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เยอืนยุโรปกลางเอเชีย  วดัอาม่า ,โบสถเ์ซนตป์อล, เยีย่มชมเวเนเช่ียน 

ชมความงามของพระราชวงัหยวนหมิง+โชวสุ์ดอลงัการกบัโชวม่์านน ้า 3 มิติ 

 หมุนกงัหนั แกช้ง ขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว 

ชอ้ปป้ิงยา่นดงัอาทิถนนนาธาน+เซนาโดส้แควร+์ หลอวู่ ซิตี้  + ตลาดกงเป่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรม 4 วนั 3 คนื :เดินทางโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์ 

 

พเิศษพเิศษแถมฟรกีระเป๋า แถมฟรกีระเป๋า SSaammssoonniittee  
 

พิเศษเมนู.. เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง/เป็ดปักก่ิง 
 

 

รหสั  HKG 518 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซ่ินเจิ้ น 

** หากท่านท่ีตอ้งซ้ือตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

08.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร ์K สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES พบเจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

11.20 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX772 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

15.05 น.     ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B”จากน้ันน า

ท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่าซ่ึงเป็นสะพานท่ีถือไดว้า่เป็นสะพานรางคู่ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากน้ัน

น าท่านน าท่านเดินทางสู่ เซ่ินเจิ้ น โดยรถโคช้ หรือรถไฟ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  45 

นาที)   

เยน็      บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (1)  หลงัอาหาร น าท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็น

โชว์น ้ าแบบ 3D ท่ีใชทุ้นสรา้งกว่า200 ลา้นหยวน จัด

แสดงท่ี  OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึ งเป็นโรง

ละครทางน ้าขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุได ้2595 คน เป็นโชว์

ท่ีเก่ียวกับเด็กหญิงผูก้ลา้กับลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ือง

บรรเลงเพลงท่ีมีชื่อว่า "ปีกแห่งความรกั" เพ่ือเอามาช่วย

นกท่ีถูกท าลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดง

ใชอุ้ปกรณ ์เช่น แสงเลเซอร ์ไฟ เคร่ืองเปล่งแสง ม่านน ้า ระเบิดน ้า ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์

น ้าท่ีใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดในโลก  

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกัที่ CAA HOLYSUN HOTEL 4 ดาว หรอืเทียบเท่า พกัเมืองเซินเจิ้ น 

 

วนัที่สอง เซ่ินเจิ้ น – ชอ้ปป้ิงหลอวู่ - จูไห่ – วดัผู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน – ตลาดกงเป่ย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม (2) จากน้ันชอ้ปป้ิงท่ี Lowu สินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้ น 

ซ่ึงคนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เชน่ กระเป๋า 

รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรบัคนท่ีท่านรกั และตวัท่านเองและ

ใหท่้านไดร้บัเลือกชมรา้นหยก สินคา้โอท็อปของเมืองจีน น าท่านเดินทางสู่รา้นชา เพื่อใหท่้าน

ไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากชา เป็นของท่ีฝาก 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)   
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บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห ่ โดยรถโคช้ แวะชมผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากผา้ไหมจนีท่ีมี

ชื่อเสียงโดยเฉพาะผา้หม่ไหมท่ีหม่อุ่นในหนา้หนาว และเยน็สบายในหน้ารอ้น  

 

 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านสู่ วดัผู่โถว นมสัการองคส์งักระจายเพื่อความอุดมสมบรูณ ์ นมสัการเจา้แม่

กวนอิมเพื่อความโชคดี นมสัการองคอ์มิตรพุทธเจา้เพ่ือการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพุทธเจา้ 

4 พระองค ์เพ่ืออายุยืนนาน ... 

เยน็  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ...เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง (4)  น าท่านสู่ตลาดใตด้ินกงเป่ย

หรอืตลาดใตด้ิน แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมืองจไูหมี่สินคา้มากมายใหท่้านเลือกซ้ือ อาทิเช่น 

โทรศพัทมื์อถือ, เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ตามแฟชัน่ตามฤดูกาลในช่วง

น้ัน, ผลไม,้ อาหาร และขนม   

พกัท่ี 2000 YEARS HOTEL  4 ดาว  หรอืเทียบเท่า พกัเมืองจูไห่ 

วนัที่สาม       ถนนคู่รกั The Lover’s Road - มาเกา๊- วดัอาม่า - นมสัการเจา้แม่กวนอิม/ชิมขนม

พ้ืนเมือง-โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโดส้แควร-์ ชมเดอะเวเนเช่ียน  

เชา้ บริการอาหารเชา้ที่โรงแรม (5)   นัง่รถผ่านชมทิวทศัน์ของถนนคู่รกั The Lover’s Road ถนน

เรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรฐับาลเมืองจไูห่ไดต้กแต่งภมิูทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงาม

เหมาะส าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และท่ีไดช้ื่อวา่ถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาด

แห่งน้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงไดช้ื่อว่าถนนคู่รกั ปัจจุบัน

เป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหน่ี” จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลาง

ทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริม

ทะเล และชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, 

แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯแวะใหท่้านไดเ้ยี่ยมชม ไข่มุก ซ่ึงเป็นไขมุ่กน ้าจืดขึ้ นชื่อ

ของเมืองจีน  สมควรแก่ เวลาน าท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่  สู่มาเก๊า ซ่ึ งเป็นเมืองท่ี มี

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและ

ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 

ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณา

นิคมอยูใ่นแถบน้ี ท่ีส าคญัคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม 

และศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมีการ
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ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกไดว้า่เป็น "ยุโรปใจกลาง

เอเชีย"                 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)    หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวดัท่ี

เก่าแก่ ท่ี สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ ซ่ึงมีมูลค่ามหาศาลไว ้มากมายเป็นอาคาร

สถาปัตยกรรมท่ีคงอยู่มาได้ยาวนานท่ีสุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE 

PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL OF GUANYIN 

และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN  ไม่พลาดใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิมทารต์ไข่  ผ่านชม 

เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 

18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็น

ประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลกูคร่ึง คือป้ัน

เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเชน่น้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้

แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสท่ีส่งมอบ 

 

 

 

 

 

มาเก๊าคืนใหก้บัจีน และน าท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยั

เซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตก

แห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 

1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูก

ท าลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าดา้นหน้าของตึกแสดงให้

เห็นถึงสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันในโลก แวะช้

อปป้ิงย่าน เซนาโดส้แควร ์ถือไดว้่าเป็นท าเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินคา้

คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มีเส้ือผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมีสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิต

สินคา้ต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ยเรียกว่าชอ้ปป้ิงท่ีน่ีแห่งเดียวก็คุม้เกินพอ น าท่านเยี่ยมชม  

THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรรูะดบั 6 ดาว เชิญท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสั

แหง่ใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีช้

อปป้ิงท่ีแกรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมายกว่า 350 รา้น ใหท่้านได้

สมัผัสกบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่เรือกอน

โดล่าล่องไปตาม 

คลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่นรายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ั้งหมด 4 โซน

ใหญ่   
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ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เป็ดปักก่ิง (7)   

  เขา้พกั 2000 YEAR  หรอืเทียบเท่า พกัเมืองจูไห่ 

 

วนัที่สี ่         จูไห่ – ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน - ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ที่โรงแรม (8)   น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอรร่ี์ (1 ชัว่โมง) จากน้ัน 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพ่ือสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกังหนัทองแดง ท่ี

เชื่อกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ี

วดัน้ีในวนัขึ้ นปีใหม่ น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีว่า หวอ่งไท่

ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพ่ือขอพรใหสุ้ขภาพ

แข็งแรง  ไรโ้รคภยัน าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึ้ นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บั

รางวลัอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  น าท่านชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้

โอท็อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภมิูปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้า

รกัษาโรค  

 

 

 

 

 

 

บ่าย  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (9)   หลงัอาหารน าท่าน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง

ที่ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะได้

เลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณ

เท่าใดศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็น

แหล่งรวมหอ้งเส้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมของดีไซน์เนอรน์านาชาติชื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก 

อีกทั้งยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัรา้นอาหาร

รสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้น

น าที่มีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO 
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ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่  Toy’s Us สมควรแก่ เวลาน าท่าน

เดินทางสู่สนามบิน 

22.10 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761/765/773 สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES 

00.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งซ้ือตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

อตัราค่าบรกิาร 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

21 ม.ค. 59 24 ม.ค. 59 

12,999.- 3,500 

3 ก.พ. 59 6 ก.พ. 59 

15 ก.พ. 59 18 ก.พ. 59 

24 ก.พ. 59 27 ก.พ. 59 

27 ก.พ. 59 1 มี.ค. 59 

3 มี.ค. 59 6 มี.ค. 59 

12 มี.ค. 59 15 มี.ค. 59 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
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 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 150 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

 

**เพ่ือผลประโยชนข์องลกูคา้กรุณาศึกษาโปรแกรมและ รายละเอียดก่อนตดัสนิใจช้ือของโปรแกรมทวัร ์

เพื่อท่านจะไดท้่องเที่ยวอยา่งมีความสุข และสนุกกบัการเดินทางไปกบัเรา** 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 15 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

หมายเหต ุ

เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทัง้หมด 

 เท่ียวบนิ ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็น
ส าคญั 

 กรุณาช าระมดัจ า ภายใน 3 วนัท าการ หลงัได้รับ invoice พร้อมแจ้งช่ือตามหนงัสอืเดินทาง และช าระทัง้หมดกอ่นการเดินทาง 21 วนั** (หาก
เป็นราคาโปรโมชัน่ กรุณาช าระเต็มจ านวน ) ไม่มามารถคืนเงนิในทุกรณี เพราะเป็นราคาโปรโมชั่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคน
เดินทางได้ หากมีการส่งชื่อออกตั๋วแล้ว 

 หนงัสอืเดินทาง ต้องมีอายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากลกูค้าไม่
สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลอืพาสปอร์ตน้อยกวา่ 6 เดือน ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

 ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ทา่น
ถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอบุตัิเหตทุีเ่กิดจากความประมาทของตวั
นกัทอ่งเที่ยวเอง 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการตามโปรแกรมทัวร์ 
หรือยกเลกิโดยลูกค้าเอง เพราะบริษัทได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
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กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีาร

คนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด 

    3. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทยและทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาใหเ้ม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการ 

       เดินทางบรษิทัฯสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

    5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

6. ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาตเิก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

 ถา้ลูกคา้ไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นช็อปรา้นละ 3,000  บาท 

 ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนื

ค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  
 เนื่องจากราคาทวัรท์ีข่าย และราคาต ัว๋เครื่องบนิ เป็นราคาโปรโมช ัน่พเิศษ เพือ่เปิดโอกาสใหคุ้ณลูกคา้ผูส้นใจ ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศไดใ้นราคาย่อมเยา   

เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระเงนิแลว้  ไม่สามารถยกเลกิ  เปลีย่น  หรอืขอคนืเงนิได ้ ในทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้-ออกเมอืงท ัง้ประเทศไทย และ

ต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  รวมถงึ เมือ่

ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะทวัรแ์ลว้  ถา้ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์อนัพงึจะได ้  ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  ท ัง้นี้บรษิทัด าเนินนโยบายเงือ่นไขการจ่ายเงนิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นต่างๆของทางต่างประเทศ จงึตอ้งขอแจง้ใหท้่านผู ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ และท าความเขา้ใจก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์และตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 (ราคาโปรโมช ัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่งแปลงวนัเดนิและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี)***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผู ้

เดนิทางได*้** 
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ทวัรฮ่์องกง : ฮ่องกง เซินเจ้ิน จไูห่ มาเกา๊ 4 วนั (HX) : รหสั HKG518 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ันถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 

เมื่อทา่นได้ท ารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ  
เพื่อแจ้งนัดวัน ช าระเงนิ โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 
 สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล์ บางกะปิ บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-2-22986-8 
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