 26 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 47 NX 

25 - 27 ก.ค. 62(พฤ-ส) 10,801 5,500 +5500 41 NX 
26 - 28 ก.ค. 62(ศ-อา) 11,811 5,500 +5500 36 NX 

29 - 31 ก.ค. 62 9,889 5,500 +5500 51 NX 
 30ก.ค.-01ส.ค. 62 9,889 5,500 +5500 41 NX 
 31ก.ค.-02ส.ค. 62 9,889 5,500 +5500 47 NX 

WOW . . .  MACAO  -  HONGKONG  3 Days 2 Nights 

สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก  ☆ ฮอ่งกง-มาเกา๊ ☆ 

ขอพร เสรมิดวง สิง่ศกัดิส์ทิธิช์ ือ่ดงั ของเกาะฮอ่งกงและมาเกา๊ 

☆ขึน้หอคอย ชมเมอืงจําลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจทีม่าเกา๊และฮอ่งกง  

พกั  มาเกา๊ 1 คนื , ฮอ่งกง 1 คนื  /  เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 

หมายเหต:ุราคานีสํ้าหรบัคนไทยเทา่น ัน้/ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ/ไมร่วมของหวัหนา้ทวัรค์นไทย 

............................................................................................................................................................................... 

*กรณีเดนิทางตดิช่วงวนัธรรมดา  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นเทีย่วและพกัมาเกา๊กอ่น 

► ► ► SPECIAL : BOARDING PASS AIR MACAO พเิศษ! สําหรับบอรด์ดิง้พาสแอรม์าเก๊าจา้ 

Special  Galaxy  - รบับตัรกํานลัอาหารและเครือ่งดืม่ ฟร ีมลูคา่ 50 เหรยีญมาเกา๊ 

- รบับตัรสว่นลดเมือ่ชอ้ปป้ิงภายใน GALAXY MACAO HOTEL 

   -  รบับตัรกํานลัมลูคา่ 100 เหรยีญมาเกา๊ สําหรบัผูท้ ีช่ ืน่ชอบการเสีย่งโชคในคาสโิน 

(หมายเหต ุ  ทา่นสามารถรับบัตรกํานัลไดท้ีเ่คาน์เตอร ์GeG GALAXY MACAO HOTEL โดยนําพาสปอรต์และบอรด์ดิง้พาสมาแสดงใหก้ับ

เจา้หนา้ทีท่ีเ่คานเ์ตอร)์ 

Special  Parisian  - รบับตัรขึน้ชมหอไอเฟล EiffeL ToweR ช ัน้ 7 ฟร ี

(หมายเหต ุ  ทา่นสามารถรับบัตรกํานัลไดท้ีเ่คาน์เตอร ์THE PARISIAN MACAO โดยนําพาสปอรต์และบอรด์ดิง้พาสมาแสดงใหก้ับเจา้หนา้ที่

ทีเ่คาน์เตอร)์ 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– มาเกา๊ ►New ..สะพานข้ามทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก สูเ่กาะฮอ่งกง  – ชอ้ปป้ิงเลดี้

มารเ์ก็ต 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิแอรม์า

เกา๊ โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก   

10.35 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊  เทีย่วบนิที ่NX 885 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.20 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น้ําเพริล์ มี

อาณาเขตตดิกบัตําบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมุทรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนั

ดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.หลงั

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

►►►  นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮ่องกง โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก 

เสน้ทางเชือ่ม “ฮ่องกง-มาเกา๊/ฮ่องกง-จูไห่” โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 นาท ีใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 9 ปี โดยการทุม่งบประมาณในการสรา้งราว 1.2 แสนลา้น

ดอลลารฮ์่องกง(5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแห่งนี้มคีวามยาวทัง้หมด 55 

กโิลเมตร มสีว่นทีเ่ชือ่มตอ่จากถนนสายหลกัและอกีสว่นทีเ่ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ 4 

แสนตนั การออกแบบโครงสรา้งสามารถตา้นทานแผ่นดนิไหวและพายุไตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรักษาความ

ปลอดภยัไปจนถงึการรับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิพาทา่นขา้มทะเลโดยคนขบัทีไ่ดร้ับใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้า่นไดส้มัผัส

กบัการขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลกดว้ยเวลาเพยีงไม่นาน ชมววิทะเลทีส่วยงามจนเดนิทางถงึเกาะฮ่องกง. 

คํา่                รับประทานอาหารคํา่ (บะหมีฮ่่องกง) 

 จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

ฮ่องกง เลดี ้มารเ์ก็ต (Lady MArket) เป็นจุดหมายทีต่อ้งไปเยอืนสาํหรับคนรัก

แฟชัน่ทีโ่ปรดปรานการตอ่รองราคากระเป๋า, เครือ่งประดบั, ของเลน่, 

เครือ่งสาํอาง และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ ทีต่ัง้กระจุกรวมตวั

กนัจนเกดิเป็นตลาดทีม่บีรรยากาศสนุกสนานนี้ ตัง้อยูบ่นถนนตงุชอย ในมงกก๊ เปิดตัง้แตเ่ทีย่งวันจนถงึเทีย่งคนื 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั O  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – วดันาจา – วดัปกัไท ่– เจา้แมด่อกไมท้อง – วดักวนอ ู– โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – 

รา้นหยก – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – ขา้มสะพานขา้มทะเลสู่มาเกา๊ – ★ OPTION SHOW  The House 

Of Dancing Water 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซํา) 

★ น ำท่ำนสู ่วดันำจำ วดัท่ีรวมของเทพเจา้หลายพระองคต์ัง้อยู่ในย่านซมัซยุโป๋ (Sham Shui Po) ผูค้นนยิมมาขอพร

เกีย่วกบัธุรกจิการคา้ การงานกบัเทพนาจา ใหท้า่นไดข้อพรตามอัธยาศยั 

★ นําทา่นเขา้สู ่วัดปักไท ่(Pak Tai Temple) วัดเตา๋โบราณ มเีทพไมแ้กะสลกัองคโ์ตทีต่ัง้ตระหง่านอยู่ดา้นหนา้

และมพีระจนีซิม่ทงจี๋ พระองคเ์ล็กๆ ทีถ่อืใบพัดดา้นซา้ย ทีว่่ากนัว่าสามารถเปลีย่นใจใหค้นทีไ่ม่รักเรา กลบัมารัก

เราได ้ใหค้นทีค่ดิรา้ยกลายเป็นด ีวัดนี้ยังเป็นศนูยก์ลางของการเฉลมิฉลองตา่งๆอกีดว้ย  

★ นําทา่นขอพร เจา้แม่ดอกไมท้องหรอืกํ้าฟ้าเหลงิเหลงิ องคเ์จา้แม่ทีค่อยชว่ยเหลอืในเรือ่งของครอบครัว ขอลกู 

ขอความรัก ขอในดา้นครอบครัว ความสงบสขุ อสิระขอพรตามอัธยาศยั  

★ นําทา่นสู ่วัดกวนอู ซมัสุย่โปว นยิมมากราบไหวว้ัดนี้สว่นใหญ่จะเป็นตํารวจกบัผู ้

ทีทํ่าธุรกจิสเีทา ขอพรกบัเทพเจา้กวนอูในเรือ่งธุรกจิและบรวิาร ใครทําธุรกจิก็จะ

ขอใหฝ่้าฟันอุปสรรคไปได ้ จากนัน้นําทา่นแวะชมโรงงานจวิเวอรร์ีท่ีข่ ึน้ชือ่ของ

ฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลและใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นขอพร วัดแชกงหมวิ หรอื วัดกงัหันนําโชค วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ําบลซา่ถิน่ ซ ึง่

ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกง สรา้งข ึน้เมือ่ 400 กว่าปี

ผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ข ึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของ

โชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศกัด ิ์

สทิธป์ระจําวัด ตํานานเลา่ว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมี

การกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณ์นี้ไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้ก

ทพัไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิข ึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร 

เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่าย



เชน่กนั ดาบไรพ้่ายของทา่นคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่าง

สงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสาํนักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ี

ชือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันนํา

โชคทีม่ชีือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่ว่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้

มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและสริมิงคลใหก้บัชวีติ เชือ่กนัว่า :: ใครทีไ่ดม้าสกัการะองคแ์ชกง หมุนกงัหัน 

จะเป็นการปัดเป่าส ิง่ชัว่รา้ย นําพาอํานาจ นําพาความโชคด ีสะเดาะเคราะห ์แกช้ง สขุภาพแข็งแรง  นําทา่นเขา้

ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดช้มและเลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่าจากหยกตามอัธยาศยั 

จากนัน้นําทา่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ณ ถนนนาธาน ย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมี

ชือ่เสยีงที ่ย่านจมิซาจุ่ย ซึง่ถอืไดว้่าเป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้นําของฮ่องกงและของ

โลก กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, Polo Raugh 

Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, 

Bally, G2000 เป็นตน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ (อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น) 

จนถงึเวลานัดหมาย 

►►► นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะมาเกา๊ โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก เสน้ทางเชือ่ม “ฮ่องกง-มาเกา๊/

ฮ่องกง-จูไห่” โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 นาท ีชมววิทะเลทีส่วยงามจนเดนิทางถงึมาเกา๊. 

★★ OPTION SHOW ★★ โชวส์ดุอลงัการ The House Of Dancing Water (บา้นระบําน้ํา) 

การแสดงอันดบัตน้ๆของเกาะมาเกา๊ สรา้งและกํากบัโดย Franco Dragone เนื้อ

เรือ่งเป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัชาวประมงทีเ่ดนิทางพลดัหลงเขา้ไปในดนิแดน

มหัศจรรย ์สดุยอดโชวย์ิง่ใหญ่อลงัการ ทุม่ทนุสรา้งกว่า 250 ลา้น USD โรง

ละครเนรมติสระน้ําไวก้ลางเวท ีเป็นโรงละครทีม่คีวามจุของน้ํามากทีส่ดุในโลก 

ยังมกีารแสดงโชวด์ําน้ําลกึ โชวใ์ชเ้วลาในการแสดงประมาณ 1.30 ชม. เต็มอิม่จุใจกบัการแสดงทีส่วยงามและ

ตืน่เตน้ตลอดโชว ์(คา่ใชจ้่ายทา่นละประมาณ 900 เหรยีญ สามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิและจองโชวท์ีห่ัวหนา้

ทวัร ์หมายเหต ุตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไปถงึจะสามารถเดนิทางได)้ 

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BEVERLY PLAZA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม มาเกา๊ – โบสถเ์ซนตพ์อล – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – รา้นขนม – วดัเจา้แมก่วนอมิ – The Parisian+

ขึน้หอไอเฟล – The Venetian – สนามบนิมาเกา๊ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดย

สถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภณัฑจ์ัดแสดงประวัตขิอง

โบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิตท์ี่

ย ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล ผ่านชม องคเ์จา้แม่กวนอมิรมิทะเล เป็น

องคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 

18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตนั เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหว่างจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระ

แม่มารโีปรตเุกส สรา้งข ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่ใหค้นรุ่นหลงั

ไดร้ะลกึถงึ เชือ่กนัว่า :: หากใครสามารถหาสญัลกัษณ์อนิฟินติีค้รบ 3 แห่ง จะโชคดอีย่างไม่มทีีส่ ิน้สดุ แวะชมิ

ขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ตน้ตํารับของเมอืงมาเกา๊ 

นําทา่นสู ่วัดเจา้แม่กวนอมิ เป็นวัดใหญ่และเกา่แกม่าก ทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัย

ศตวรรษที ่13 ภายในวัดสมัผัสไดถ้งึความศกัดสิทิธ ิและมนตข์ลงัอันเกา่แกข่อง

สถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษ

เห็นจะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเย็บดว้ยผา้

ไหมอย่างงดงาม หา้มพลาดขอเงนิทอง โชคลาภ ธุรกจิประสบผลสาํเร็จ หยบิยมืเงนิองคไ์ฉ่

ซงิเอี๊ ยะไปทําทนุ ไม่ว่าจะมหาเศรษฐแีห่งเกาะมาเกา๊ หรอืมหาเศรษฐจีากไทยลว้นแลว้แตม่าทีน่ี่ทัง้นัน้    

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นแวะถา่ยรูป The Parisian เมอืงจําลองของฝรั่งเศส เมอืงปารสี โรงแรมระดบั 

5 ดาว แหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ คาสโิน หอ้งอาหาร สปา 

สวนน้ําและโรงละคร ฯลฯ พเิศษ! ขึน้หอไอเฟล แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของมาเกา๊ ชม

ววิสวยงามของเกาะมาเกา๊โดยรอบ. 

จากนัน้นําทา่นเขา้สู ่The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผสักบัเมอืงจําลองของอติาล ี

เมอืงเวเนเชีย่น พบกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบาง

ทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมเีวลาและพเิศษใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์



ใหม่กบัการลอ่งเรอื ในคลอง The Venetian (หากทา่นสนใจลอ่งเรอืกอนโดลา่กรุณาตดิตอ่สอบถามไดท้ีไ่กด์

หรอืหัวหนา้ทวัรค์ะ)  อสิระทา่นจนถงึเวลาอันสมควร  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและ

บรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุ

ในรายการทัวร.์ 

19.00 น.  เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่ NX882       

21.00 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ......................... 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณ.ี 

 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทวัร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมคา่วซีา่สาํหรับตา่งชาตแิละ

ลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิวนัแรก กบัเจา้หนา้ทีส่ง่ทวัร)์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิไดท้กุกรณ ี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด  ๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 



เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่าง

บรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ

มัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ

ของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  


