
 

FUN 4 : ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ 8 วัด : 3D (HX) Jan-Mar 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ก าหนดวันเดนิทาง : มกราคม - มีนาคม 2563 (ทุกวันเสาร์ – วันจันทร์) 
**ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ช าระพร้อมเงินค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 

 
วันที่ 1 
 

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สะพานชิงหม่า – วัดหม่ันโหมว(1) - เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ (2) – 
        เลดีส์้ มาร์เก็ต – Symphony of Light                                                    (เย็น) 
 
06.30 น.     พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู5 เคาน์เตอร์ K  

  สายการบนิฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
08.50 น.    ออกเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี HX – 768 

12.40 น.    เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (1) 
   (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
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  ฮ่องกง : มีวดัน่าสนใจหลายแห่ง คนฮ่องกงจะนิยมไปวดัโดยเฉพาะช่วงเทศกาลส าคญัอย่างวนัตรุษจีน, วนัไหว้พระ 
  จนัทร์ ฯลฯ เพื่อขอพรให้มีสขุภาพแข็งแรง, ร ่ารวย, มีความสขุกายสขุใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง 

สะพานชิงหม่า: ยาวเป็นอนัดบั 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลนัเตากบัฝ่ังเกาลนูเป็นสะพาน 2 ชัน้ ชัน้บนมีเลน
ส าหรับรถวิ่ง 6 เลน และชัน้ลา่งส าหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว 

 เจ้าแม่กวนอิม (รีพัสเบย์): ในแต่ละปีจะมีผู้คนจ านวนมากเดินทางมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอมิ, เจ้าแม่ทบัทิมและ 
  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มีลกูที่ว่ากนัว่าถ้าใครมาขอมกัสมหวงัทกุครัง้ไป จากนัน้ข้ามสะพานซึง่เชื่อว่า 
  จะมีอายยุืนยาวไปอีก 3 ปี แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลบัทางเดิมให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยอ้อม 
  สะพานกลบัมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 วัดหม่ันโหมว: หนึง่ในวดัเก่าแก่ที่สร้างในปี 1847 เพื่อสกัการะเทพเจ้าควานอวีหรือเทพเจ้ากวนอ ูเทพเจ้าแห่ง 

สงครามหรือที่รู้จกักนัในนามเทพเจ้ากวนอแูละหมัน่เชิง เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ โดยภายในวดัจะตกแต่งตามศิลปะ 
แบบจีนท่ีสวยงาม จดุเด่นของวดัคือ ธูปขดเป็นวงกลมที่จดุแขวนไว้ที่เพดานมีควนัคละคลุ้งตลอดเวลา เมื่อเดินผ่าน 
ธรณีประตวูดัเข้ามาอย่าลมืหนัไปไหว้ไซเซ้งเอี๊ยะ หรือพระน าโชคที่ตัง้อยู่ด้านลา่งขวามือของธรณีประต ู(เวลาจดุ 
ธูปเทียน คนจีนจะไม่จดุต่อจากคนอื่นท่ีปักไว้ก่อนแต่จะจดุกบัตะเกียงของวัดเท่านัน้) 

  เลดีส์้ มาร์เก็ต: ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสยีงเป็นจดุหมายที่ต้องไปเยือน ส าหรับคนรักแฟชัน่ท่ีโปรดปรานการต่อรอง 
ท่านจะได้พบสนิค้านานาชนิด อาทิ กระเป๋า, ของเลน่, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองส าอาง, โทรศพัท์มือถอื, อปุกรณ์
อิเลค็โทรนิคและของแต่งบ้านเลก็ๆ น้อยๆ เป็นต้น 

เยน็       รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (2)  
 
 
 
 
 
 

 
   
 
20.00 น.   A Symphony of Lights MultiMedia Show: ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนฮอ่งกง ซึง่ใช้ตกึสงูกว่า 30 ตกึริมอ่าววิกตอเรีย 
  (ทัง้ฝ่ังฮ่องกงและเกาลนู) ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงสเีสยีงสดุตระการตาตอบโต้กนัตามจงัหวะเสยีงเพลง รับรองว่ 



 

FUN 4 : ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ 8 วัด : 3D (HX) Jan-Mar 63 

  ท่านจะต้องต่ืนเต้นและประทบัใจไปอีกนานแสนนาน (เป็นโชว์ที่ได้รับการบนัทกึลงในกินเนสส์บุ๊ก) 
  น าท่านเข้าสูท่ี่พกั KINGS Hotel/ M1 Hotel/ I Club Ma Tai Wai Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 

วันที่ 2 
 
มาเก๊า (น่ังรถข้ามสะพาน) - วัดอาม่า(3) - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง(4) – ร้านขนม - โบสถ์เซนต์ปอล – 
ศาลเจ้านาจ(5)  - เซนาโด้ สแควร์ - Venetian Macao¬ - ฮ่องกง (น่ังรถข้ามสะพาน)   (เช้า/กลางวัน/-) 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (3) พบกับ..ฮะเก๋า, โจ๊ก, ซาลาเปา, ขนมจบี ฯลฯ  
  น าท่านเดินทางสูม่าเก๊า โดยนั่งรถโค้ชสาธารณะ (45 นาที)  
 มาเก๊า: ดินแดนท่ีผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและ ตะวนัตกไว้อย่างกลมกลนื ในอดีตเคยเป็นอาณานิคม

ของโปรตเุกสมาก่อน พบกบัสถาปัตยกรรมที่งดงามตกึรามบ้านช่องและอาคารโบราณต่างๆ ได้รับการอนรัุกษ์ไว้อย่าง
ดี ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวดัต่างๆ ที่มีมาตัง้แต่สมยัราชวงศ์หมิงหรือโบสถ์เก่าแก่ลกัษณะ
สถาปัตยกรรมบารอคหรือโคโลเนียลของชาวตะวนัตก  

 วัดอาม่า: หรือศาลเจ้าแม่ทบัทมิ สร้างขึน้เพื่ออทุิศถวายให้กบัอาม่าองค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล ภายในมีศาลเจ้าและ
ก้อนหินขนาดใหญ่ซึง่แกะสลกัเป็นรูปเรือส าเภาโบราณ บริเวณด้านหน้าวดัมีรูปปัน้สงิโตหินอยู่ 2 ตวั เชื่อกนัว่าหากใคร 

  ได้ หมนุลกูแก้วที่อยู่ในปากสงิโตไปทางขวา 3 ครัง้ พร้อมกบัตัง้จิตอธิษฐานแล้วจะสมหวงัในสิง่ที่ปรารถนา  
  ร้านขนม: ให้ท่านแวะชิมและเลอืกซือ้ของฝาก พบกบัหมแูผ่น, ปลาเค็ม, ขนมเมียจ๋า-ผวัจ๋า, ทองม้วน, ท็อฟฟ่ีนม  
  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
  เจ้าแม่กวนอิมสีทอง: โปรตเุกสสร้างขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์ให้กบัมาเก๊าเน่ืองจากสง่มอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน องค์รูปปัน้

เป็นสทีองมีพระพกัตร์ละม้ายชาวตะวนัตกประดิษฐานบนดอกบวั บริเวณนีเ้ป็นสถานท่ีซึง่ชาวมาเก๊านิยมมาพกัผ่อน
มากที่สดุแห่งหนึง่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4)  
บ่าย  โบสถ์เซนต์ปอล: สร้างขึน้ต้นศตวรรษที่17 มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ และเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า  
  โบสถ์แห่งนีเ้คยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 เกิด

เพลงิไหม้อย่างรุนแรงท าให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลอืแค่เพียงบานประตแูละบนัไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม  
  ศาลเจ้านาจา: สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1888 เพื่ออทุศิให้แก่ยวุเทพนาจา หรือที่ชาวจีนเรียกกนัว่า “นาจาไท้จือ้” เพือ่

ขอให้ท่านคุ้มครองจากกาฬโรคท่ีระบาดอย่างรุนแรงไปทัว่มาเก๊าในขณะนัน้ (เทพนาจาได้มาเข้าฝันชาวบ้านเพื่อบอก
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ให้ น าน า้จากเทือกเขาและผสมกบัยาสมนุไพรจีนรักษาโรคจนหายในที่สดุ ชาวบ้านจงึพากนัสร้างศาลถวายแด่เทพนา
จา) ศาลเจ้านาจาเป็นศาลขนาดเลก็ประกอบด้วยโถงกลางและศาลาส าหรับการสวดภาวนา ต่อมาได้รับการยกย่อง
เป็นมรดกโลกของ Unesco ในปี 2005 ชาวมาเก๊าเชื่อกนัว่าหากได้ขอพรจากเทพนาจาให้เด็กที่เราดแูลอยู่เย็นเป็น
สขุ, แข็งแรง, อยู่ในโอวาทและเป็นเด็กดี มีความร่มเย็นเป็นสขุ มีชีวิตที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง  

 เซนาโด้สแควร์: ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ ซึง่โดดเด่นด้วยพืน้ถนนท่ีปลูาดด้วยกระเบือ้งเป็นลอนคลื่นเปรียบเสมือนท้อง
ทะเลอนัสมบรูณ์ เป็นแหล่งช้อปปิง้ที่รวมไว้ซื่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่, ร้านจ าหน่ายของที่ 

  ระลกึ รวมไปถงึร้านขนมอบ, ขนมพืน้เมือง เป็นต้น 
   The Venetian Macau: ชมบรรยากาศภายในที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมในประเทศอิตาล ีประกอบไป

ด้วยคาสโินที่ใหญ่ที่สดุในโลกกว้างขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล พบกบั The Grand  Canal ซึง่จะมีสว่นของร้านค้าแบ
รนด์เนมทัง้หลายกว่า 300 ร้านค้า โดยมีล าคลองและบริการพายเรือกอนโดลา่พร้อมขบักลอ่มด้วยเสียงเพลงสไตล์
โอเปร่า 

 
 
 
 
 

 
  (อาหารเยน็ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม) 
  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสูฮ่่องกง โดยเรือเฟอร์ร่ี (1 ชัว่โมง)  

น าท่านเข้าสูท่ี่พกั KINGS Hotel/ M1 Hotel/ I Club Ma Tai Wai Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 3 
 

วัดหวังต้าเซียน(6) – วัดเชอกุง(7) – โรงงานจิวเวอร์ร่ี – ร้านหยก - วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงนิ(8) – 
   ถนนนาธาน- ฮ่องกง– กรุงเทพฯ                                 (เช้า/กลางวัน/-) 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (5) พบกับ..ฮะเก๋า, โจ๊ก, ซาลาเปา, ขนมจบี ฯลฯ  
  วัดหวังต้าเซียน: หรือเทพเจ้าแห่งสุขภาพด ีมาที่นี่คนมกัขอให้สขุภาพดีหรือหายป่วย ต านานเลา่ว่ารูปปัน้องค์ 
  เทพเจ้าหว่องไท่ซินถกูน ามาจากมณฑลกวางซีต้นศตวรรษที่ 20 โดยเหลยีงได้น ามาประดิษฐานอยู่ที่ร้านขายยา 
  สมนุไพรของเขา เมือ่ชาวบ้านมาซือ้ยากไ็ด้กราบไหว้ขอให้หายจากโรคภยัไข้เจ็บต่างๆ และนัน่ก็ท าให้เกิดเสยีง 
  ร ่าลอืต่อกนัว่าเทพเจ้าศกัด์ิสทิธ์ิจริงสามารถช่วยรักษาโรคภยัให้หายขาดได้ ทว่าวนัหนึง่ร้านขายยาได้เกิดไฟไหม้ 
   เหลยีงจงึหยุดกิจการขายยาก่อนได้รับบญัชาจากหว่องไทซิน (ในฝัน) ให้ไปสร้างวดัแห่งใหม่ห่างจากท่าเรือเป็นระยะ 

ทางกว่า 3,600 ก้าว ใกล้กบัหมู่บ้านชกุหยวนทางขวาของท่าเรือเกาลนู เขาจงึจดัการสร้างวดัแห่งใหม่ขึน้ และได้ตัง้  
  ชื่อว่าวดัหว่องไท่ซิน  
  โรงงานจวิเวอร์ร่ี: ได้เชิญซินแสชื่อดงัจดัวางต าแหน่งของเคร่ืองประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากบักังหนัซึง่เป็นเคร่ืองรางตาม

หลกัฮวงจุ้ย โดยจ าลองเลยีนแบบมาจากแชกงเหมี่ยว กงัหนัใหญ่ 4ใบพดัที่ชาวฮ่องกงให้ความเลือ่มใสศรัทธา  
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วัดเชอกุง: สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคงุ แม่ทพัแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสยีงทัง้ด้านการรบ, ผดงุคณุธรรมและช่วย 
  ขจดัปัดเป่าโรคภยัสิง่ไม่ดีทัง้หลายออกไปได้ โดยสร้างขึน้ครัง้แรกเมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี 1993 จงึได้สร้างวดัแห่ง

ใหม่ขึน้มาทดแทนของเดิมและน ารูปปัน้ท่านนายพลที่มีความสงูถงึ 10 ม. เข้า ไปตัง้ไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูป
ปัน้ 8 เซียนแห่งลทัธิเต๋า ซึง่อยู่บริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทกุวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงจะ
เดินทางมาที่วดัแห่งนีเ้พื่อถวายกงัหันลม เพราะเชื่อว่ากงัหนัลมนีจ้ะช่วยพดัพาสิง่ชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บออกไปจาก
ตวัน าพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมนุกงัหนัทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมนุ 3 รอบ  

  ร้านหยก: ให้ท่านได้เลอืกชมสนิค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ตามอธัยาศยั  
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (6)  
บ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
  ศาลเจ้าแม่กวนอิมยมืเงนิ: สกัการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีอายกุว่า 700 ปี ซึง่เป็นศาลดัง้เดิมของเมืองฮ่องกง ทกุๆ ปี 

คนฮ่องกงจะมาท าพิธีการยืมเงิน เจ้าแม่ไปบชูาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วในช่วงสิน้ปีก็จะน ามาคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยน เทอร์มินอล(ถนนนาธาน): จดุนดัพบของขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเข้าด้วย 

กนั (ภายในแบง่ออกเป็นสองสว่น คือ สว่นพลาซ่าและร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดงัระดบัโลก
และแบรนด์ทัว่ไป ทัง้ในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกบั DFS Galleria ห้างฯ ปลอดภาษีที่ยก
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ขบวนแบรนด์ หรูจากทัว่โลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, Coach, Louis 
Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลอืก 

  ช้อปอย่างจใุจ 
(อาหารเยน็ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปป้ิง) 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบนิฮ่องกง   
21.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิฮ่องกง แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี HX – 779 
  (บริการของว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (7) 
23.10  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสด์ิภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
 
 
 

อัตราค่าบริการ : Fun 4 
ฮ่องกง – มาเก๊า – ไหว้พระ 8 วัด  

3 วัน / 2 คืน (HX) 
Period ผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต ่ากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไมมี่เตียงเสริม) 

พกัเด่ียว 

11 – 13 Jan 63 14,999.- 14,999.- 14,499.- 3,500.- 
18 – 20 Jan 63 14,999.- 14,999.- 14,499.- 3,500.- 
8 – 10 Feb 63 17,499.- 17,499.- 16,999.- 4,000.- 
15 – 17 Feb 63 14,999.- 14,999.- 14,499.- 3,500.- 
22 – 22 Feb 63 14,999.- 14,999.- 14,499.- 3,500.- 
29 Feb – 2 Mar 63 14,999.- 14,999.- 14,499.- 3,500.- 
7 – 9 Mar 63 14,999.- 14,999.- 14,499.- 3,500.- 
14 – 16 Mar 63 14,999.- 14,999.- 14,499.- 3,500.- 
21 – 23 Mar 63 14,999.- 14,999.- 14,499.- 3,500.- 
28 – 30 Mar 63 14,999.- 14,999.- 14,499.- 3,500.- 

***เงื่อนไขส าหรับการจองทวัร์*** 

1. **ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ช าระพร้อมเงนิค่าทวัร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึน้ไป ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย, มีไกด์ท้องถิ่นคอยดแูล  
    ณ ฮอ่งกง) 
3. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึน้ไป ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย) 
4. การท่องเท่ียวประเทศฮ่องกง, มาเก๊า นัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวดงักลา่ว  
    คือ ร้านหยก, ร้านจิวเวอร์ร่ี, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักลา่วจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิ่มท่านละ 800 HKD/ ท่าน  
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    ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 
5. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นราคาโปรโมชัน่ของสายการบนิ ต้องท าการจองพร้อมหน้าพาสและเมื่อที่นัง่คอนเฟิร์ม ต้องท าการจ่ายเงินค่าทวัร์ 
   เต็มจ านวนทนัที และเมื่อออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิการเดินทางได้ 

 
อัตราค่าบริการรวม 
*ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชัน้ทศันาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสยีค่าเปลีย่นแปลง หรือต้องซือ้ 
  ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขสายการบนิ) และภาษีสนามบนิทกุแห่ง 
*ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการระบ ุพกัห้องละ 2 ท่าน (กรุณาระบลุกัษณะห้องที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง  
  : Twin = ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเด่ียว : Triple = ห้อง 3 เตียง : หากไมม่ีการระบ ุ 
  ทางบริษัทฯ ขออนญุาติจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัท่าน 
*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามที่ระบใุนรายการ (หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้) 
*ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 
*ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
*ค่ามคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
*ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นีย้่อมอยู่ในข้อจ ากดั 
  ที่มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 
อัตราค่าบริการไม่รวม  
**ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ช าระพร้อมเงินค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
*ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือหนงัสอืเดินทางต่างชาติ 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน า้หนกัเกิน 20 กิโลกรัม 

*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มไิด้ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
*ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ  
 
เงื่อนไขการจอง  
1. มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนงัสอืเดินทางมาที่บริษัทฯ 
2. สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วนั 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมือ่เกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของ 
   ทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้าหรือ 
   จากอบุติัเหตตุ่างๆ 
3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ 
   ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง 
   ไม่ถกูต้องหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
5.รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน 
   ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6.ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตาม 
   สถานการณ์ดงักลา่ว 
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ,  
   บริษัทฯ ขนสง่ หรือหน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อืน่ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน 
   ให้ส าหรับค่าบริการนัน้ๆ 
8.มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่สีทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย 
   ผู้มอี านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
9.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง 
   สายการบนิ จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานี ้
   โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
10.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
11.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ 
12.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน,  
   การก่อจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
13.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ 
    อบุตัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
14.เมื่อท่านตกลงาช าระเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ  
    ทัง้หมด 
15.รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ.   
    เรียบร้อยแล้วโดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 
16.การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธ์ิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี/ปลอดบหุร่ีได้  
    โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ เข้าพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ 
    รับประกนัได้  
17.ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทาง 
    ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน 
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    รายการท่องเท่ียว อนัเนื่องมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย, การหลบหนี, เข้าออกเมือง, เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง  
    หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
18.สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของต่างประเทศ หรือวนัเสาร์, อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจะท าให้เวลาใน 
     การท่องเท่ียวและช้อปปิง้แต่ละสถานท่ีน้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอ 
     ความร่วมมอืจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม  
19.การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายของต่างประเทศ สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย 
     มคัคเุทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรวนัที่เดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ 
     สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  
 

***เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต  
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่มตามความเป็นจริง 

***ฮ่องกง รณรงค์เร่ืองการใช่ถุง  กรณีไปซือ้ของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก 
ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถงุผ้าไปด้วยทกุครัง้ที่จบัจ่ายซือ้ของทกุชนิด 

 
 
 
 
 


