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*กรณีเดนิทางตดิชว่งวนัธรรมดา  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารสลบัสบัเปลี;ยนเที;ยวและพกัมาเกา๊กอ่น 

► ► ► SPECIAL : BOARDING PASS AIR MACAO พเิศษ! สําหรับบอรด์ดิ0งพาสแอรม์าเกา๊จา้ 

Special  Galaxy  - รบับตัรกาํนลัอาหารและเครื;องดื;ม ฟร ีมลูคา่ 50 เหรยีญมาเกา๊ 

- รบับตัรสว่นลดเมื;อชอ้ปปิH งภายใน GALAXY MACAO HOTEL 

   - รบับตัรกาํนลัมลูคา่ 100 เหรยีญมาเกา๊ สาํหรบัผูท้ ี;ชื;นชอบการเสี;ยงโชคในคาสโิน  
(หมายเหต ุ  ทา่นสามารถรับบตัรกํานัลไดท้ีBเคานเ์ตอร ์GeG GALAXY MACAO HOTEL โดยนําพาสปอรต์และบอรด์ดิ0งพาสมาแสดงใหก้บั

เจา้หนา้ทีBทีBเคานเ์ตอร)์ 

Special  Parisian  - รบับตัรขึHนชมหอไอเฟล EiffeL ToweR ช ัHน 7 ฟร ี

(หมายเหต ุ  ทา่นสามารถรับบตัรกํานัลไดท้ีBเคานเ์ตอร ์THE PARISIAN MACAO โดยนําพาสปอรต์และบอรด์ดิ0งพาสมาแสดงใหก้บัเจา้หนา้

ทีBทีBเคานเ์ตอร)์ 

 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– มาเกา๊ ►New ..สะพานขา้มทะเลที;ยาวที;สดุในโลกสูเ่กาะฮอ่งกง – ชอ้ปปิH งเลดีH

มารเ์ก็ต 
 
08.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั 0น 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิแอร์

มาเกา๊ โดยมเีจา้หนา้ทีBจากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก   
10.35 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊  เทีBยวบนิทีB NX 885 (บรกิารอาหารและเครืBองดืBมบนเครืBอง) 
14.20 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตั 0งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝัBงทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลีBยมปากแมนํ่0าเพริล์ 

มอีาณาเขตตดิกบัตําบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนื0อทีBทั 0งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย
คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชืBอมถงึกนั
ดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีBมรีะยะทาง 4.5 กม.หลงั
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

►►►  นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลทีBยาวทีBสดุในโลก 
เสน้ทางเชืBอม “ฮอ่งกง-มาเกา๊/ฮอ่งกง-จไูห”่ โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 นาท ีใช ้
เวลาในการสรา้งถงึ 9 ปี โดยการทุม่งบประมาณในการสรา้งราว 1.2 แสนลา้น
ดอลลารฮ์อ่งกง(5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแหง่นี0มคีวามยาวทั 0งหมด 55 กโิลเมตร 
มสีว่นทีBเชืBอมตอ่จากถนนสายหลกัและอกีสว่นทีBเป็นอโุมงคใ์ตท้ะเล 7 กโิลเมตร 
ใชเ้หล็กมากถงึ 4 แสนตนั การออกแบบโครงสรา้งสามารถตา้นทานแผน่ดนิไหวและพายไุตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีาร
วางระบบรักษาความปลอดภยัไปจนถงึการรับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิพาทา่นขา้มทะเลโดยคนขบัทีBไดรั้บใบอนุญาติ
พเิศษ ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัการขา้มทะเลทีBยาวทีBสดุในโลกดว้ยเวลาเพยีงไมน่าน ชมววิทะเลทีBสวยงามจนเดนิ
ทางถงึเกาะฮอ่งกง. 

คํBา               ! รับประทานอาหารคํBา (บะหมีBฮอ่งกง) 
 จากนั0นนําทา่นเลอืกซื0อสนิคา้ตลาดกลางแจง้ทีBมชี ืBอเสยีงทีBสดุแหง่หนึBงของฮอ่งกง 

เลดี0 มารเ์กต็ (Lady MArket) เป็นจดุหมายทีBตอ้งไปเยอืนสําหรับคนรักแฟชัBนทีB
โปรดปรานการตอ่รองราคากระเป๋า, เครืBองประดบั, ของเลน่, เครืBองสําอาง 
และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ ทีBตั 0งกระจกุรวมตวักนัจนเกดิเป็น
ตลาดทีBมบีรรยากาศสนุกสนานนี0 ตั 0งอยูบ่นถนนตงุชอย ในมงกก๊ เปิดตั 0งแตเ่ทีBยงวนั
จนถงึเทีBยงคนื 

 " นําทา่นเขา้สูท่ ี;พกั O  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 



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

เชา้ ! รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติ]มซาํ) 
★ นําทา่นสู ่วดันาจา วดัที&รวมของเทพเจา้หลายพระองคต์ั 0งอยูใ่นยา่นซมัซยุโป๋ (Sham Shui Po) ผูค้นนยิมมาขอพร
เกีBยวกบัธรุกจิการคา้ การงานกบัเทพนาจา ใหท้า่นไดข้อพรตามอธัยาศยั 
★ นําทา่นเขา้สู ่วดัปักไท ่(Pak Tai Temple) วดัเตา๋โบราณ มเีทพไมแ้กะสลกัองคโ์ตทีBตั 0งตระหงา่นอยูด่า้นหนา้
และมพีระจนีซิBมทงจี] พระองคเ์ล็กๆ ทีBถอืใบพัดดา้นซา้ย ทีBวา่กนัวา่สามารถเปลีBยนใจใหค้นทีBไมรั่กเรา กลบัมารัก
เราได ้ใหค้นทีBคดิรา้ยกลายเป็นด ีวดันี0ยงัเป็นศนูยก์ลางของการเฉลมิฉลองตา่งๆอกีดว้ย  
★ นําทา่นขอพร เจา้แมด่อกไมท้องหรอืกํ0าฟ้าเหลงิเหลงิ องคเ์จา้แมท่ีBคอยชว่ยเหลอืในเรืBองของครอบครัว ขอ
ลกู ขอความรัก ขอในดา้นครอบครัว ความสงบสขุ อสิระขอพรตามอธัยาศยั  
★ นําทา่นสู ่วดักวนอ ูซมัสุย่โปว นยิมมากราบไหวว้ดันี0สว่นใหญจ่ะเป็นตํารวจกบัผู ้
ทีBทําธรุกจิสเีทา ขอพรกบัเทพเจา้กวนอใูนเรืBองธรุกจิและบรวิาร ใครทําธรุกจิก็
จะขอใหฝ่้าฟันอปุสรรคไปได ้ จากนั0นนําทา่นแวะชมโรงงานจวิเวอรร์ีBทีBข ึ0นชืBอของ
ฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีBไดรั้บรางวลัและใชใ้นการเสรมิดวงเรืBองฮวงจุย้ 

เทีBยง ! รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนันําโชค วดันี0ตั 0งอยูท่ีBตําบลซา่ถิBน ซึBงถอื
เป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึ0นเมืBอ 400 กวา่ปีผา่
นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึ0นชืBอลอืชาในเรืBองความศกัดิส̂ทิธิใ̂นดา้นของโชค
ลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปั0นเจา้พอ่แช ้กง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิBงศกัดิส̂ทิธ์
ประจําวดั ตํานานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมี
การกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึ0นทัBวประเทศ และเหตกุารณน์ี0ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีB
ชืBอวา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีBไดย้กทพัไปปราบปรามความวุน่วายทีBเกดิขึ0นแทบทกุสารทศิ และทา่นเองกไ็ดช้ืBอวา่เป็น
นักรบทีBไดช้ืBอวา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทพัไปปราบกบฏทีBไหนกจ็ะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่าย
ของทา่นกไ็ดช้ืBอวา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์
ฮวงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่
สรา้งตกึสํานักงานใหญข่องธนาคารทีBมชี ืBอวา่ตกึใบมดี ซึBงเป็นตกึทีBถอืเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว 
และวดัแชกง ยงัเป็นทีBมาของจี0กงัหนันําโชคทีBมชีืBอเสยีงของวงการการทอ่งเทีBยวฮอ่งกง ทีBไมว่า่ทวัรไ์หนทีBมาฮอ่
งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื0อสนิคา้มงคลชิ0นนี0 เพืBอเสรมิสรา้งบารม ีและสริมิงคลใหก้บัชวีติ เชืBอกนัวา่ :: 
ใครทีBไดม้าสกัการะองคแ์ชกง หมนุกงัหนั จะเป็นการปัดเป่าสิBงชัBวรา้ย นําพาอํานาจ นําพาความโชคด ี
สะเดาะเคราะห ์แกช้ง สขุภาพแข็งแรง  นําทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดช้มและเลอืกซื0อสนิคา้ทีBทําจาก
หยกตามอธัยาศยั 
จากนั0นนําทา่น อสิระชอ้ปปิ0งตามอธัยาศยั ณ ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปปิ0งสนิคา้อนั
มชีืBอเสยีงทีB ยา่นจมิซาจุย่ ซึBงถอืไดว้า่เป็น แหลง่ชอ้ปปิ0งชั 0นนําของฮอ่งกงและของ
โลก กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, Polo Raugh 
Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, 
G2000 เป็นตน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ0งอยา่งจใุจ (อสิระอาหารเย็นเพืBอความสะดวก
ในการชอ้ปปิ0งของทา่น) จนถงึเวลานัดหมาย 

►►► นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะมาเกา๊ โดยการขา้มสะพานขา้มทะเลทีBยาวทีBสดุในโลก เสน้ทางเชืBอม “ฮอ่งกง-มาเกา๊/
ฮอ่งกง-จไูห”่ โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่30 นาท ีชมววิทะเลทีBสวยงามจนเดนิทางถงึมาเกา๊. 

★★ OPTION SHOW ★★ โชวส์ดุอลงัการ The House Of Dancing Water (บา้นระบํานํ0า) 
การแสดงอนัดบัตน้ๆของเกาะมาเกา๊ สรา้งและกํากบัโดย Franco Dragone เนื0อ
เรืBองเป็นเรืBองราวเกีBยวกบัชาวประมงทีBเดนิทางพลดัหลงเขา้ไปในดนิแดนมหศั
จรรย ์สดุยอดโชวย์ิBงใหญอ่ลงัการ ทุม่ทนุสรา้งกวา่ 250 ลา้น USD โรงละคร
เนรมติสระนํ0าไวก้ลางเวท ีเป็นโรงละครทีBมคีวามจขุองนํ0ามากทีBสดุในโลก ยงั
มกีารแสดงโชวดํ์านํ0าลกึ โชวใ์ชเ้วลาในการแสดงประมาณ 1.30 ชม. เต็มอิBม
จใุจกบัการแสดงทีBสวยงามและตืBนเตน้ตลอดโชว ์(คา่ใชจ้า่ยทา่นละประมาณ 900 เหรยีญ สามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิBมเตมิและจองโชวท์ีBหวัหนา้ทวัร ์หมายเหต ุตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึ0นไปถงึจะสามารถเดนิทางได)้ 
" นําทา่นเขา้สูท่ ี;พกั BEVERLY PLAZA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 



วนัที;สาม มาเกา๊ – โบสถเ์ซนตพ์อล – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – รา้นขนม – วดัเจา้แมก่วนอมิ – The 
Parisian+ขึHนหอไอเฟล – The Venetian – สนามบนิมาเกา๊ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้ ! รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเทีBยวรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีBมชี ืBอออกแบบโดย
สถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภณัฑจั์ดแสดงประวตัขิองโบสถ ์
ซึBงโบสถเ์ซนตพ์อลนี0ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีBย ิBงใหญ่
ทีBสดุในดนิแดนตะวนัออกไกล ผา่นชม องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่
กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป̂ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร 
หนักกวา่ 1.8 ตนั เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึBงผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส 
ซึBงพระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตเุกส สรา้งขึ0นเพืBอเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บั
จนี เพืBอใหค้นรุน่หลงัไดร้ะลกึถงึ เชืBอกนัวา่ :: หากใครสามารถหาสญัลกัษณอ์นิฟินติี0ครบ 3 แหง่ จะโชคดอียา่ง
ไมม่ทีีBส ิ0นสดุ แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึ0นชืBอตน้ตํารับของเมอืงมาเกา๊ 
นําทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวดัใหญแ่ละเกา่แกม่าก ทีBสดุในมาเกา๊ สรา้งขึ0นตั 0งแต่
สมยัศตวรรษทีB 13 ภายในวดัสมัผัสไดถ้งึความศกัดสิทิธ ิและมนตข์ลงัอนัเกา่แกข่อง
สถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีBดมูเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจนี และองคท์ีBโดดเดน่เป็น
พเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีBแตง่องคท์รงเครืBองดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีBตดั
เย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม หา้มพลาดขอเงนิทอง โชคลาภ ธรุกจิประสบผลสําเร็จ หยบิ
ยมืเงนิองคไ์ฉ่ซงิเอีaยะไปทําทนุ ไมว่า่จะมหาเศรษฐแีหง่เกาะมาเกา๊ หรอืมหาเศรษฐจีากไทยลว้นแลว้แตม่าทีBนีB
ทั 0งนั0น    

เทีBยง ! รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นแวะถา่ยรปู The Parisian เมอืงจําลองของฝรัBงเศส เมอืงปารสี โรงแรมระดบั 
5 ดาว แหลง่ชอ้ปปิ0งอนัลอืชืBอมขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ คาสโิน หอ้งอาหาร สปา 
สวนนํ0าและโรงละคร ฯลฯ พเิศษ! ขึ0นหอไอเฟล แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องมาเกา๊ 
ชมววิสวยงามของเกาะมาเกา๊โดยรอบ. 
จากนั0นนําทา่นเขา้สู ่The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจําลองของอติาล ีเมอืง
เวเนเชีBยน พบกบัแหลง่ชอ้ปปิ0งอนัลอืชืBอมขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบางทา่นตอ้
งการเสีBยงโชคกบั Casino กพ็อมเีวลาและพเิศษใหท้กุทา่นเปิดประสบการณใ์หมก่บั
การลอ่งเรอื ในคลอง The Venetian (หากทา่นสนใจลอ่งเรอืกอนโดลา่กรณุาตดิตอ่

สอบถามไดท้ีBไกดห์รอืหวัหนา้ทวัรค์ะ)  อสิระทา่นจนถงึเวลาอนัสมควร  จากนั0นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบิ
นมาเกา๊ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพืBอทําการเชค็อนิกอ่นขึ0นเครืBองประมาณ 2-3 ชม.เพืBอหลกีเลีBยงสถานการณฉุ์กเฉนิทีBอาจเกดิขึ0น 
เชน่ สภาพการจราจรทีBคบัคัBง,สภาพอากาศและอืBนๆ โดยมตีวัแทนบรษัิท(มคัคเุทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและ
บรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค̂นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ0นเครืBองกลบัตามวนัและเวลาเทีBยวบนิทีBระ
บใุนรายการทวัร.์ 

19.00 น.  เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีBยวบนิทีB  NX882       
21.00 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมายเหต:ุราคานีHสาํหรบัคนไทยเทา่น ัHน/ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ/ไมร่วมของหวัหนา้ทวัรค์นไทย 

  
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ̂: รายการทวัรท์อ่งเทีBยวสามารถเปลีBยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนืBองจากสภาวะ
อากาศ,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั 0นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืBนๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
โดยมตีวัแทนบรษัิท(มคัคเุทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีBยนตามความเหมาะสม ทั 0งนี0ข ึ0นอยูก่บั
สภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืBนทีBไมไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคญั...กรณุาอา่นรายการและเงื;อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั0นจะถอืวา่ลกูคา้
รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ0น และขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบกรณีมตีั]วเครืBองบนิภายในประเทศเนืBองจาก
เหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนืBองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ
ทกุกรณี.  
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวนัจองทวัร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิ;ม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละลกู
คา้เป็นผูดํ้าเนนิการยืBนวซีา่เอง บรษัิททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้  
อตัราคา่บรกิารรวม 
✓คา่ตั]วเครืBองบนิไป-กลบัตามรายการทีBระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ0ามนั  
✓คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓โรงแรมทีBพักตามทีBระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีBตา่งๆ ตามรายการทีBระบ ุ 
✓คา่อาหาร ตามรายการทีBระบ ุ  
✓คา่เบี0ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีBยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงืBอนไขตามกรรมธรรม)์  
อตัราคา่บรกิารนีHไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครืBองดืBม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พา
หนะตา่งๆ ทีBมไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีBกระเป๋าสมัภาระทีBมนํี0าหนักเกนิกวา่ทีBสายการบนินั0นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ0ามนั ทีBสายการบนิเรยีกเกบ็เพิBม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั]วเครืBองบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระที;สนามบนิวนัแรก กบัเจา้หนา้ที;สง่ทวัร)์ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิBม 7 % และภาษีหกั ณ ทีBจา่ย 3 %  
เดนิทางขึHนตํ;า 20 ทา่น หากตํBากวา่กําหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีBจะชาํระคา่บรกิารเพิBมเพืBอใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีBจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทางและเลืBอน
การเดนิทางไปในวนัอืBนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้   
เง ื;อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
★ชาํระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการเกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
★ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่าํระตามทีBกําหนด ขออนุญาตตดัทีBนัBงใหล้กูคา้ทา่นอืBนทีBรออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงืBอนไข 

Period ADL  SGL เด็ก0-18 ปี Size Flight

07 - 09 กันยายน 2562 (ส-จ) 11,811 5,500 +5500 20 NX

12 - 14 กันยายน 2562 (พฤ-ส) 10,801 5,500 +5500 20 NX

15 - 17 กันยายน 2562 (อา-อ) 10,801 5,500 +5500 31 NX

23 - 25 กันยายน 2562 9,889 5,500 +5500 31 NX

14 -16 ตุลาคม 2562 (วันหยุด
ชดเชย) 10,801 5,500 +5500 20 NX

24 - 26 ตุลาคม 2562 (พฤ-ส) 10,801 5,500 +5500 20 NX

28 - 30 ตุลาคม 2562 9,889 5,500 +5500 20 NX



• เมืBอทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั 0งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืBอนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีBไดร้ะบไุวท้ั 0งหมดนี0แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื;อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื;อสาํรองที;น ั;ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื;อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่ง
เที;ยวทรปิใด, วนัที;ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสง
วนสทิธิYไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื;อ-นามสกลุ และอื;นๆ เพื;อใชใ้นการจองต ั[วเครื;อง
บนิท ัHงส ิHน  
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ0นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํBา 2 หนา้ หากไม่
มัBนใจโปรดสอบถาม  
เง ื;อนไขยกเลกิการจอง : เนืBองจากเป็นราคาตั]วเครืBองบนิโปรโมชัBน เมืBอจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลืBอน ขอคนื
เงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีBกองตรวจคนเขา้เมอืงทั 0งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีBระบไุว ้ในราย
การเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท̂ีBจะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 0งสิ0น  รวมถงึ เมืBอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริ
การรายการใดรายการหนึBง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ̂ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 0งสิ0น 
 
เง ื;อนไขและขอ้กาํหนดอื;นๆ 
1. ทวัรน์ี0สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พืBอการทอ่งเทีBยวเทา่นั0น 
2. ทวัรน์ี0เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีBระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั 0งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 0งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีBมนัีกทอ่งเทีBยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีBยว
หรอืเอเจนซีBทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีBไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทีBมวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีBยวทกุทา่นยนิดทีีBจะชาํระคา่บรกิารเพิBมจากการทีBมนัีกทอ่งเทีBยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีBทา
งบรษัิทกําหนดเพืBอใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีBจะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชืBอ นามสกลุ คํานําหนา้ชืBอ เลขทีBหนังสอืเดนิทาง 
และอืBนๆ เพืBอใชใ้นการจองตั]วเครืBองบนิ ในกรณีทีBนักทอ่งเทีBยวหรอืเอเจนซีBมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการเปลีBยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพืBอใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีBเดนิทางจรงิของประเทศทีBเดนิทาง ทั 0งนี0 บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีBยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีBเพิBมขึ0นของนักทอ่งเทีBยวทีBมไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีBยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืBน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี0คํานวณจากอตัราแลกเปลีBยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีBทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั0น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิBมขึ0น ในกรณีทีBมกีารเปลีBยนแปลงอตัราแลกเปลีBยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั]วเครืBองบนิ คา่ภาษีเชื0อเพลงิ 
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีBยนแปลงเทีBยวบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั0น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีBจะนําตดิตวัขึ0นเครืBองบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ0น และรวมกนัทกุชิ0นไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึBงมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีBตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์
เรย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั0น ถา้สิBงของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีBกําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้
หนา้ทีBโหลดใตท้อ้งเครืBองบนิเทา่นั0น  

2. สิBงของทีBมลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีBโหลดใต ้
ทอ้งเครืBองบนิเทา่นั0น  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ีBทํามาจากพชื และเนื0อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื0อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพืBอเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีBจะมาจากสิBงเหลา่นี0 หากเจา้หนา้ทีBตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีBสงูมาก  


