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ก ำหนดวนัเดนิทำง:   

สงิหำคม :  05-07  สงิหาคม 2561 
13,900.- 

MACAO HONGKONG  

SHOPPING 3 วนั 2 คนื 
โดยสำยกำรบนิแอรม์ำเกำ๊ (NX)  
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สงิหำคม :  11-13  สงิหาคม 2561 17,900.- 
สงิหำคม :  12-14  สงิหาคม 2561 16,900.- 
สงิหำคม :  14-16  สงิหาคม 2561 13,900.- 
สงิหำคม :  18-20  สงิหาคม 2561 14,900.- 
สงิหำคม :  19-21  สงิหาคม 2561 14,900.- 
สงิหำคม :  21-23  สงิหาคม 2561 13,900.- 
สงิหำคม :  25-27  สงิหาคม 2561 14,900.- 
สงิหำคม :  26-28  สงิหาคม 2561 14,900.- 
สงิหำคม :  28-30  สงิหาคม 2561 13,900.- 
สงิหำคม :  31 สงิหาคม – 02 กนัยายน 2561 14,900.- 
กนัยำยน :  01-03 กันยายน 2561 14,900.- 
กนัยำยน :  02-04 กันยายน 2561 13,900.- 
กนัยำยน :  05-07 กันยายน 2561 13,900.- 
กนัยำยน :  06-08 กันยายน 2561 13,900.- 
กนัยำยน :  07-09  กันยายน 2561 14,900.- 
กนัยำยน :  08-10  กันยายน 2561 14,900.- 
กนัยำยน :  10-12  กันยายน 2561 13,900.- 
กนัยำยน :  12-14  กันยายน 2561 13,900.- 
กนัยำยน :  14-16  กันยายน 2561 14,900.- 
กนัยำยน :  15-17  กันยายน 2561 14,900.- 
กนัยำยน :  19-21  กันยายน 2561 13,900.- 
กนัยำยน :  21-23  กันยายน 2561 14,900.- 
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กนัยำยน :  22-24  กันยายน 2561 14,900.- 
ตลุำคม :  12-14  ตลุาคม 2561 17,900.- 
ตลุำคม :  13-15  ตลุาคม 2561 18,900.- 
ตลุำคม :  19-21  ตลุาคม 2561 17,900.- 
ตลุำคม :  20-22  ตลุาคม 2561 18,900.- 
ตลุำคม :  21-23  ตลุาคม 2561 17,900.- 
ตลุำคม :  24-26  ตลุาคม 2561 15,900.- 
ตลุำคม :  26-28  ตลุาคม 2561 16,900.- 
ตลุำคม :  27-29  ตลุาคม 2561 16,900.- 
ตลุำคม :  28-30  ตลุาคม 2561 16,900.- 
ตลุำคม :  31 ตลุาคม 02 - พฤศจกิายน 2561 15,900.- 
  
 
 
 
 
 

  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – มาเก๊า – ฮอ่งกง  O O  
CRUISE HOTELหรอื
เทีย่บเทา่ 

2 
ฮอ่งกง – วัดแชกง – วัดหวังตา้เซยีน – อสิระชอ้ปป้ิงถนน

นาธาน 
O O X 

CRUISE HOTEL หรอื

เทีย่บเทา่ 

3 
ฮอ่งกง – วคิตอเรยีพคี(จดุชมววิกึง่กลาง)-หาดรพัีสเบย-์
อสิระชอ้ปป้ิงยา่นไทมส์แควร ์- กรงุเทพฯ 

O X   

 
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง              กรงุเทพฯ – มำเกำ๊ – ฮอ่งกง 

09.00 น. 

 

 

พรอ้มกัน ทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์P สายการบนิแอรม์าเก๊า    โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

 

11.50 น.    

 

ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊  เทีย่วบนิที ่NX885 

  (มอีาหารรอ้นเสริพ์บนเครือ่ง) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบ

การจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งว่าง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบุทีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง 
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จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ สามารถดอูัตราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี้* 

15.45น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมาเก๊า  ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่เร็ว

กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมือง มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัตศิาสตร์อัน

ยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีน

กวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรือเขา้

มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ทีส่ าคัญคอื

ชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาติ

ตะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองทีม่ี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม

ตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี” มาเก๊าอยู่ใน

เขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ในอดตีมาเก๊าเป็น

อาณานคิมของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี จนกระทัง่วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธิสีง่

มอบมาเก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครอง

พเิศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสอง

ระบบ   จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูฮ่อ่งกงโดยเรอืเฟอรร์ ี ่ใชเ้วลำประมำณ 1 ช ัว่โมง (ขึน้กบั

สภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 

 

ค ำ่                                     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ฮอ่งกง CRUISE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง            ฮอ่งกง – วดัแชกง – วดัหวงัตำ้เซยีน – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนำธำน 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก  หรอื ภตัรคาร แบบ ติม่ซ า  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกง เพือ่สกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้า่นหมุนกังหันทองแดง ทีเ่ชือ่กัน

ว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและ น าแต่ส ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮ่องกงนยิมไปสกัการะทีว่ัดนี้ใน

วันข ึน้ปีใหม่ น าทา่นเดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็น

วัดเกา่แกอ่ายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง  ไร ้

โรคภยัน าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดร้ับรางวัลอันดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้  จำกน ัน้น ำชมโรงงำนจวิเวอรร์ ี ่ซึง่เป็นโรงงำนทีม่ ี

ชือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเร ือ่งกำรออกแบบเครือ่งประดบัทำ่นสำมำรถหำซือ้ไดใ้นรำคำ

พเิศษ !! และน ำทำ่นเลอืกซือ้ยำสมนุไพรจนีตำ่งๆ อกีมำกมำย    

 

กลำงวนั                                    รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร    

 

ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour 

City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, 
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Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขาย

ของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria 

ค ำ่ ** อสิระทานอาหารค า่ตามอัธยาศยั**  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ฮอ่งกง CRUISE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง        ฮ่องกง – วคิตอเรยีพคี(จุดชมววิกึง่กลำง)-หำดรพีสัเบย-์อสิระชอ้ปป้ิง

ยำ่นไทมส์แควร ์- กรงุเทพฯ 

เชำ้                                      รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ภตัรคาร แบบ ติม่ซ า  

 

น าทา่นนมัสการ วดัเจำ้แมก่วนอมิ  ณ หำดรพีลัสเ์บย ์สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมี

นักทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิ  และขอพรจาก

เทพเจา้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อาทเิชน่ ขอพรโชคลาภ ความร ่ารวยจากเทพไฉ่ซงิเอี้ย ,ขอพรเรื่องความ

รัก ใหส้มหวังในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแห่งความรัก และเทพเจา้แห่งโชคลาภองคอ์ืน่ๆ ณ ชายหาด

รพีัลสเ์บย ์น าทา่นชมทวิทศันข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณจุดชมววิ วคิตอเรยีพคี (Victoria Peak) 

ถา่ยรูปคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงูต่างๆ ซึง่ไดส้รา้งตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง ถา้ใครมาขอก็

มักสมหวังทกุครัง้ไป 

 

กลำงวนั  
 

อสิระรบัประทำนอำหำรตำมอธัยำศยั.....เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง 
  

 

จากนั้นน าท่านมายังหา้งไทม์สแควร์ (Time Square) หา้งใหญ่ที่สุดในย่านคอสเวย์เบย ์

(Causeway Bay) นี้ ม ี16 ชัน้ เรยีกไดว้่าอัดแน่นไปดว้ยทกุแบรนดเ์ทา่ทีน่กึไดอ้อก ตัง้แตแ่บรนด์

ระดับเบาๆ อย่าง Zara, G2000, Fred Perry, Izzue, Replay ไปจนถงึแบรนดห์รูหราอย่าง 

Chanel, Gucci, Bally, Bottega Veneta, Furla, Mulberry, Salvatore Ferragamo ฯลฯ 

นอกจากแบรนดด์งั ๆ แลว้ ยังเป็นทีต่ัง้ของหา้งหรูอย่าง Lane Crawford ตัง้อยู่บนชัน้ G และชัน้ 

1 ดว้ย  จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูม่ำเก๊ำโดยเรอืเฟอรร์ ี ่ใชเ้วลำประมำณ 1 ช ัว่โมง (ขึน้กบั

สภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง)  สมควรแกเ่วลำ  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิมำเกำ๊ 

 

19.00 น. 
ออกเดนิทางจากสนามบนิ  เพื่อเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์มาเก๊า เทีย่วบนิที ่

NX882  (มอีำหำรรอ้นเสริพ์บนเครือ่ง) 
 

 20.50 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดภิาพ  พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 
 

 
 
 
 
 
 

MACAO HONGKONG SHOPPING 3วนั2คนื บนิ NX 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 
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ผูใ้หญ ่

สงิหำคม :  05-07  สงิหาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 5,000 

สงิหำคม :  11-13  สงิหาคม 2561 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,000 

สงิหำคม :  12-14  สงิหาคม 2561 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,000 

สงิหำคม :  14-16  สงิหาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 5,000 

สงิหำคม :  18-20  สงิหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,000 

สงิหำคม :  19-21  สงิหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,000 

สงิหำคม :  21-23  สงิหาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 5,000 

สงิหำคม :  25-27  สงิหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,000 

สงิหำคม :  26-28  สงิหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,000 

สงิหำคม :  28-30  สงิหาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 5,000 

สงิหำคม :  31 สงิหาคม – 02 

กันยายน 2561 
14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,000 

กนัยำยน :  01-03 กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,000 

กนัยำยน :  02-04 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 5,000 

กนัยำยน :  05-07 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 5,000 

กนัยำยน :  06-08 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 5,000 

กนัยำยน :  07-09  กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,000 

กนัยำยน :  08-10  กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,000 

กนัยำยน :  10-12  กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 5,000 

กนัยำยน :  12-14  กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 5,000 

กนัยำยน :  14-16  กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,000 

กนัยำยน :  15-17  กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,000 
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กนัยำยน :  19-21  กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 5,000 

กนัยำยน :  21-23  กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,000 

กนัยำยน :  22-24  กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,000 

ตลุำคม :  12-14  ตลุาคม 2561 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,000 

ตลุำคม :  13-15  ตลุาคม 2561 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000 

ตลุำคม :  19-21  ตลุาคม 2561 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,000 

ตลุำคม :  20-22  ตลุาคม 2561 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,000 

ตลุำคม :  21-23  ตลุาคม 2561 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,000 

ตลุำคม :  24-26  ตลุาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000 

ตลุำคม :  26-28  ตลุาคม 2561 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,000 

ตลุำคม :  27-29  ตลุาคม 2561 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,000 

ตลุำคม :  28-30  ตลุาคม 2561 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,000 

ตลุำคม :  31 ตลุาคม 02 - 

พฤศจกิายน 2561 
15,900.- 15,900.- 15,900.- 5,000 

ไมม่รีำคำจอยแลนด/์/ รำคำเด็กทำรก INFANT  6,900.-  

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 1,500 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น *** 

***คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร*์**  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

**พำสปอรต์ตำ่งชำต ิโปรดตดิตอ่เรำ** 

ชำวตำ่งชำต ิเก็บเพิม่ 3,000 บำท/ทำ่น (ไมร่วมคำ่วซีำ่ส ำหรบัตำ่งชำตแิละ
ลกูคำ้เป็นผูด้ ำเนนิกำรยืน่วซี่ำเอง บรษิทัทวัรส์ำมำรถแนะน ำกำรบืน่วซีำ่ได)้ 

 

หมำยเหต ุ:  
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กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

- ตำมนโยบำยของรฐับำลจนีร่วมกบักำรท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มำเก๊ำ จูไห่ เซนิเจ ิน้)

ก ำหนดใหม้กีำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้นรฐับำล คอื บวั

หมิะ, ผำ้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชำ, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบั

รำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ รำ้นรฐับำลทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกทำ่นแวะชม 

ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถำ้หำกลูกคำ้ไมม่ ี

ควำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำลจนีทุกเมอืง ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวน

เงนิ 300 หยวน / คน / รำ้น 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 

 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่น

เดนิทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

 ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมี

การจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์Business 

class 40 กโิล / ฮ่องกงแอรไ์ลน์ 20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ

จากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าวซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคนืไดใ้นกรณีลูกคา้ทีม่วีซีา่อยู่แลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

 กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บค่าวซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้าย

ทัง้หมด 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 

 ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ (1,500 บาท ต่อทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

 

 
 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร   คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระค่าบรกิาร 

3.1. กรุณาช าระยอดเต็มจ านวน ภายใน 24 ชม.  

 4.   การยกเลกิและคนืค่าทวัรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง30 วัน   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
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4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้

(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิ

จากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

ยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าหอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

และค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและค่ามัดจ า

ทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า   หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

**ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมำยและใน

ข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จูไห ่ข ึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลูกคำ้ทกุทำ่น

ตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำงหวัหนำ้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.9 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ 

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรจอง  

 

1. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไม่สง่

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิ 
2. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี 
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออก

บตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 
4. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่น
สามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 

5. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

หมำยเหต ุ

 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 
สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกุลฮอ่งกง

ดอลลำ่ 

 

 

สอบถามผ่านไลน ์คล๊ิก  

 

http://line.me/ti/p/%40ren8435k

