
#12220 ทัวรฮองกง มาเกา 4 วัน 3 คืน กระเชานองปง 360
บิน CX (พักThe Venetian Macao 1คืน)
ทัวรฮองกง มาเกา วัดเจาแมกวนอิม โบสถเซนตปอล เซนาโดสแควร นั่งรถขาม
สะพานแหงใหม วัดแชกงหมิว อาวรีพัลสเบย วัดเทียนโฮว ถนนนาธาน พระใหญ
โปวหลิน โชว Symphony of Lights



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ฮองกง - มาเกา - เดอะ
เวเนเชียน มาเกา   

The Venetian
Macao Hotel
&amp; Resort
หรือเทียบเทา

2 เจาแมกวนอิมริมทะเล (องคเจาแมกวนอิมปรางทอง) - วัดเจาแมกวนอิม - วิหารเซนต
ปอล - เซนาโดสแควร - สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - ฮองกง - A
SYMPHONY OF LIGHTS

  
Eaton Hong
Kong Hotel
หรือเทียบเทา

3 วัดแชกงหมิว - รีพัลสเบย - วัดเทียนโหว - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย - โรงงานจิวเวอร
ร่ี - ยานถนนนาธาน - จิมซาจุย - HARBOUR CITY - โอเช่ียนเทอรมินัล   

Eaton Hong
Kong Hotel
หรือเทียบเทา

4 กระเชานองปิง 360 องศา - หมูบานวัฒนธรรมนองปิง - พระพุทธรูปเทียนถาน - ซิต้ี
เกท เอาทเล็ท - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 ฿27,900 ฿26,900 ฿25,900 ฿10,000

23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 ฿27,900 ฿26,900 ฿25,900 ฿10,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
ฮองกง - มาเกา - เดอะ เวเนเชียน มาเกา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

03.00 น. คณะเดินทางพรอมกันตามเวลานัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4-ประตู 6
เคานเตอร M สายการ บินคาเธยแปซิฟิค แอรเวย (CX) พนักงานตอนรับและหัวหนาทัวร ใหการตอนรับพรอมติดปายชื่อและรับ
เอกสารการเดินทาง บัตรท่ีน่ังบนเครื่องบิน และผานพิธีการตรวจคนเขา-ออกเมือง (สายการบินการจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน ทาง
สายการบินเป็นผูกําหนด ทางบริษัทไมสามารเขาไปแทรกแซงได แตจะทําการ Request ใหไดเทานั้น อาทิเชน กรณีขอรถวีล
แชร หรือตองการอาหารพิเศษซ่ึงตองแจงลวงหนากอนเดินทาง 3 วันหากถึงวันเดินทางมีลูกคาบางทานไมสามารถเดินทางได
กรุณาแจงเจาหนาท่ีกอนทําการเช็คอิน)

06.35 น./08.15 น. ออกเดินทางสู ฮองกง โดย สายการบินคาเธยแปซิฟิค แอรเวย เท่ียวบินท่ี CX616/CX700

10.25 น./12.10 น. ถึงสนามบิน เช็คแลปกอก ฮองกง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูรานอาหาร

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู มาเกา โดยเรือเฟอรรี่อันทันสมัย โดยใชเวลาการ เดินทางประมาณ 1 ชม.

นําทานเดินทางถึงมาเกา ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางสูท่ีพัก The Venetian Macao Hotel & Resort โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว

ใหทุกทานไดอิสะตามอัธยาศัยเพ่ือสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย ภายในพรอมสรรพดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากมายไมวาจะเป็นรานคา รานอาหารมากมาย

อีกหน่ึงความคลาสสิคคือการลองเรือกอนโดลาในลําน้ําแหงเวนิส ฟังการขับขานอันไพเราะของนายทายเรือท่ีทําหนาท่ีพาเรา
ลองเรือ สําหรับคาลองเรืออยูท่ี 118MOP$/ ทานตอการน่ังเรือชมบรรยากาศเวนิสจําลองไมเกิน 10 นาที

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกตอการชอปป้ิงและชมความงามของโรงแรม The Venetian Macao Hotel & Resort

พักท่ี The Venetian Macao Hotel & Resort ระดับ 6 ดาว หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน Room Type: Royale
Suite (หองแบบเตียงใหญ 1 เตียง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

 เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตั้งแตปี
1541



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวนอิมปราคทอง - วัด
เจาแมกวนอิม - วิหารเซนตปอล - เซนาโดสแควร - สะพานขาม
ทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - ฮองกง - A SYMPHONY OF
LIGHTS

สายการบินการจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน ทางสายการบินเป็นผูกําหนด ทางบริษัทไมสามารเขาไปแทรกแซงได แตจะทําการ
Request ใหไดเทานั้น อาทิเชน กรณีขอรถวีลแชร หรือตองการอาหารพิเศษซ่ึงตองแจงลวงหนากอนเดินทาง 3 วันหากถึงวัน
เดินทางมีลูกคาบางทานไมสามารถเดินทางไดกรุณาแจงเจาหนาท่ีกอนทําการเช็คอิน**

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ลองเรือกอนโดลาในลําน้ําแหงเวนิส ฟังการขับขานอันไพเราะของนายทายเรือท่ีทําหนาท่ีพาเราลองเรือ สําหรับคาลองเรืออยูท่ี
118MOP$/ ทานตอการน่ังเรือชมบรรยากาศเวนิสจําลองไมเกิน 10 นาที

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮองกง

มาเกา

เดอะ เวเนเชียน มาเกา

 บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขต
ปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมน้ําจู
เจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเป็นท่ีรูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือ
ธรรมชาติลึก มีเน้ือท่ี 1,104 กม.2 และประชากรกวาเจ็ดลานคน เป็นเขตท่ีมีประชากรอยู
อาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4%
มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑล
กวางตุงท่ีอยูติด ซ่ึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต
ในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930

เป็นเกาะท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสจนปีคศ 1999 ใน
ตอนแรกเป็นเมืองท่ีจีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพ่ือเป็นเมืองทา

เป็นคาสิโนขนาดใหญท่ีออกแบบสไตลอิตาลี ภายในมีอาหาร ท่ีพักและกิจกรรมใหทํา
มากมาย และตัวบริการตางๆนั้นนับวา High End เลยทีเดียว

 คํ่า  The Venetian Macao Hotel &amp; Resort หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต นานาชาติ ณ ภัตตาคาร Cafe’ Deco ภายในโรงแรม

นําทานสัมผัสกับเมือง มาเกา ดินแดนแหงการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากน้ี มาเกา มีภาพความงามแหงศิลป
วัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกใหไดชื่นชม ตลอดจนวิถีชีวิตท่ีผสมผสานกันอยางกลมกลืน

นําทาน ผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล (Kun Iam Statue) ซ่ึงโปรตุเกสสรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกา เน่ืองใน
โอกาสท่ีสงมอบ มาเกาคืนใหกับจีน

นําทานสู วัดเจาแมกวนอิม (Kun Iam Temple Macau) เป็นหน่ึงในสามวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในมาเกา วัดแหงน้ีมีพระสงฆ
จีนจําวัดอยูดวย เมื่อกาวเขาสูประตูก็ถือวากาวเขาสูความมงคล เน่ืองจากดานขางประตูมีทาวจตุโลกบาลท้ังสี่คอยปกปักรักษาวัด
อยูขางละ 2 ตนจุดเดนของวัดน้ีคือ เรื่องโชคลาภและการเงิน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู โบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul's) โบสถเกาแกซ่ึงมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป นําทานสู
จุดกําเนิดแหงมาเกา ณ ซากประตูโบสถเซนตปอล ซ่ึงโบสถแหงน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดิน
แดนตะวันออกไกล ตอมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตูและบันได
ทางเขาดานหนาท่ีสงางาม

นําทานสู เซนาโดสแควร (Senado Square หรือ Senate Square) เซ็นเตอรพอยทแหงมาเกา ซ่ึงโดดเดนดวยพ้ืนถนนท่ี
ปูลาดดวยกระเบื้องเป็นลอนคล่ืนลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเท่ียวและชอปป้ิงสินคาท่ีมีชื่อ
เสียงและสินคาแผงลอยมากมาย

16.00 น. เดินทางสูฮองกงโดย รถบัสขามสะพานฮองกง จูไห มาเกา (Hong Kong Zhuhai Macau Bridge) เป็น
สะพานขามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก ท่ีเชื่อมเขตปกครองพิเศษอยาง ฮองกง มาเกา และจูไหเขาไวดวยกัน ใชเวลาเดินทางประมาณ
30-45 นาที

16.45 น. เดินทางถึง ฮองกง หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานชม Symphony of Light การแสดงแสง สี เสียง ซ่ึงทาง Hong Kong Tourism Board จัดขึ้นเพ่ือเป็นการ
โปรโมทการทองเท่ียวของฮองกง จะมีการยิงแสงเลเซอรและแสงไฟตางๆ ประกอบเสียงเพลงและคําบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
จีนกลาง ฯลฯ สลับวันกันไป Guinness World Records ไดบันทึกวา Symphony of Lights เป็นงานแสดงแสงสีเสียงท่ี
ใหญท่ีสุดในโลก โดยจุดท่ีเหมาะในการชม Symphony of Lights มากท่ีสุดก็คือริมฝ่ังเกาลูน

พักท่ี Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เจาแมกวนอิมริมทะเล (องคเจาแมกวนอิมปรางทอง)

วัดเจาแมกวนอิม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบบุฟเฟต นานาชาติ Cafe’ Deco

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม ซ่ึงหันหลังใหทะเล และยืนอยูบนโดมดอกบัว
ขนาดใหญ ตั้งอยูริมทะเล สรางดวยทองสัมฤทธิท้ั์งองค มีความสูง 18 เมตร และมีน้ํา
หนักมากถึง 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว ภายในฐานรูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑ
แสดงประวัติความเป็นมา นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีใหประชาชนเขามา
น่ังสมาธิ ถือไดวาเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวมาเกานิยมเขามาพักผอนหยอนใจมากท่ีสุดอีกแหง
หน่ึง และวัตถุประสงคในการสรางนั้นเนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจ
สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกา ในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

เป็นหน่ึงในวัดใหญท่ีผูคนนิยมมากราบไหวกันเป็นจํานวนมาก สรางขึ้นในศตวรรษท่ี 13
ใหทานไดขอพร เรื่องการเงิน เพ่ือใหเงินทองไหลมาเทมา สําหรับคนปีชงขอพรไมใหเกิด
การขัดสนเรื่องเงินทอง เพราะวัดแหงน้ีเป็นวัดใหญและเกาแกมากท่ีสุดในมาเกา สรางขึ้น
ตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 13 ภาย ในวัดสัมผัสไดถึงความศักดิส์ิทธิแ์ละมนตขลังอันเกาแก
ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนท่ีดูมีเสนหในแบบฉบับของชาวจีน ซ่ึงภายในวัดแหงน้ีมี
พระพุทธรูปท่ีชาวมาเกาเคารพนับถืออยูหลายองค ไมวาจะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจา 3
ยุค ท่ีมีประดิษฐานอยูดวยกัน 3 องค ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาทางพระพุทธศาสนาท่ีวา

่



มี อดีต ปัจจุบัน และอนาคตมีพระยูไล ท่ีคนมาเกาใหความเคารพนับถือมากราบไหวขอพร
กันเยอะ และองคท่ีโดดเดนเป็นพิเศษเห็นจะเป็น องคเจาแมกวนอิม ท่ีแตงองคทรงเครื่อง
ดวยชุดเจาสาวของจีนท่ีตัดเย็บดวยผาไหมอยางงดงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วิหารเซนตปอล

เซนาโดสแควร

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา

ฮองกง

 บาย

เป็นซากของโบสถท่ีมีอายุเกาแกและสวยงาม เคยเป็นโบสถและโรงเรียนเซนตปอล ซ่ึง
เป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นจตุรัสท่ีอยูในเมืองมาเกา ซ่ึงตั้งชขื่อตามสถานท่ีนัดพบของชาวโปรตุเกสและจีน เคยมี
รูปป้ันขนาดใหญ

เป็นสะพานขามทะเลท่ีมีความยาวถึง 55 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑล
กวางตุง และเกาะมาเกา โดยขั้นตอนสําคัญอยูท่ีตัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร
อุโมงคยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สําหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย
จะรนระยะเวลาการเดินทางระหวางฮองกงกับจูไห จากเดิมสามชั่วโมงเหลือเพียงสามสิบ
นาทีเทานั้น ซ่ึงนับวาชวยบูรณาการการคมนาคมขนสงระหวางเมืองใหญของเขต
เศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแมน้ําจูเจียงใหมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น

มีชื่ออยางเป็นทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขต
ปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมน้ําจู
เจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเป็นท่ีรูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือ
ธรรมชาติลึก มีเน้ือท่ี 1,104 กม.2 และประชากรกวาเจ็ดลานคน เป็นเขตท่ีมีประชากรอยู
อาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4%
มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑล
กวางตุงท่ีอยูติด ซ่ึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต
ในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930

A SYMPHONY OF LIGHTS คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Eaton Hong Kong Hotel หรือเทียบเทา

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง ซ่ึงจะถูกกจัดทุกๆ สองทุมถาอากาศดี เป็นโชวท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด



วันท่ี 3 วัดแชกงหมิว - รีพัลสเบย - วัดเทียนโหว - องคเจาแมกวนอิ
มรีพัสเบย - โรงงานจิวเวอรร่ี - ยานถนนนาธาน - จิมซาจุย -
HARBOUR CITY - โอเชี่ยนเทอรมินัล

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา)

นําทานสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนําโชค (Che Kung Temple) ถามาวัดน้ีตองอธิฐานขอในดานโชคลาภ ทรัพยสิน
เงินทอง ธุรกิจการงานใหเจริญรุงเรื่อง มีกังหันทองแดงท่ีเชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบจะขับไลสิ่งชั่วรายและนําแตสิ่งดีๆมาให และ
วัดน้ียังเป็นจุดหมายของนักธุรกิจท่ีอยากสมหวังในเรื่องงาน ทําธุรกิจราบรื่น

นําทานสู อาวรีพัลสเบยหรืออาวน้ําตื้น (Repulse Bay) ซ่ึงชื่ออาวน้ีไดมาจากชื่อเรือรบของอังกฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ
อาวอาวดานน้ีเป็นอาวน้ําตื้น ซ่ึงไดรับความนิยมจากคนฮองกงเองท่ีมาเท่ียวพักผอน

ซ่ึงดานหน่ึงของอาวมี วัดเทียนโฮว (Tin Hau Temple) ในวัดแหงน้ีมีสิ่งศักดิส์ิทธิห์ลายองคประดิษฐานอยูท้ังโพธิสัตวกวน
อิมท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาและขึ้นชื่อเรื่องการขอลูก องคเทียนโฮวท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแหงทองทะเลผูปกปัก
รักษาคนเดินทาง เทพเจาไฉซิงเอีย๊ท่ีผูคนนิยมมาขอโชคลาภ องคพระสังกัจจายน ท่ีชาวจีนเชื่อกันวาสามารถขอเพศของลูกได
เป็นตน

นําทานสู รานฮองกงจิวเวลรี่ (HKJ) ท่ีโดงดังท่ีสุดบนเกาะฮองกงของ บริษัท ฮองกง จิวเวลรี่ กรุป จํากัด ไดเกิดแรงบันดาล
ใจ นํากังหัน มาพลิกแพลงเป็น จ้ี ลอมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตําแหนงของเพชรแตละเม็ด ซ่ึงถือเป็นเครื่องรางตาม
หลักฮวงจุยซ่ึงจําลองเลียนแบบมาจาก “แซกงเมี๋ยว” กังหันใหญ 4 ใบพัดท่ีชาวฮองกงเล่ือมใสศรัทธา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระใหทานไดชอปป้ิงเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย ยานถนนนาธาน(Nathan Road) เสนทางชอปป้ิงตั้งแตจิมซาจุยยาวจน
ถึงมงกก โดยจะมีเสื้อผาย่ีหอตางๆมากมายท่ีคนไทยคุนเคยอยาง Giordano,G2000,ZARA แลวยังมีรานขายมือถือ,กลอง,ราน
อาหาร และรานขนม เป็นตน

หรือเราจะเดินขามไปยังฝ่ังถนน แคนตั้น (Canton Road) เพ่ือชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมภายในหาง Harbour City
แหลงรวมสินคาสําหรับนักชอปป้ิงตัวยง มีแบรนดระดับโลกอยาง Louis Vuitton, Dior , Gucci , Chanel , Hermes ฯลฯ
สวนราคาก็ถูกกวาเมืองไทยพอสมควร แถมยังมีแบบใหมๆมาใหเลือกอยางจุใจ

หรือจะเลือกเดินตอไปยัง Ocean Terminal ซ่ึงอยูภายในอาคารเดียวกันก็ไดมีรานของเลนอยาง Toy R’us ไวคอยเอาใจ
คุณหนูๆอีกดวย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

ไดเวลานัดหมายนําทานกลับโรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วัดแชกงหมิว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบติ่มซํา

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือ บูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ



รีพัลสเบย

วัดเทียนโหว

องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย

โรงงานจิวเวอรรี่

เป็นอาวท่ีอยูตอนใตของเกาะฮองกง ซ่ึงตํานานวาไววาชื่อรีพัลสท่ีแปลวาขับไลน่ันคือการ
ขับไลโจรสลัดท่ีคอยมาปลนเรือท่ีคาขายในบริเวณอาวน้ี

Tin Hua Temple น้ี เป็นวัดเกาแกยาน Yau Ma Tei สรางตั้งแตปี ค.ศ.1800 หรือ
200 กวาปีมาแลว สรางเพ่ือสักการะเทพเจาแหงทองทะเล เพ่ือใหเดินทางปลอดภัย วิธีไป
ไมยาก น่ัง MTR ลงสถานี Yau Ma Tei exit C แลวเดินไปอีกนิด หรือ ถามาจากถนน
Nathan ก็จะเห็นวัดอยูริมถนนเลย

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญท่ีตั้งอยูท่ีบริเวณศาลเจาท่ีตั้งอยูบนอาวรีพัลสเบยและ
เทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถขามสะพานตออายุท่ีอยู
บริเวณใกลๆ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี

เขาชม โรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานถนนนาธาน

จิมซาจุย

 บาย

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนํา
ท่ีมีใหเลือก



วันท่ี 4 กระเชานองปง 360 องศา - หมูบานวัฒนธรรมนองปง -
พระพุทธรูปเทียนถาน - ซิตี้ เกท เอาทเล็ท - ทาอากาศยานฮอ
งกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

HARBOUR CITY

โอเชี่ยนเทอรมินัล

หางท่ีใหญ ท่ีสุดในยานจิมซาจุย แหลงรวมรานคาตางๆ มากมาย แบรนดเนมหรูๆ มีครบ
หมด Louis Vuitton HERMES Gucci Prada Channel หรือแบรนดกลางๆ ท่ีท่ัวโลก
รูจัก เชน Nike Adidas Puma Levi's Diesel และอีกมากมาย ก็มีครบครับ

หางสรรพสินคายักษใหญ ท่ีมีความยาวตั้งแต ทาเรือสตารเฟอรรี่ ไปตามถนน Canton
ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร คงหนีไมพน 2 หางน้ีคือ Harbour City และ Ocean
Terminal มีรานคากวา 700 ราน เรียกวา มาท่ีน่ีทีเดียวมีครบทุกอยางท่ีอยากได

 คํ่า  Eaton Hong Kong Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา) บริการทานดวยโจกตํารับฮองกง และติ่มซํา ตนตําหรับรสชาติกวางตุง แทๆ
หลังอาหาร

นําทานเดินทางไปสักการะ พระใหญบนเกาะลันเตา เกาะใหญท่ีสุดของฮองกง ซ่ึงมีขนาดใหญเป็นสองเทาของเกาะฮองกง

นําทาน น่ังกระเชา Ngong ping 360 จากตุงชุงสูท่ีราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศา
ของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปิงเป็นหมูบานท่ีจําลองชีวิตความเป็นอยูของชาวจีน มี
บรรยากาศสบายๆและมีรานอาหาร รานขายของท่ีระลึก

เดินตรงไปทานจะพบกับพระพุทธรูปขนาดใหญท่ีสุดในโลก Tian Tan Buddha Statue องคพระหันพระพักตรไปยังเนิน
เขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต หากไมไดมาสักการะพระใหญก็เหมือนมาไมถึงฮองกง (*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิงในกรณีท่ีกระเชาปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย โดยไมแจงใหทราบลวงหนาและ
สงวนสิทธิก์ารคืนเงินทุกกรณี*)

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทุกทานชอปป้ิงท่ีหางดัง City gate Outlet Mall หน่ึงในแหลงชอปป้ิงชื่อดังของฮองกงท่ีใครมาแลวตองแวะชอปป้ิง
กระจายใหได เพราะซิตี้เกตสแหงน้ีเต็มไปดวยรานคาแบรนดเนมชั้นนํากวา 80 ราน พรอมนําสินคามาลดราคา 30-70% กัน
ตลอดท้ังปี

ไดเวลานัดหมาย นําทุกทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติ เช็ค แลป กอก

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปป้ิง

่



18.35 น./19.50 น./21.35น./22.25 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธยแปซิฟิค แอรเวย (CX) เท่ียว
บินท่ี CX613/CX703/CX617/CX709 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

20.35 น./21.50 น./23.30 น./00.20+1 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวก
เราทุกคน

กระเชานองปง 360 องศา

หมูบานวัฒนธรรมนองปง

พระพุทธรูปเทียนถาน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบติ่มซํา

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง ซ่ึงเป็นโปรเจ็คการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวในเกาะลันเตา

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง สรางขึ้นมาเพ่ือนสงเสริมการทองเท่ียวของเกาะลันเตา

เป็นพระท่ีศักดิส์ิทธิอั์นดับตนๆของฮองกงทีเดียว อยูคูกับวัดท่ีเกาแกท่ีสุดอีก 1วัด คือวัด
โปหลิน ตั้งอยูท่ีเกาะลันตา หลวงพอโตสูง 34 เมตร (112 Ft) น้ําหนักกวา 250 ตัน
ประดิษฐานอยูบนยอดเขาโปหลิน อยูคูกับวัดโปหลิน โดดเดนสังเกตไดจากมุมไกล องค
พระน่ังอยูบนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตร
มองลงมาดวยความเป่ียมเมตตา พระใหญเทียนถัน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ ์โครงเป็น
เหล็กกลาแลวครอบดวยเน้ือสัมฤทธิ ์ท่ีฐานองคพระมีรูปป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสัก
การะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของชื่อพระพุทธ
รูปเทียนถานบนยอดเขาน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ซิต้ี เกท เอาทเล็ท บาย

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงท่ีมีแบรนนานาชาติกวา 80 ย่ีหอซ่ึงตลอดท้ังปีมี ซ่ึงแทบจะ
สวนลดอยูอยางนอย 30% ตลอดปี

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก คํ่า

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตั้งแตปี
1541



 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิงในกรณีท่ีกระเชาปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไมเอ้ือ
อํานวย โดยไมแจงใหทราบลวงหนาและสงวนสิทธิก์ารคืนเงินทุกกรณี

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ

และจากการปรับขึ้นคาน้ํามันของสายการบิน

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวรตามความเหมาะสมท้ังน้ีจะยึดถือผลประโยชนของคณะ
ผูเดินทางเป็นสําคัญ

3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออ่ืนๆ ไมอาจจะรับผิดชอบตอปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความ
ลาชา การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แตยังคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพ่ือใหทานเกิดประโยชนและความสุขในการทองเท่ียว การ
ยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แตทางบริษัทจะแกไขใหดีท่ีสุด

4  หากเกิดกรณีทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร ใหถือเป็นความรับผิดชอบสวนบุคคล

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเน่ือง มาจากภัยจลาจล ประทวง ความไมสงบทางการเมือง 

6. กรุณาตรงตอเวลาทุกครั้งท่ีมีการนัดหมาย

7. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหากผูรวมเดินทางไมถึง 10 ทาน 

8. ** ออกเดินทางขั้นตํ่า 10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร) 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร) **

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนวันเดือนทางของทาน ในกรณีกรุปไมสามารถออกเดินทางได

10. การทองเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาวคือ รานจิว
เวอรรี่ แตไมไดมีการบังคับซ้ือ หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม 2,500 บ. / ทาน (ในกรณีลูกคาไมไปซิตี้ทัวรตาม
โปรแกรมทัวรท่ีมีเทานั้น) กรุณาแจงกับทางเจาหนาท่ีกอนชําระเงิน ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาว
แลว

11. ในกรณีท่ีลูกคาจองทัวรและชําระคามัดจําแลว ถือวาทานไดยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ี  บริษัทแจงขางตน 

การชําระเงิน
กรุณาชําระคามัดจําทานละ 15,000 บาท / เดินทางชวงเทศกาลชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท ทันทีหลังการจอง พรอมแฟกซ

หรืออีเมลล หนาพาสปอรตและหลักฐานการโอนเงิน เพ่ือทําการจอง สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 15 วัน (ในวันเวลา
ทําการ) หากไมมีการชําระมัดจําถือวาการจองไมสมบูรณ บริษัทขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูท่ีวางมัดจํากอน 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับเสนทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะ และคาภาษีสนามบินทุกแหง

ท่ีมี

2. คาท่ีพักตามระบุในรายการ หองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 
** กรุณาระบุลักษณะหองท่ีคุณตองการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวทานเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไมมีการระบุ

ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ใหกับผูเขาพัก

** สําหรับ The Venetian Macau Resort บริษัทสวงนสิทธิใ์นการจองหองเป็นแบบ Royale Suite ทุกหอง(หองแบบเตียง
ใหญ 1 เตียง) ท้ังน้ีทางบริษัทเป็นเพียงผูประสานงานทําการรีเควสใหกับทางลูกคา สุดทายการจัดหองพักขึ้นอยูกับทางโรงแรม

3. คาอาหารท่ีระบุในรายการ

4. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

5. คารถรับ-สงและนําเท่ียวตามรายการ

6. หัวหนาทัวร นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ

7. คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัมหรือเป็นไปตามท่ีสายการบินกําหนด เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลง

8. ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพท คาซักรีดเสื้อผา คามินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ี

สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากตองการสั่งเพ่ิมกรุณาแจงหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)

2. คาสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด

3. คาทําหนังสือเดินทาง

4. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติหรือตางดาว 

่ ่



5. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%(คิดคํานวณจากคาบริการ กรณีตองการใบกํากับภาษี)คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (คํานวณจากคาบริการ)

6. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถประมาณ คนละ 120 HKD/ทริป เด็กและผูใหญจายเทากัน ยกเวนเด็กทารก
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงาน ไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6เดือน บริษัทไมรับผิดชอบหากไมเหลือถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
เด็กทารก 0 – 2 ปี ราคา 7,000 บาท

ราคาทัวรดังกลาว ไมมีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเปา 

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาพิเศษกรณีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวัน,คืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์ม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทจะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนแลวท้ังหมด

กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนใขการเดินทางอยางถองแท จนเป็นท่ีพอใจแลวจึงวางมัดจํา

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศและไม อาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืน
เงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้น

การยกเลิก
1. ยกเลิกกอนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจําบางจํานวน หากมีการเกิดคาใชจาย เชน ทางบริษัทไดมัดจําตั๋วกับสายการบินแลว หรือ

ทางบริษัทไดมีการการันตีโรงแรมกับแลนดทางเมืองนอกแลว 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวนสิทธิเ์ก็บมัดจํา 80% ของจํานวนเงินมัดจํา

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําทุกกรณี ยกเวนกรณีหาคนมาเดินทางแทนได และตองมีคา
ใชจายเพ่ิมเติมกรณีตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วเรือ ไดทําการออกแลวและตองทําการแกไขชื่อ

4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิง ในกรณีท่ีกระเชาปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไมเอ้ือ
อํานวยจากทางเจาหนาท่ีไมอนุญาตใหขึ้นเพราะถือหลักความปลอดภัย ดังนั้นจะไมมีการคืนเงินทุกกรณี

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

7. หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงาน ไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากไมเหลือถึงและไมสามารถเดินทางได

8. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาพิเศษกรณีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวัน, คืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

9. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวขางตนแลวท้ังหมด

10. กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเป็นท่ีพอใจแลวจึงวางมัดจํา

11. กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศและไม อาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ


