
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง ตั้งแต่วนัที ่23 ตุลาคม 2558  เป็นต้นไป 

โดยสายการบิน Thai Smile Airways 

มาเก๊า..สักการะเจ้าแม่กวนอมิทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด l ชมความงามโบสถ์เซนต์พอล l  

จูไห่..ชมความงดงามพระราชวงัหยวนหมิง+โชว์ สุดอลงัการกบันักแสดงกว่าร้อยชีวติ 

ฮ่องกง.. ชมววิฮ่องกง ณ วคิตอเรียพคี l ขอพรกบัองค์เจ้าแม่กวนอมิริมหารีพลสัเบย์ และขอโชคลาภกบัองค์ไช่ซิงเอีย๊ะ l หมุน

กงัหัน แก้ปีชง ทีว่ดัแชกงหมิว l ช้อปป้ิงสุดเพลนิบนถนนนาธาน 

**อิม่อร่อยเป๋าฮือ้ ซีฟู้ด+ไวน์แดง 

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

23 - 25 ต.ค.  58 **วนัปิยะ 8,998 3,500 

24 - 26 ต.ค.  58 8,998 3,500 

31 ตค.-2 พ.ย. 58 8,998 3,500 

7 – 9 พ.ย. 58 8,998 3,500 

14 – 16 พ.ย. 58 8,998 3,500 

21 – 23 พ.ย. 58 8,998 3,500 

28 – 30 พ.ย. 58 8,998 3,500 

10 – 12 ธ.ค. 58 **วนัรัฐธรรมนูญ 8,998 3,500 

11 – 13 ธ.ค. 58 8,998 3,500 



12 – 14 ธ.ค. 58 8,998 3,500 

19 – 21 ธ.ค. 58 8,998 3,500 

26 – 28 ธ.ค. 58 8,998 3,500 

31 ธ.ค. – 2 ม.ค.59 **ปีใหม่ 8,998 3,500 

2 – 4 ม.ค. 59 8,998 3,500 

9 – 11 ม.ค. 59 8,998 3,500 

16 – 18 ม.ค. 59 8,998 3,500 

30 ม.ค. – 1 ก.พ. 59 8,998 3,500 

20 - 22 ก.พ. 59 8,998 3,500 

27 - 29 ก.พ. 59 8,998 3,500 

5 - 7 มี.ค. 59 8,998 3,500 

12 - 14 มี.ค. 59 8,998 3,500 

19 - 21 มี.ค. 59 8,998 3,500 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด์ และคนขับรถ 800 บาท/ท่าน/ทริป 

วนัแรก สุวรรณภูม ิ – มาเก๊า – วดัเจ้าแม่กวนอมิ – โบสถ์เซนต์พอล –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอมิริมทะเล – เซนาโด้ 

สแควร์ – จูไห่ – ร้านหยก -  โชว์หยวนหมงิหยวน 

05.30 คณะพร้อม กนั  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิน

ไทยสมายล ์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวก   

08.10 ออกเดินทางสู่ มาเก๊า สายการบินไทยสมายล์  เทีย่วบินที ่WE 670 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

11.55 ถงึสนามบนิมาเก๊า ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่นํ้าเพิร์ล 

มีอาณาเขตติดกบัตาํบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมุทรมาเก๊า , เกาะไทปา , เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึง

กนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 

กม. 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านมาไหว ้ วดัเจ้าแม่กวนอมิ  เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มาก  ท่ีสุดในมาเก๊า สร้างข้ึน

ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 13 ภายในวดัสัมผสัไดถึ้งความศกัดิสิทธิ  และมนตข์ลงัอนัเก่าแก่

ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนท่ีดูมีเสน่ห์ในแบบฉบบัของชาวจีน และองคท่ี์โดดเด่น

เป็นพิเศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม ท่ีแต่งองคท์รงเคร่ืองดว้ยชุดเจา้สาวของจีนท่ี

ตดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม  จากนั้นนาํทุกท่าน แวะชิมขนม  ณ ร้านขายของฝากข้ึน

ช่ือ ตน้ตาํรับของเมืองมาเก๊า  จากนั้นพาท่านเท่ียวรอบเกาะมาเก๊า นาํท่านเดินทางสู่ 

องค์เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล  เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมปรางคท์องสัมฤทธ์ิประทบัยนืบน



โคมทรงดอกบวั มีความสูง 18 เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมลูกคร่ึงผสมผสานระหวา่งจีน

กบัโปรตุเกส ซ่ึงพระพกัตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสส่งมอบ

เกาะมาก๊าคืนใหก้บัจีน เพื่อคนใหรุ่้นหลงัไดร้ะลึกถึง  ชมวหิารโบสถ์เซนต์พอล  โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วน

หน่ึงของวทิยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบ

ตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสร้างข้ึนในปี 1580 แต่ถูกทาํลายถึงสองคร้ัง ในปี 

1595 และ 1601 ตามลาํดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวทิยาลยั และโบสถถู์กทาํลายจนเหลือแต่

ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถส่์วนใหญ่ และบนัไดหนา้ดา้นหนา้ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่ง

ตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก ซากโบสถท่ี์มีช่ือออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยก

ยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล นาํท่านสู่  เซนาโด้แควร์  

สถานท่ีชอ้ปป้ิงใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณตกแต่งดว้ยตึกอาคารอายกุวา่ 400 ปี สร้างโดยชาว

โปรตุเกสท่ีอพยพมาตั้งหลกัแหล่งอยูใ่นมาเก๊าเม่ือคร้ังอดีต แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีงดงามตาดว้ยพื้นกระเบ้ืองซ่ึง

นาํมาจากยโุรปตกแต่งเป็นรูปเกลียวคล่ืนอนังดงาม  

17.00 น. นําท่านเดนิทางข้ามด่านกงเป่ย เข้าสู่ “เมอืงจูไห่”  ใช้เวลาผ่านด่านประมาณ 40-50 นาท ี  

คํ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   

นาํท่านชมสินคา้ หยกจีน   แนะนาํการดูเน้ือหยกแท ้และใหท้่านเลือกชมสินคา้ท่ีทาํจากหยกแท ้อาทิเช่น 

กาํไล แหวน จ้ีต่างๆ  

จากนั้นนาํท่านสู่ พระราชวงัหยวนหมงิหยวน ซ่ึงจาํลองจากพระราชวงัหยวนหมิงท่ีปักก่ิง พระราชวงัแห่งน้ี

ถูกสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ ทาํใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขนุเขาท่ีเขียว

ชอุ่ม สวนหยวนหมิง  มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท่ีราบ  ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สร้างข้ึนเท่าของ

จริงในอดีตทุกช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตาํหนกัเจิ้งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว  

จากนั้นชมโชว์การแสดงประกอบแสงสีเสียง ท่ีอลงัการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ  เฉียนหลง

ฮ่องเตท้่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ ซ่ึงใชน้กัแสดงกวา่ร้อยชีวติ หลงัจบ

การแสดงนาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั 

ทีพ่กั  Xiangquan  Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่อง จูไห่ – ฮ่องกง – วคิตอเรียพคี – รีพลสั เบย์ – วดัแชกงหมวิ – ช้อปป้ิงนาธาน – จูไห่  

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

นาํท่านชมสินคา้ยาประจาํบา้นของชาวจีน  “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ํ้าร้อนลวก , แผลไฟไหม้, 

แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะใหท้่านไดเ้ยีย่มชม โรงงานผ้าไหม ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้วธีิการเล้ียงไหมและ

กรดึงเส้นไหม จนถึงการนาํมาทอเส้นไหมจนเป็นผนืผา้ห่มนุ่มล่ืนน่านอนสัมผสั  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําท่านเดนิทางสู่ฮ่องด้วยเรือเฟอร่ี ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ถึงฮ่องกง  

หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ นาํท่านสู่ภตัตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 

นาํท่านเท่ียวเกาะฮ่องกงข้ึนสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม เป็นจุดชมววิท่ี

คุณจะตอ้งท่ึงกบัความสวยงาม อ่าววคิตอเรียท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และตึกระฟ้าท่ีพุง่ทะยานข้ึนสูงตดักบั

แนวเขาเขียวขจีอนัแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอธัยาศยั นาํท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทราย

รูปจนัทร์เส้ียวแห่งน้ีสวยทีสุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ันของ

เจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงทาํหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยท่ี

ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล 

ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มข้ึน 3 ปี นาํท่านเยีย่มชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี  ท่ีข้ึนช่ือ

ของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้   

 

 

 

 

 

นาํท่านขอพร วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหันนําโชค  วดัน้ีตั้งอยูท่ี่ตาํบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง 

เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างข้ึนเม่ือ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศชิ์ง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความ

ศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง โดยมีรูปป้ันเจา้พอ่แช ้ก๊ง และดาบไร้พา่ยเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์

ประจาํวดั ตาํนานเล่าวา่ในช่วงปลายของราชวงศชิ์ง แผน่ดินจีนเกิดกลียคุมีการก่อจลาจลแขง็เมืองข้ึนทัว่

ประเทศ และเหตุการณ์น้ีไดก่้อเกิดบุรุษชาตินกัรบท่ีช่ือวา่ขนุพล แช ้ก๊ง ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความ

วุน่วายท่ีเกิดข้ึนแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ไดช่ื้อวา่เป็นนกัรบท่ีไดช่ื้อวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยก

ทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช่ื้อวา่เป็นดาบไร้พา่ยเช่นกนั ดาบ



ไร้พา่ยของท่านคนจีนถือวา่มีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสู้เป็นอยา่งสูง 

ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกบัจาํลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสาํนกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมี

ช่ือวา่ตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนั

นาํโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่วา่ทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือ

สินคา้มงคลช้ินน้ี เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวติดว้ยกนัทั้งส้ิน จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่

แหล่งชอ้ปป้ิงท่ี ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะ

ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อ่ิมจุใจ ไม่วา่คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด

ศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ี

จาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดีไซน์เนอร์นานาชาติช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะ

อ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอ

เช่ียนเทอร์มินลั แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นนาํท่ีมีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 ร้าน อาทิ 

ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี 

Toy's Us สมควรแก่เวลา 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่จูไห่ ด้วยเรือเฟอร่ี ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ถึงเมืองจูไห่  

คํ่า  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! เป๋าฮือ้ ซีฟู้ด + ไวน์แดง 

หลงัอาหารนาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั ทีพ่กั  Xiangquan  Hotel หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม จูไห่ - สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั    

08.00  เดนิทางข้ามด่านกงเป่ยสู่ “เมอืงมาเก๊า”  เพือ่นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิมาเก๊า  

12.40  เหินฟ้ากลบัสุวรรณภูมิโดย สายการบินไทยสมายล์ เทีย่วบินที ่ WE671 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

14.25   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  

 

 

อตัราค่าบริการรวม 



 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนั  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีนํ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทปิมคัคุเทศก์, คนขับรถ, 800 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ท่าน  หากตํ่ากวา่กาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 30 

วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จาํนวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไม่ชาํระมดัจาํตามท่ีกาํหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

• หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เม่ือท่านชาํระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้

ระบไุว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

• หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายช่ือสํารองทีน่ั่ง ผู้ เดนิทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยนืยนัว่าต้องการ

เดนิทางท่องเทีย่วทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง , เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง( Passport) มาให้ 



ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ 

เพือ่ใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป  และเหลือหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้  

หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้ก

กรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ

เงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 

เง่ือนไขและข้อกาํหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด

ใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่ง

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจาก

การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ี

หนงัสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของ

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความ

สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  



 

ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ 

เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน

อตัราท่ีสูงมาก  

 

 

 


