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เปิดประสบการณก์บัสะพานขา้มทะเลยาวท่ีสุดในโลก #สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเกา๊ 

ขอพรเสริมศิริมงคล  #วดัแชงกงหมิว 

ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชีย #THE VENETIAN 
 

ตารางการเดินทาง 
 
วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ พกัที่ 

1 
กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX885 : 10.35-14.20)-ฮ่องกง 

(โดยเรือเฟอรร่ี์)-ชอ้ปป้ิงเลด้ีส ์มารเ์ก็ต 
X  X 

CRUISE HOTEL  

หรือระดบัเทียบเท่า 

2 
วดัแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอรร์ี่-รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย- 

OCEAN TERMINAL   
X 

CRUISE HOTEL  

หรือระดบัเทียบเท่า 

3 

ฮ่องกง-มาเกา๊(โดยรถโคช้สาธารณะ)-สะพานขา้มทะเลยาว

ท่ีสุดในโลก-ผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล- 

โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโดส้แควร-์รา้นขนมของฝาก-THE 

VENETIAN-มาเกา๊-กรุงเทพฯ (NX882 : 19.00-21.00) 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 01-03 พฤษภาคม 2562                  ราคา 12,899.- 

วนัที่ 08-10 พฤษภาคม 2562                   ราคา 12,899.- 

วนัที่ 12-14 พฤษภาคม 2562                 ราคา 12,899.- 

วนัที่ 14-16 พฤษภาคม 2562              ราคา 13,899.- 

วนัที่ 22-24 พฤษภาคม 2562           ราคา 12,899.- 

วนัที่ 28-30 พฤษภาคม 2562                 ราคา 12,899.- 

วนัที่ 02-04 มิถุนายน 2562             ราคา 12,899.- 

วนัที่ 03-05 มิถุนายน 2562        ราคา 12,899.- 

วนัที่ 05-07 มิถุนายน 2562        ราคา 12,899.- 

วนัที่ 06-08 มิถุนายน 2562        ราคา 13,899.- 

วนัที่ 07-09 มิถุนายน 2562        ราคา 13,899.- 

วนัที่ 10-12 มิถุนายน 2562               ราคา 12,899.- 

วนัที่ 12-14 มิถุนายน 2562               ราคา 12,899.- 

วนัที่ 17-19 มิถุนายน 2562            ราคา 12,899.- 

วนัที่ 18-20 มิถุนายน 2562               ราคา 12,899.- 

วนัที่ 19-21 มิถุนายน 2562               ราคา 12,899.- 

วนัที่ 24-26 มิถุนายน 2562                      ราคา 12,899.- 

หมายเหต ุ:  

 ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 300 HKD/ทรปิ/ท่าน 

   (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 
  

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-มาเกา๊-ฮ่องกง(โดยเรือเฟอรร์ี่)-ชอ้ปป้ิงเลด้ีส ์มารเ์ก็ต 

07.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 5 

ประตู 6 บริเวณ ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU(NX) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความ

สะดวก 

10.35 น. เหิรฟ้าสู่ มาเกา๊ ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.20 น.      เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรร์ี่ เพ่ือขา้มสู่ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เลด้ีส ์มารเ์ก็ต ยา่นมงกก๊ ตลาด

กลางแจง้ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ตั้งอยูบ่นถนนตุง ในยา่นชอ้ปป้ิงมงกก๊อนัลือช่ือ คราคร า่

ไปดว้ยรา้นคา้และแผงลอยกว่า 100 รา้นตลอดเสน้ทาง 1 กิโลเมตร ขายสินคา้หลากหลายแต่
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เนน้สินคา้ส าหรบัผูห้ญิงเป็นหลกั ซ่ึงจะมีทั้งแฟชัน่เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของเด็กเล่น ของแต่ง

บา้น ไปจนถึงซีดีเพลงและแผ่นดีวีดีหนัง เป็นตน้ 

ค า่   อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

พกัที่  CRUISE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สอง  วดัแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอรร์ี่-รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงจิมซาจุย่-OCEAN TERMINAL 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า (1) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วัดเก่าแก่ท่ีมี

ความศักด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุกว่า 300 ปี สักการะ

เทพเจา้แชกง ใหท่้าน หมุนกังหันน าโชค ซ่ึงเช่ือ

กนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและน าแต่

ส่ิงดีๆ มาให ้องคก์งัหนัน าโชคมี 4 ใบพดั คือพร 4 

ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทาง

ปลอดภยั, สมความปรารถนา และเงินทองไหล

มาเทมา ชาวฮ่องกงนิยมมาสกัการะท่ีวดัน้ีในวัน

ขึ้ นปีใหม่ จากน้ันน าท่านสู่ โรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึ้ นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลั

อันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ ้ย  จากน้ันน าท่านชม ร้านหยก ซ่ึงเป็น

เคร่ืองประดบัน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

บ่าย  จากน้ันน าท่าน อิสระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย มีร ้านขายของทั้ ง เค ร่ืองหนัง , เค ร่ืองกีฬา , 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้พ้ืนเมืองฮ่องกงมากมายมี SHOPPING COMPLEX 

ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่และมีทาง

เช่ือมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้มีแบรนด์ดังมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือไม่ว่าจะเป็น 

COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI แ ล ะ อี ก

มากมาย 

ท่านสามารถซ้ือ Option เสริมที่น่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

• ไหวพ้ระใหญ่วัดโป่หลิน ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี เกาะลนัเตา ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต องค์

พระสรา้งจากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนั

พระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้น าท่านนัง่ กระเชา้นองปิง 360 จากตุงชุง

สู่ท่ีราบนองปิง เป็นกระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในโลก ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะ

ลนัเตา  

** กรณีกระเชา้นองปิงปิดจะใชร้ถโคช้ข้ึนแทน 

** ค่าใชจ้า่ย ติดตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีและช าระเงินกับไกดท์อ้งถ่ิน** 

ค า่   อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั  

พกัที่  CRUISE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม  ฮ่องกง-มาเกา๊(โดยรถโคช้สาธารณะ)-สะพานขา้มทะเลยาวที่สุดในโลก- 

ผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล-โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโดส้แควร-์รา้นขนมของฝาก- 

THE VENETIAN-มาเกา๊-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า (3) 
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น าท่านเดินทางสู่ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง 

(โดยรถโคช้สาธารณะ) ผ่านสะพานขา้มทะเล

ยาวท่ีสุดในโลก ผ่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล 

สรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองคม์ีความสูง 18 เมตร 

น าท่านแวะถ่ายรูป โบสถเ์ซนตป์อล สรา้งขึ้ นใน

ปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 

และ 1601 ตามล าดบัจนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้น

ปี 1835 โบสถถู์กท าลายจนเหลือแต่ดา้นหนา้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เซนาโด ้สแควร ์อิสระ
ใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บ่าย  น าท่าน แวะชิมและซ้ือขนมพ้ืนเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามิน

สกดัจากปลาทะเลน ้าลึก, น ้านมผ้ึงท่ีช่วยบ ารุงผิวพรรณ หรือหมูแผ่น เป็นตน้ จากน้ันน าท่านสู่

อาณาจักรคาสิโนท่ีได้รับการขนานนามว่า  ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN 

RESORT HOTEL CASINO อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัเกมสก์ารพนันนานาชนิด อาทิ บคัคาร่า, 

แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพนัตู ้ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกบับรรยากาศเมืองเวนิสและ

สญัลกัษณ์ของเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดล่า ล าคลองกลางเมือง ใหท่้านไดร้บัความรูสึ้กเหมือน

อยูก่ลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี อิสระใหท่้านไดท้ ากิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร)์ 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเกา๊ 

19.00 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882 

(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   
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ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็ควา่

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมือง

ใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ โรงงานจวิเวอรร์ี่ , รา้นหยก , รา้นขนมของฝาก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ จึงเรียนใหก้ับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลกูคา้ไมม่ีความประสงคจ์ะเขา้รา้น

รฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจากท่าน เป็นจ  านวน

เงิน 400 HKD / ท่าน / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เข ้า-ออก ไดต้ามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการท าจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า

ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎ
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กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า

บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลกูทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่

สนใจก็ไมต่อ้งซ้ือ โดยไมม่ีการบงัคบัลุกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

เด็ก 

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว

(จา่ยเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 01-03 พฤษภาคม 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 08-10 พฤษภาคม 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 12-14 พฤษภาคม 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 13,899 13,899 3,500 8,899 

วนัที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 02-04 มิถุนายน 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 03-05 มิถุนายน 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 05-07 มิถุนายน 2562 13,899 13,899 3,500 8,899 

วนัที่ 06-08 มิถุนายน 2562 13,899 13,899 3,500 8,899 

วนัที่ 07-09 มิถุนายน 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 10-12 มิถุนายน 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 12-14 มิถุนายน 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 17-19 มิถุนายน 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 18-20 มิถุนายน 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 19-21 มิถุนายน 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 

วนัที่ 24-26 มิถุนายน 2562 12,899 12,899 3,500 7,899 
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อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 3 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2 ท่าน แบบ TWIN เท่าน้ัน) 

** เน่ืองจากทางโรงแรมมีบริการเฉพาะหอ้งพกัคู่หรือหอ้งพกัเด่ียวเท่าน้ัน ไมม่ีบริการหอ้งเสริมเตียงส าหรบัพกั 3 

ท่าน ** ฉะน้ันถา้มีผูเ้ดินทาง 3 ท่าน อีก 1 ท่าน ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียว 3,500 บาท (เพ่ิมจากค่าทวัร)์ 

3. ค่าอาหาร 4 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ 
ณ วนัท่ี 11 เมษายน 62 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพ่ิม) 

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง จ ากดัไมเ่กินท่านละ 20 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 16 

– 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 300 HKD/ทริป/ท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าท าวีซ่าและค่าทวัรส์ าหรบัชาวต่างชาติ (โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ี) 
หมายเหต ุ

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบจอยทวัร์เท่าน้ัน 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมา โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ 

พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบริการ 

 กรุณาช าระยอดเตม็ (ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 
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เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินตอ้งเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่

สามารถยกเลิกได ้หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 กรุณาส่งหนา้พาสฯ พรอ้มวนัช าระค่าทวัร ์

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯ ก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ี

เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศ

ฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น 

จูไห่ ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ย

ตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งสิ้ น** 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ  าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อได้ท่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม้

สด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี  หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 


