
 

 

BHT9191202 ทัวรม์าเกา๊ ฮอ่งกง 3 วัน (พักมาเกา๊ 1 คนื) 9889 NX 
 

Period ADL  SGL  เด็ก0-11 1  Size Flight 

01 - 03 ก.ค. 62 9,119 5,500 +5500 20 NX 

02 - 04 ก.ค. 62 9,119 5,500 +5500 20 NX 

04 - 06 ก.ค. 62(พฤ-ส) 10,101 5,500 +5500 20 NX 

05 - 07 ก.ค. 62(ศ-อา) 11,111 5,500 +5500 36 NX 

06 - 01 ก.ค. 62(ส-จ) 11,111 5,500 +5500 41 NX 

07 - 09 ก.ค. 62(อา-อ) 10,101 5,500 +5500 36 NX 

01 - 10 ก.ค. 62 9,119 5,500 +5500 20 NX 

09 - 11 ก.ค. 62 9,119 5,500 +5500 20 NX 

10 - 12 ก.ค. 62 9,119 5,500 +5500 20 NX 

13 - 15 ก.ค. 62(ส-จ) 11,111 5,500 +5500 20 NX 

15 - 17 ก.ค. 62 9,119 5,500 +5500 41 NX 

16 - 11 ก.ค. 62 10,101 5,500 +5500 41 NX 

17 - 19 ก.ค. 62 9,119 5,500 +5500 41 NX 

11 - 20 ก.ค. 62(พฤ-ส) 10,101 5,500 +5500 41 NX 

19 - 21 ก.ค. 62(ศ-อา) 11,111 5,500 +5500 20 NX 

20  - 22 ก.ค. 62(ส-จ) 11,111 5,500 +5500 36 NX 

21 - 23 ก.ค. 62(อา-อ) 10,101 5,500 +5500 20 NX 

22 – 24 ก.ค. 62 9,119 5,500 +5500 20 NX 

23 – 25 ก.ค. 62 9,119 5,500 +5500 20 NX 

24 - 26 ก.ค. 62 9,119 5,500 +5500 47 NX 

25 - 27 ก.ค. 62(พฤ-ส) 10,101 5,500 +5500 41 NX 

26 - 21 ก.ค. 62(ศ-อา) 11,111 5,500 +5500 36 NX 

29 - 31 ก.ค. 62 9,119 5,500 +5500 51 NX 

 30ก.ค.-01ส.ค. 62 9,119 5,500 +5500 41 NX 

 31ก.ค.-02ส.ค. 62 9,119 5,500 +5500 47 NX 



 

 

WOW . . .  MACAO  -  HONGKONG  3 Days 2 Nights 

สะพานขา้มทะเลที#ยาวที#สดุในโลก  ☆ ฮอ่งกง-มาเกา๊ ☆ 

ขอพร เสรมิดวง สิ#งศกัด ิ4สทิธิ4ชื#อดงั ของเกาะฮอ่งกงและมาเกา๊ 

☆ขึ:นหอคอย ชมเมอืงจําลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE 

VENETIAN’ 

ชอ้ปปิ: งแบรนดเ์นมจใุจที#มาเกา๊และฮอ่งกง  

พกั  มาเกา๊ 1 คนื , ฮอ่งกง 1 คนื  /  เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 
หมายเหต:ุราคานี:สําหรบัคนไทยเทา่น ั:น/ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ/ไมร่วมของหวัหนา้ทวัรค์น

ไทย 

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

... 

*กรณีเดนิทางตดิชว่งวนัธรรมดา  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารสลบัสบัเปลี#ยนเที#ยวและพกัมาเกา๊กอ่น 

► ► ► SPECIAL : BOARDING PASS AIR MACAO พเิศษ! สําหรับบอรด์ดิ*งพาสแอรม์าเกา๊จา้ 

Special  Galaxy  - รบับตัรกํานลัอาหารและเครื#องดื#ม ฟร ีมลูคา่ 50 เหรยีญมาเกา๊ 

- รบับตัรสว่นลดเมื#อชอ้ปปิ: งภายใน GALAXY MACAO HOTEL 

   - รบับตัรกํานลัมลูคา่ 100 เหรยีญมาเกา๊ สาํหรบัผูท้ ี#ชื#นชอบการเสี#ยงโชคในคาสโิน 

(หมายเหต ุ  ทา่นสามารถรับบัตรกํานัลไดท้ี5เคานเ์ตอร ์GeG GALAXY MACAO HOTEL โดยนําพาสปอรต์และบอรด์ดิ*งพาสมาแสดงใหก้บั

เจา้หนา้ที5ที5เคานเ์ตอร)์ 

Special  Parisian  - รบับตัรข ึ:นชมหอไอเฟล EiffeL ToweR ช ั:น 7 ฟร ี

(หมายเหต ุ  ทา่นสามารถรับบัตรกํานัลไดท้ี5เคานเ์ตอร ์THE PARISIAN MACAO โดยนําพาสปอรต์และบอรด์ดิ*งพาสมาแสดงใหก้บั

เจา้หนา้ที5ที5เคานเ์ตอร)์ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– มาเก๊า ►New ..สะพานขา้มทะเลที#ยาวที#สุดในโลกสูเ่กาะฮอ่งกง – ชอ้ปปิ: ง
เลดี:มารเ์ก็ต 

07.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั *น 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิแอร์
มาเกา๊ โดยมเีจา้หนา้ที5จากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก   

10.35 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊  เที5ยวบนิที5 NX 885 (บรกิารอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง) 
14.20 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตั *งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั5งทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลี5ยมปากแมนํ่*าเพริล์ 

มอีาณาเขตตดิกบัตําบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนื*อที5ทั *งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย
คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชื5อมถงึกนั
ดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพที5มรีะยะทาง 4.5 กม.
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 



 

►►►  นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลที5ยาวที5สดุในโลก เสน้ทางเชื5อม “ฮอ่งกง-มาเกา๊/
ฮอ่งกง-จไูห”่ โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 นาท ีใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 9 ปี โดยการทุม่งบประมาณในการสรา้งราว 
1.2 แสนลา้นดอลลารฮ์อ่งกง(5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแหง่นี*มคีวามยาวทั *งหมด 55 กโิลเมตร มสีว่นที5
เชื5อมตอ่จากถนนสายหลักและอกีสว่นที5เป็นอโุมงคใ์ตท้ะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ 4 แสนตัน การ
ออกแบบโครงสรา้งสามารถตา้นทานแผน่ดนิไหวและพายไุตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรักษาความปลอดภยั
ไปจนถงึการรับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิพาทา่นขา้มทะเลโดยคนขบัที5ไดรั้บใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัการ
ขา้มทะเลที5ยาวที5สดุในโลกดว้ยเวลาเพยีงไมน่าน ชมววิทะเลที5สวยงามจนเดนิทางถงึเกาะฮอ่งกง. 

คํ5า                รับประทานอาหารคํ5า (บะหมี5ฮอ่งกง) 
 จากนั*นนําทา่นเลอืกซื*อสนิคา้ตลาดกลางแจง้ที5มชี ื5อเสยีงที5สดุแหง่หนึ5งของ

ฮอ่งกง เลดี* มารเ์ก็ต (Lady MArket) เป็นจดุหมายที5ตอ้งไปเยอืนสําหรับคนรัก
แฟชั5นที5โปรดปรานการตอ่รองราคากระเป๋า, เครื5องประดับ, ของเลน่, 
เครื5องสําอาง และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ ที5ตั *งกระจกุรวมตัว
กนัจนเกดิเป็นตลาดที5มบีรรยากาศสนุกสนานนี* ตั *งอยูบ่นถนนตงุชอย ในมงกก๊ เปิดตั *งแตเ่ที5ยงวันจนถงึเที5ยง
คนื 

  นําทา่นเขา้สูท่ ี#พกั O  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที#สอง ฮอ่งกง – วดันาจา – วดัปกัไท ่– เจา้แมด่อกไมท้อง – วดักวนอ ู– โรงงานจวิเวอรร์ ี# – วดัแชกงหมวิ – 
รา้นหยก – ชอ้ปปิ: งถนนนาธาน – ขา้มสะพานขา้มทะเลสูม่าเกา๊ – ★ OPTION SHOW  The House 
Of Dancing Water 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติhมซํา) 
★ นําทา่นสู ่วดันาจา วดัที�รวมของเทพเจา้หลายพระองคต์ั *งอยูใ่นยา่นซมัซยุโป๋ (Sham Shui Po) ผูค้นนยิมมาขอพร

เกี5ยวกบัธรุกจิการคา้ การงานกบัเทพนาจา ใหท้า่นไดข้อพรตามอธัยาศัย 

★ นําทา่นเขา้สู ่วดัปักไท ่(Pak Tai Temple) วดัเตา๋โบราณ มเีทพไมแ้กะสลักองคโ์ตที5ตั *งตระหงา่นอยู่
ดา้นหนา้และมพีระจนีซิ5มทงจีh พระองคเ์ล็กๆ ที5ถอืใบพัดดา้นซา้ย ที5วา่กนัวา่สามารถเปลี5ยนใจใหค้นที5ไมรั่กเรา 
กลับมารักเราได ้ใหค้นที5คดิรา้ยกลายเป็นด ีวัดนี*ยงัเป็นศนูยก์ลางของการเฉลมิฉลองตา่งๆอกีดว้ย  
★ นําทา่นขอพร เจา้แมด่อกไมท้องหรอืกํ*าฟ้าเหลงิเหลงิ องคเ์จา้แมท่ี5คอยชว่ยเหลอืในเรื5องของครอบครัว ขอ
ลกู ขอความรัก ขอในดา้นครอบครัว ความสงบสขุ อสิระขอพรตามอธัยาศัย  
★ นําทา่นสู ่วดักวนอ ูซมัสุย่โปว นยิมมากราบไหวว้ดันี*สว่นใหญจ่ะเป็นตํารวจกบัผู ้
ที5ทําธรุกจิสเีทา ขอพรกบัเทพเจา้กวนอใูนเรื5องธรุกจิและบรวิาร ใครทําธรุกจิก็จะ
ขอใหฝ่้าฟันอปุสรรคไปได ้ จากนั*นนําทา่นแวะชมโรงงานจวิเวอรร์ี5ที5ข ึ*นชื5อของ
ฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ี5ไดรั้บรางวัลและใชใ้นการเสรมิดวงเรื5องฮวงจุย้ 

เที5ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วัดกงัหันนําโชค วดันี*ตั *งอยูท่ี5ตําบลซา่ถิ5น ซึ5ง
ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึ*นเมื5อ 400 กวา่ปี
ผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึ*นชื5อลอืชาในเรื5องความศักดิpสทิธิpในดา้นของ
โชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปั*นเจา้พอ่แช ้กง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิ5งศกัดิp
สทิธป์ระจําวดั ตํานานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมี
การกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึ*นทั5วประเทศ และเหตกุารณ์นี*ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบที5ชื5อวา่ขนุพล แช ้กง๊ ที5ไดย้ก
ทัพไปปราบปรามความวุน่วายที5เกดิขึ*นแทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ื5อวา่เป็นนักรบที5ไดช้ื5อวา่ไมเ่คยแพ ้
ใคร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏที5ไหนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ื5อวา่เป็นดาบ
ไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สู ้
เป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญข่อง
ธนาคารที5มชี ื5อวา่ตกึใบมดี ซึ5งเป็นตกึที5ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นที5มา
ของจี*กงัหันนําโชคที5มชี ื5อเสยีงของวงการการทอ่งเที5ยวฮอ่งกง ที5ไมว่า่ทวัรไ์หนที5มาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่
เลอืกซื*อสนิคา้มงคลชิ*นนี* เพื5อเสรมิสรา้งบารม ีและสริมิงคลใหก้บัชวีติ เชื5อกนัวา่ :: ใครที5ไดม้าสกัการะองค์



 

แชกง หมนุกงัหัน จะเป็นการปัดเป่าสิ5งชั5วรา้ย นําพาอํานาจ นําพาความโชคด ีสะเดาะเคราะห ์แกช้ง สขุภาพ
แข็งแรง  นําทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดช้มและเลอืกซื*อสนิคา้ที5ทําจากหยก
ตามอธัยาศัย 
จากนั*นนําทา่น อสิระชอ้ปปิ*งตามอธัยาศัย ณ ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปปิ*งสนิคา้อนัมี
ชื5อเสยีงที5 ยา่นจมิซาจุย่ ซึ5งถอืไดว้า่เป็น แหลง่ชอ้ปปิ*งชั *นนําของฮอ่งกงและของ
โลก กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, Polo Raugh 
Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ ใหท้า่น
อสิระชอ้ปปิ*งอยา่งจใุจ (อสิระอาหารเย็นเพื5อความสะดวกในการชอ้ปปิ*งของทา่น) จนถงึเวลานัดหมาย 

►►► นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะมาเกา๊ โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลที5ยาวที5สดุในโลก เสน้ทางเชื5อม “ฮอ่งกง-มาเกา๊/
ฮอ่งกง-จไูห”่ โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 นาท ีชมววิทะเลที5สวยงามจนเดนิทางถงึมาเกา๊. 

★★ OPTION SHOW ★★ โชวส์ดุอลังการ The House Of Dancing Water (บา้นระบํานํ*า) 
การแสดงอนัดับตน้ๆของเกาะมาเกา๊ สรา้งและกํากบัโดย Franco Dragone เนื*อ
เรื5องเป็นเรื5องราวเกี5ยวกบัชาวประมงที5เดนิทางพลดัหลงเขา้ไปในดนิแดน
มหัศจรรย ์สดุยอดโชวย์ ิ5งใหญอ่ลังการ ทุม่ทนุสรา้งกวา่ 250 ลา้น USD โรง
ละครเนรมติสระนํ*าไวก้ลางเวท ีเป็นโรงละครที5มคีวามจขุองนํ*ามากที5สดุในโลก 
ยงัมกีารแสดงโชวดํ์านํ*าลกึ โชวใ์ชเ้วลาในการแสดงประมาณ 1.30 ชม. เต็มอิ5มจใุจกบัการแสดงที5สวยงามและ
ตื5นเตน้ตลอดโชว ์(คา่ใชจ้า่ยทา่นละประมาณ 900 เหรยีญ สามารถสอบถามขอ้มลูเพิ5มเตมิและจองโชวท์ี5
หัวหนา้ทัวร ์หมายเหต ุตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึ*นไปถงึจะสามารถเดนิทางได)้ 
 นําทา่นเขา้สูท่ ี#พกั BEVERLY PLAZA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที#สาม มาเกา๊ – โบสถเ์ซนตพ์อล – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – รา้นขนม – วดัเจา้แมก่วนอมิ – The 

Parisian+ขึ:นหอไอเฟล – The Venetian – สนามบนิมาเกา๊ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเที5ยวรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ี5มชี ื5อออกแบบโดย
สถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภณัฑจั์ดแสดงประวตัขิอง
โบสถ ์ซึ5งโบสถเ์ซนตพ์อลนี*ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ี5
ย ิ5งใหญท่ี5สดุในดนิแดนตะวนัออกไกล ผา่นชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็น
องคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิpประทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 
18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึ5งผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึ5งพระพักตรเ์ป็น
พระแมม่ารโีปรตเุกส สรา้งขึ*นเพื5อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพื5อใหค้น
รุน่หลังไดร้ะลกึถงึ เชื5อกนัวา่ :: หากใครสามารถหาสญัลกัษณ์อนิฟินติี*ครบ 3 แหง่ จะโชคดอียา่งไมม่ทีี5ส ิ*นสดุ 
แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึ*นชื5อตน้ตํารับของเมอืงมาเกา๊ 
นําทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญแ่ละเกา่แกม่าก ที5สดุในมาเกา๊ สรา้งขึ*นตั *งแตส่มยั
ศตวรรษที5 13 ภายในวดัสมัผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนตข์ลังอนัเกา่แกข่อง
สถาปัตยกรรมของ ชาวจนีที5ดมูเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจนี และองคท์ี5โดดเดน่เป็นพเิศษ
เห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ที5แตง่องคท์รงเครื5องดว้ยชดุเจา้สาวของจนีที5ตัดเย็บดว้ยผา้
ไหมอยา่งงดงาม หา้มพลาดขอเงนิทอง โชคลาภ ธรุกจิประสบผลสําเร็จ หยบิยมืเงนิองคไ์ฉ่
ซงิเอี�ยะไปทําทนุ ไมว่า่จะมหาเศรษฐแีหง่เกาะมาเกา๊ หรอืมหาเศรษฐจีากไทยลว้นแลว้แตม่าที5นี5ทั *งนั*น    

เที5ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นแวะถา่ยรปู The Parisian เมอืงจําลองของฝรั5งเศส เมอืงปารสี โรงแรมระดับ 
5 ดาว แหลง่ชอ้ปปิ*งอนัลอืชื5อมขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ คาสโิน หอ้งอาหาร สปา 
สวนนํ*าและโรงละคร ฯลฯ พเิศษ! ขึ*นหอไอเฟล แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องมาเกา๊ ชม
ววิสวยงามของเกาะมาเกา๊โดยรอบ. 
จากนั*นนําทา่นเขา้สู ่The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจําลองของอติาล ี
เมอืงเวเนเชี5ยน พบกบัแหลง่ชอ้ปปิ*งอนัลอืชื5อมขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบาง



 

ทา่นตอ้งการเสี5ยงโชคกบั Casino ก็พอมเีวลาและพเิศษใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเรอื ใน
คลอง The Venetian (หากทา่นสนใจลอ่งเรอืกอนโดลา่กรณุาตดิตอ่สอบถามไดท้ี5ไกดห์รอืหวัหนา้ทวัรค์ะ)  
อสิระทา่นจนถงึเวลาอนัสมควร  จากนั*นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื5อทําการเช็คอนิกอ่นขึ*นเครื5องประมาณ 2-3 ชม.เพื5อหลกีเลี5ยงสถานการณฉุ์กเฉนิที5อาจ
เกดิขึ*น เชน่ สภาพการจราจรที5คับคั5ง,สภาพอากาศและอื5นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มคัคเุทศก,์หวัหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผู ้
พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิpคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ*นเครื5องกลับตามวันและเวลา
เที5ยวบนิที5ระบใุนรายการทัวร.์ 

19.00 น.  เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เที5ยวบนิที5  NX882       
21.00 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ......................... 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิp : รายการทวัรท์อ่งเที5ยวสามารถเปลี5ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื5องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั *นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอื5นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี
ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี5ยนตามความเหมาะสม ทั *งนี*ข ึ*นอยูก่ับสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุื5นที5ไมไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสาํคญั...กรุณาอา่นรายการและเงื#อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั*นจะถอืวา่
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ*น และขอสงวนสทิธิpไมรั่บผดิชอบกรณีมตีัhวเครื5องบนิภายในประเทศ
เนื5องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนื5องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิ#ม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยื5นวซีา่เอง บรษัิททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัhวเครื5องบนิไป-กลบัตามรายการที5ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ*ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมที5พักตามที5ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที5ตา่งๆ ตามรายการที5ระบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการที5ระบ ุ  
 คา่เบี*ยประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที5ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื5อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี:ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื5องดื5ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ที5มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที5กระเป๋าสมัภาระที5มนํี*าหนักเกนิกวา่ที5สายการบนินั*นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ*ามัน ที5สายการบนิเรยีกเก็บเพิ5ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัhวเครื5องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระที#สนามบนิวนัแรก กบัเจา้หนา้ที#สง่ทวัร)์ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ5ม 7 % และภาษีหัก ณ ที5จา่ย 3 % 
 
เดนิทางขึ:นตํ#า 20 ทา่น หากตํ5ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี5จะชาํระคา่บรกิารเพิ5มเพื5อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี5จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpในการงดออกเดนิทางและ
เลื5อนการเดนิทางไปในวนัอื5นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื#อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 ชาํระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
 ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 
 หากไม่ชาํระตามที5กําหนด ขออนุญาตตดัที5นั5งใหล้กูคา้ทา่นอื5นที5รออยู่ 
 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงื5อนไข 
 เมื5อทา่นชาํระเงนิไม่วา่จะทั *งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื5อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที5ไดร้ะบไุวท้ั *งหมดนี*แลว้ 
 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื#อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
 สง่รายชื#อสํารองที#น ั#ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื#อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเที#ยวทรปิใด, วนัที#ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิ4ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื#อ-นามสกุล และอื#นๆ เพื#อใชใ้นการจองต ัzว
เครื#องบนิท ั:งส ิ:น 



 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ*นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ5า 2 หนา้ หากไม่
มั5นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ื#อนไขยกเลกิการจอง : เนื5องจากเป็นราคาตัhวเครื5องบนิโปรโมชั5น เมื5อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื5อน ขอ
คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที5กองตรวจคนเขา้เมอืงทั *งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที5ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpที5จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั *งสิ*น  รวมถงึ เมื5อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ5ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิp ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทั *งสิ*น 
 
เง ื#อนไขและขอ้กําหนดอื#นๆ 
1. ทวัรน์ี*สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พื5อการทอ่งเที5ยวเทา่นั*น 
2. ทวัรน์ี*เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที5ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั *งหมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั *งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที5มนัีกทอ่งเที5ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเที5ยวหรอืเอเจนซี5ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศที5ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที5มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที5ยวทกุทา่นยนิดทีี5จะชําระคา่บรกิารเพิ5มจากการที5มนัีกทอ่งเที5ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที5ทางบรษัิทกําหนดเพื5อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี5จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื5อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื5อ เลขที5
หนังสอืเดนิทาง และอื5นๆ เพื5อใชใ้นการจองตัhวเครื5องบนิ ในกรณีที5นักทอ่งเที5ยวหรอืเอเจนซี5มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpในการเปลี5ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื5อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที5เดนิทางจรงิของประเทศที5เดนิทาง ทั *งนี* บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที5ยวสว่นใหญเ่ป็น
สาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที5เพิ5มขึ*นของนักทอ่งเที5ยวที5มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี5ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื5น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี*คํานวณจากอัตราแลกเปลี5ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที5ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั*น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิpในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ5มขึ*น ในกรณีที5มกีารเปลี5ยนแปลงอัตราแลกเปลี5ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัhวเครื5องบนิ คา่ภาษี
เชื*อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี5ยนแปลงเที5ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั*น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที5จะนําตดิตวัขึ*นเครื5องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ*น และ

รวมกนัทกุชิ*นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ5งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที5ตรวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั*น ถา้สิ5งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที5กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที5โหลดใตท้อ้งเครื5องบนิเทา่นั*น  

2. สิ5งของที5มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที5โหลดใตท้อ้งเครื5องบนิเทา่นั*น  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี5ทํามาจากพชื และเนื*อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่
เนื*อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื5อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที5จะมาจากสิ5งเหลา่นี* หากเจา้หนา้ที5ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที5สงูมาก  

 

 

 


