
#13287 ทัวรฮองกง มาเกา 3 วัน 2 คืน ขามสะพานทะเลยาว
ที่สุดในโลก ชมโบสถเซนตปอล บิน CX
ทัวรฮองกง มาเกา สะพานเชื่อมฮองกง/จูไห/มาเกา เจาแมกวนอิมริมทะเล เซนา
โดสแควร วัดเจาแมกวนอิม เวเนเชี่ยน วัดแชกงมิว วัดหวังตาเซียน โรงงานจิวเว
อรี่ ตลาดหยก หาดรีพลัสเบย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - เลดี้มารเก็ต   

Penta
Hotel /
SAV Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - เจาแมกวนอิมริมทะเล (องคเจาแมกวนอิมปรางทอง)
- วิหารเซนตปอล - เซนาโดสแควร - วัดเจาแมกวนอิม - เดอะ เวเนเชียน มาเกา   

Penta
Hotel /
SAV Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - รีพัลสเบย - องคเจา
แมกวนอิมรีพัสเบย - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

23 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 ฿15,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
เลด้ีมารเก็ต

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

อิสระอาหารเย็น

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

่ ่ ่

 กิจกรรม บาย

12.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคานเตอรสายการบินคาเธยแปซิฟิค Cathay
Packfic Airways (CX) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

15.00 น. ออกเดินทางสูฮองกง โดยเท่ียวบิน CX 654 **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

ค่ํา

18.50 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “Exit B”

เดินทางสูแหลงชอปป้ิงท่ีขึ้นชื่ออีกหน่ึงแหง Mongkok Ladies Market ไมใชมีแคของสําหรับคุณผูหญิงเทานั้น

อิสระอาหารเย็น

ท่ีพัก Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

เลดี้มารเก็ต

 คํ่า

 Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นตลาดกลางแจงท่ีถือวามีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง ตลาดแหงน้ีเหมาะสําหรับคนท่ีรัก
ในแฟชั่น เพราะท่ีน่ีมีท้ัง กระเปา , รองเทา , เสื้อผา ,เครื่องประดับ , เครื่องสําอาง ,ของ
ตกแตงบาน , ของเลน ฯลฯ มีรานคาท้ังสิ้นมากกวา 100 ราน ระยะทางของตลาดแหงน้ี
โดยรวมแลวยาวกวา 1 กิโลเมตร รานสวนใหญจะตั้งราคาสูง



วันท่ี 2 สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ
องคเจาแมกวนอิมปราคทอง - วิหารเซนตปอล - เซนาโดสแควร
- วัดเจาแมกวนอิม - เดอะ เวเนเชียน มาเกา

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร

นําทานน่ังรถบัสขามสะพานเชื่องฮองกง-จูไห-มาเกา เป็นสะพานขามทะเลท่ีมีความยาวท่ีสุด ถึง 55 กิโลเมตร ในชวงหน่ึง
ของสะพานจะเป็นสะพานอุโมงคใตน้ําท่ีมีความยาวถึง 7 กิโลเมตร ตั้งอยูบนแผนดินใหญของจีนบริเวณสามเหล่ียมปากแมน้ํา
เพิรล เป็นการเชื่อมฮองกงกับเมืองตางๆ ในพ้ืนท่ีเกรทเตอร เบย (Greater Bay Area)

นําทานผานชมรูปป้ันเจาแมกวนอิมริมทะเล ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว เป็นองคเจาแมกวนอิม แตวากลับมีพระพักตร
เป็น หนาพระแมมารี

นําทานชม โบสถเซนตปอล ประวัติศาสตร และเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกาโบสถแหงน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนา
แหงแรกของชาวตะวันตกใน ดินแดนตะวักออกไกล ไดเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง ทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบาน
ประตูและบันไดทางเขาดานหนาท่ีสงางาม ดานหลังของซากโบสถแหงน้ีมีการจัดสราง พิพิธภัณฑทางศาสนาขึ้น

เดินทางสู เซนาโดสแควร สถานท่ีชอปป้ิงใหญใจกลางเมืองมาเกาภายในบริเวณตกแตงดวยตึกอาคารอายุกวา 400 ปี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูวัดเจาแมกวนอิมซ่ึงเป็นวัดท่ีมีขนาดใหญและเกาแกท่ีสุดในเกาะมาเกา สักการะเจาแมกวนอิม องคเจาพอ
กวนอู เจาแมทับทิม หรือ อามา เพ่ือความเป็นศิริมงคล

ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN RESORT ท่ีตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบ
สถาปัตยกรรมประวัติศาสตรของชาวเวนิสทานจะไดพบกับรานคาชอปป้ิงกวา 350 ราน มีท้ังสินคาแบรนดเนมมากมายใหทาน
เลือกและยังมีสปาสุดหรูหราใหทานเลือกใชบริการ มีรานอาหารกวา 20 รานและท่ีน่ังรองรับกวา 1,000 ท่ีน่ัง และทานยัง
สามารถลองเรือกอนโดลาซ่ึงมีฝืพายท่ีสามารถขับรองเพลงไดอยางไพเราะภายในยังบรรจุดวยรานคามากมายคลายกับยกหางดังๆ
มาไวท่ีน่ี

จากนั้น นําทานน่ังรถบัสขามสะพานฮองกง จูไห มาเกา กลับสูฮองกง

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น

ท่ีพัก Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบติ่มซํา

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



 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็น

เจาแมกวนอิมริมทะเล (องคเจาแมกวนอิมปรางทอง)

วิหารเซนตปอล

เซนาโดสแควร

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

เป็นซากปรักหักพังของศาสนสถานคาทอลิกสมัยศตวรรษท่ี 17 เคยเป็นโบสถและ
โรงเรียนเซนตปอล ปัจจุบันซากปรักหักพังเป็นหน่ึงในจุดสังเกตท่ีรูจักกันดีท่ีสุดของ
มาเกา ในปี 2005 ท่ีน่ีไดรับการจดทะเบียนอยางเป็นทางการวาเป็นสวนหน่ึงของศูนย
ประวัติศาสตรแหงมาเกาซ่ึงเป็นมรดกโลก

เป็นจตุรัสท่ีอยูในเขตเซของเมืองมาเกา และเป็นสวนหน่ึงของศูนยประวัติศาสตรยูเนส
โกมรดกโลกมาเกา ท่ีน่ีมีลักษณะเป็นจัตุรัสรูปสามเหล่ียม ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,700 ตาราง
เมตร จัตุรัสแหงน้ีตั้งชื่อตาม Leal Senado สถานท่ีนัดพบสําหรับชาวจีนและโปรตุเกส
ในศตวรรษท่ี 16 ถึง 18 สวนใหญของอาคารรอบจตุรัสเป็นสไตลยุโรป ท่ีน่ีเป็นหน่ึงใน
สถานท่ีเท่ียวหามพลาดหากไดมาเยือนมาเกา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเจาแมกวนอิม

เดอะ เวเนเชียน มาเกา

 บาย

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

เป็นคาสิโนขนาดใหญท่ีออกแบบสไตลอิตาลี ภายในมีอาหาร ท่ีพักและกิจกรรมใหทํา
มากมาย และตัวบริการตางๆ นั้นนับวาอยูในระดับ High End สุดๆ เลยทีเดียว

 คํ่า  Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก
- รีพัลสเบย - องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย - ทาอากาศยานฮอ
งกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู วัดแชกง หรือท่ีรูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน น่ันเอง นมัสการเทพเจาแชกงเพ่ือความเป็น
สิริมงคล

นมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกง เทพซ่ึงขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข
เจ็บและพบกับผูคนมากมายท่ีนําธูปและของมาสักการะเพ่ือขอพรตางๆ

เย่ียมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ท่ีขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชน ท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียมยอดและแวะชมโรงงานหยก (วัดหวัง
ตาเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางสวน ตั้งแตปลาย มี.ค. 62 เป็นตนไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไมมีกําหนดเปิดอยางเป็นทางการ
แตยังมีบางสวนท่ีสามารถเขาไปสักการะได ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกครั้ง)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู ตลาดหยก คนจีนถือวาหยกเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ ์และเป็นหินนําโชค ถาพกติดตัวไวสุขภาพจะดีและอายุ
ยืนยาว ใหทานชอปป้ิงซ้ือหยกตามอัธยาศัย

นําทานสูหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงน้ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึง มีรูปป้ันของเจาแมกวนอิมและเจา
แมทินโหวซ่ึงทําหนาท่ีปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูชายหาด

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok

ค่ํา

22.25 น. เหินฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคาเธยแปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX709 **บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง**

00.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ไฟลทบางพีเรียดจะไมตรงกัน รบกวนเช็คไฟลทบินตามตารางดานทายรายการ

วัดแชกงหมิว

วัดหวังตาเซียน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบติ่มซํา

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน



้

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยกฮองกง

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักท่ีสุดท่ีตลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณน้ีจะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงท่ีผานมา แตท่ีน่ีก็ยังคงไวซ่ึงรองรอยของอดีต
เชน สถานีตํารวจท่ีเป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของถนนเจด แตถาคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกท่ีขายอยูท่ีน่ี ซ่ึงมีกวารอยแผง สินคาท่ีคุณจะพบมากท่ีสุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซ่ึงไดแก แหวน กําไล จ้ี และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอ่ืนๆ ดวยเชนกัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รีพัลสเบย

องคเจาแมกวนอิมรีพัสเบย

 บาย

เป็นอาวท่ีอยูตอนใตของเกาะฮองกง ซ่ึงตํานานวาไววาชื่อรีพัลสท่ีแปลวาขับไลน่ันคือการ
ขับไลโจรสลัดท่ีคอยมาปลนเรือท่ีคาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญท่ีตั้งอยูท่ีบริเวณศาลเจาท่ีตั้งอยูบนอาวรีพัลสเบย โดย
เป็นองคเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถขามสะพานตออายุ
ท่ีอยูบริเวณใกลๆ ซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ วัดหวังตาเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางสวน ตั้งแตปลาย มี.ค. 62 เป็นตนไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไมมีกําหนดเปิดอยาง
เป็นทางการ แตยังมีบางสวนท่ีสามารถเขาไปสักการะได ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีก
ครั้ง

***ไฟลทบางพีเรียดจะไมตรงกัน รบกวนเช็คไฟลทบินตามตารางดานทายรายการ***

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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



เง่ือนไข
- บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

- กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อ
ไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

- กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

- กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง

- กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหนาทัวร

- กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วันกอนเดินทาง **

- กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา
หนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดย

ไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น
 

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิ

ฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)
 

อัตรานี้รวม:
๋ ่ ้ ่ ๋



- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คาแรงไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
 

อัตรานี้ไมรวม:
- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ในอัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ)

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน

ของทานเอง**
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

- เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว(Single)และหอง
คู(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple Room)หองพักอาจจะไมติดกัน

- กรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

- โรงแรมฮองกงมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองมีขนาดกระทัดรัต ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแร
มนั้นๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

- ในการเดินทางเป็นหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ  ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดท่ีน่ังของกรุปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนดซ่ึงทางบริษัทฯไม
สามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได)ผูเดินทาง
จะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 



การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

- ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําท้ังหมด

- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริงในกรณีเจ็บปวย
กะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน
 


