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เยอืนยุโรปกลางเอเชีย  วดัอาม่า ,โบสถเ์ซนตป์อล, เยีย่มชมเวเนเช่ียน 

เก็บภาพประทบัใจกบัรูปป้ันสาวงาม หวีหน่ี สญัลกัษณข์องเมืองจูไห่ 

นมสัการเจา้แม่กวนอิม ณ วดัผู่โถว  ขอพรใหสุ้ขภาพยนืยาว 

หมุนกงัหนัแกช้ง ณ วดัแชกงหมิว ชอ้ปป้ิงยา่นดงัถนนนาธาน ฮ่องกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ1. โชวสุ์ดอลงัการ ณ พระราชวงัหยวนหมิงหยวน 

พิเศษ2. บินเชา้ กลบัดึก เขา้ฮ่องกง ออกมาเกา๊เท่ียวไม่ยอ้น 

พิเศษ3. อาหารครบทุกม้ือ พิเศษ!!เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงนาธาน - จูไห ่

04.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบิน ดอนเมือง  บริเวณผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร ์ 

สายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

06.35 น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชีย เที่ยวบิน FD508  

10.15 น.     ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 1) นําท่านเดินทางสู่  วดัแชกงหมิว  เพื่อสกัการะ

เทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเชื่อกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ย

และ นําแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่  นําท่านเดินทางสู่ 

วดัหวงัตา้เซียน  (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปี 

โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภยันําท่านเยีย่ม

ชมโรงงานจวิเวอรร์ี่ ท่ีขึ้ นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้น

การเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  นําท่านชม รา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอทอปทอ้งถ่ินของฮ่องกง 

ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภมิูปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค  

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  

จากน้ันอิสระใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุย่ มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุย่               

มีรา้นขายของทั้งเคร่ืองหนัง , เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถ่ายรปูฯลฯและสินคา้แบบท่ี

เป็นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX 

ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมี

ทางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได้  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยเรือ

เฟอรร่ี์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 

ค า่ บรกิารอาหาร ค า่ ณ ภตัตาคาร (2)  

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TIBET HOTEL หรอื JINJAING HOTEL ระดบัเดียวกนั 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

 

วนัที่สอง ถนนคู่รกั The Lover’s Road – หวีหน่ี – วดัผู่โถว – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอด

โชวอ์นัตระการตา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําท่านนัง่รถผ่านชมทิวทศัน์ของ  ถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงาม

แสนจะโรแมนติก ซ่ึงรฐับาลเมืองจไูหไ่ดต้กแต่งภมิูทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรบั

พกัผ่อนหยอ่นใจ และท่ีไดช้ื่อวา่ถนนคู่รกั ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหง่น้ีได้

มีการนําเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงทาํมาสาํหรบั 2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงไดช้ื่อวา่ถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นท่ี

นิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวีหน่ี  จไูหฟิ่ชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเล

สญัลกัษณข์องเมืองจไูห ่บริเวณอ่าวเซียงห ูเป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถือไขมุ่กอยูริ่ม

ทะเล จากน้ันนําท่านชม  วดัผู่โถว นมสัการองคส์งักระจายเพ่ือความอุดมสมบรูณ ์นมสัการ

เจา้แม่กวนอิม เพ่ือความโชคดี นมสัการองคอ์มิตรพุทธเจา้เพ่ือการมีสุขสวสัดีและนมสัการ

พระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพ่ืออายุยนืนาน  นําท่านชมสินคา้ยาประจาํบา้นของชาวจีน  ยาบวั

หิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก , แผลไฟไหม้, แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯแวะให้

ท่านไดเ้ยีย่มชม ไข่มุก ซ่ึงเป็นไขมุ่กน้ําจืดขึ้ นช่ือของเมืองจีน  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 4) แวะชม  ผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากผา้ไหมจนี              

ท่ีมีชื่อเสียงโดยเฉพาะผา้หม่ไหมท่ีหม่อุ่นในหนา้หนาว และเยน็สบายในหนา้รอ้น นําท่านชม 

สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวนจาํลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลงัถูกทาํลายโดย

พนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบรูณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ได้

งบประมาณก่อสรา้งถึง 600 ลา้นหยวน  สรา้งขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภเูขาชิลิน ใน

เมืองจไูห ่ทาํใหส้วนแหง่น้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทะเลสาบ

ขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิงท่ีทาํใหส้วน

หยวนหมิงหยวนแหง่ใหม่ มีความแตกต่างกบัสวนเก่าท่ีปักก่ิง คือการเพิ่มเติมและตกแตก

สวนท่ีเป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือไดว้า่เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจาํลองมาจากสถานท่ีในประวติัศาสตร ์มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม 

ประวติัศาสตร ์และธุรกิจการท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั้งแต่วนัท่ี 1กุมภาพนัธ ์

ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภเูขาโอบรอบทั้ง  3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพ้ืนท่ีราบ ส่ิงก่อสรา้งต่างๆ 

สรา้งขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น  มีมากกวา่ 100 ชิ้ น อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง 

ประตตูา้กง ตาํหนักเจิ้ งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( 5)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง  

จากน้ันชม  โชว์อนัตระการตาดว้ยแสง ส ีเสยีง  ซ่ึงใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชีวิต ซ่ึง

ประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธี

ปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย  (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตุ

สุดวิสยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินค่าโชวท่์านละ 40 

หยวน)  

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TIBET HOTEL หรอื JINJAING HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม จูไห่ - มาเกา๊ - นมสัการเจา้แม่กวนอิม/ชิมขนมพ้ืนเมือ ง - วดัอาม่า - โบสถเ์ซนต์

ปอล -เซนาโดส้แควร-์ ชมเดอะเวเนเช่ียน – กรุงเทพ ฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) หลงัอาหารนําท่านเดินทางขา้มด่านจู

ไห ่สู่ มาเกา๊ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน  และน่าสนใจในอดีตมาเกา๊เป็นเพียง

แค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟเูจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม 

จนมาถึงชว่งตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อ

คา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี ท่ีสาํคญัคือชาวโปรตุเกสไดนํ้าพาเอา

ความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่ง

มากมาย ทาํใหม้าเกา๊กลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและ

ตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกไดว้า่เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"   
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เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  นําท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

และเก็บรกัษาศิลปะวตัถุเก่าแก่ซ่ึงมีมลูค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคง

อยูม่าไดย้าวนานท่ีสุดของมาเกา๊ ในบริเวณวดัมีศาลาซุม้ประต ู GATE PAVILION,หอเมตตา

ธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ 

ZHENJIAO CHANLIN  ไม่พลาดใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิมทารต์ไข ่ จากน้ันผ่านชม เจา้แม่

กวนอิมรมิทะเล  หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสงู 18 

เมตรหนักกวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็น

ประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลกูคร่ึง คือ

ป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเชน่น้ีก็เพราะวา่

เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสท่ีส่งมอบ

มาเกา๊คืนใหก้บัจีน และนําท่านชม  วิหารเซนตป์อล  โบสถแ์หง่น้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของ

วิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตาม

แบบตะวนัตกแหง่แรกของเอเชียตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึ้ นในปี 1580 แต่ถูก

ทาํลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาํดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 

ทั้งวิทยาลยั และโบสถถ์ูกทาํลายจนเหลือแต่ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบนัได

ดา้นหนา้ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียง

แหง่เดียวเท่าน้ันในโลก แวะชอ้ปป้ิงยา่น เซนาโดส้แควร์  ถือไดว้า่เป็นทาํเลทองทางธุรกิจ

ของมาเกา๊เพราะรวบรวมสินคา้คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มีเส้ือผา้ทุกแบบทุก

สไตล ์และยงัมีสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ ของมาเกา๊วางขายอยูด่ว้ยเรียกวา่ ชอ้ปป้ิง

ท่ีน่ีแหง่เดียวก็คุม้เกินพอ นําท่านเยีย่มชม  THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรรูะดบั 

6 ดาว เชิญท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย ส่ิง

อาํนวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกบั

รา้นคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 รา้น ใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ 
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เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ ท่านสามารถนัง่เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิช

ภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่นรายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ั้งหมด 4 โซนใหญ่   

 

 

 

 

 

.....กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพื่อเดินทางสูส่นามบิน..... 

22.20 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชียเที่ยวบินที่ FD767 

00.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํ

การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

17 – 19 พฤศจกิายน 2559 11,999 11,999 11,999 3,500 

19 – 21 พฤศจกิายน 2559 11,999 11,999 11,999 3,500 

26 – 28 พฤศจกิายน 2559 11,999 11,999 11,999 3,500 

01 – 03 ธนัวาคม 2559 11,999 11,999 11,999 3,500 

08 – 10 ธนัวาคม 2559 13,999 13,999 13,999 3,500 

10 – 12 ธนัวาคม 2559 13,999 13,999 13,999 3,500 

17 – 19 ธนัวาคม 2559 11,999 11,999 11,999 3,500 

22 – 24 ธนัวาคม 2559 13,999 13,999 13,999 3,500 

24 – 26 ธนัวาคม 2559 15,999 15,999 15,999 3,500 

29 - 31 ธนัวาคม 2559 15,999 15,999 15,999 3,500 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2560 16,999 16,999 16,999 3,500 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2560 16,999 16,999 16,999 3,500 

01 – 03 มกราคม 2560 16,999 16,999 16,999 3,500 

14 - 16 มกราคม 2560 11,999 11,999 11,999 3,500 

19 - 21 มกราคม 2560 11,999 11,999 11,999 3,500 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนี เพ่ือโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง  

ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ , ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนช้ีแจงลกูคา้ ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิั ทฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 
 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 
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 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีชา่งภาพมาถ่ายรปูแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลกูทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือ

ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ (วีซ่าหนา้ด่าน) เขา้ประเทศจีน 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน (วีซ่า

กรุป๊)      ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,500 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 90 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 

วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการ

ของทางบริษัท 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่

รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐาน

ประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ  50 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

นําเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง

สาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ี

ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี 

บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน

ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั 

ผลไมส้ด ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ี

ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก  

 


