
 
 

ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิน้ (4วนั2คนื) 

เดนิทาง เดอืน เมษายน – ตลุาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนิดว้ยสายการบนิ Hongkong Airline (HX) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ 144 แบบหมูค่ณะ ทา่นละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร)์** 

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิไกด ์ทา่นละ 1,500 บาท ยกเวน้เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการ

เดนิทาง 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคา ผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 

ทา่น 

ราคาเด็กต า่

กวา่ 18 ปี 

พกัเดีย่ว

จา่ยเพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ  

เดอืน พฤษภาคม 2562 



 
 

 

25-28 พ.ค. 62 
25MAY HX762 BKKHKG 04.40-08.50 

28MAY HX767 HKGBKK 02.00-04.00 
9,989 12,989 3,000 6,900 

เดอืน มถินุายน 2562 

5-7 ม.ิย. 62 
HX780 05JUN BKKHKG HK21 0335 0805 

HX761 07JUN HKGBKK HK21 2355 0155+1 
9,989 12,989 3,000 5,900 

9-11 ม.ิย. 62 
HX762 09JUN BKKHKG HK21 0440 0900 

HX761 11JUN HKGBKK HK21 2145 2355 
9,989 12,989 3,000 5,900 

12-14 ม.ิย. 62 
HX780 12JUN BKKHKG HK21 0335 0805 

HX761 14JUN HKGBKK HK21 2355 0155+1 
9,989 12,989 3,000 5,900 

13-15 ม.ิย. 62 
HX780 13JUN BKKHKG HK21 0335 0805 

HX761 15JUN HKGBKK HK21 2245 0045+1 
9,989 12,989 3,000 5,900 

20-22 ม.ิย. 62 
HX762 20JUN BKKHKG HK21 0415 0820 

HX761 22JUN HKGBKK HK21 2245 0045+1 
9,989 12,989 3,000 5,900 

23-25 ม.ิย. 62 
HX780 23JUN BKKHKG HK21 0335 0805 

HX767 26JUN HKGBKK HK21 0200 0400 
9,989 12,989 3,000 5,900 

27-29 ม.ิย. 62 
HX780 27JUN BKKHKG HK21 0335 0805 

HX761 29JUN HKGBKK HK21 2145 2355 
9,989 12,989 3,000 5,900 

เดอืน กรกฎาคม 2562 

4-6 ก.ค. 62 
HX762 04JUL BKKHKG HK21 0415 0850 

HX767 07JUL HKGBKK HK21 0200 0400 
9,989 12,989 3,000 5,900 

14-16 ก.ค. 62 
HX762 14JUL BKKHKG HK21 0440 0900 

HX767 17JUL HKGBKK HK21 0200 0400 
9,989 12,989 3,000 5,900 

19-21 ก.ค. 62 
HX762 19JUL BKKHKG HK21 0440 0900 

HX767 22JUL HKGBKK HK21 0200 0400 
9,989 12,989 3,000 5,900 

25-27 ก.ค. 62 
HX780 25JUL BKKHKG HK21 0335 0805 

HX761 27JUL HKGBKK HK21 2245 0045+1 
9,989 12,989 3,000 5,900 

26-28 ก.ค. 62 
HX762 26JUL BKKHKG HK21 0440 0900 

HX767 29JUL HKGBKK HK21 0200 0400 
9,989 12,989 3,000 5,900 

เดอืน สงิหาคม 2562 

4-6 ส.ค. 62 
HX780 04AUG BKKHKG HK21 0335 0805 

HX767 07AUG HKGBKK HK21 0200 0400 
9,989 12,989 3,000 5,900 

8-10 ส.ค. 62 HX780 08AUG BKKHKG HK21 0335 0805 9,989 12,989 3,000 5,900 



 
 

 

HX761 10AUG HKGBKK HK21 2245 

0045+1 

10-12 ส.ค. 62 
HX762 10AUG BKKHKG HK21 0440 0850 

HX761 12AUG HKGBKK HK21 2145 2355 
13,989 16,989 3,000 5,900 

15-17 ส.ค. 62 
HX780 15AUG BKKHKG HK21 0335 0805 

HX761 17AUG HKGBKK HK21 2145 2355 
9,989 12,989 3,000 5,900 

16-18 ส.ค. 62 
HX762 16AUG BKKHKG HK21 0440 0900 

HX761 18AUG HKGBKK HK21 2145 2355 
9,989 12,989 3,000 5,900 

22-24 ส.ค. 62 

HX762 22AUG BKKHKG HK21 0415 0820 

HX761 24AUG HKGBKK HK21 2245 

0045+1 

9,989 12,989 3,000 5,900 

25-27 ส.ค. 62 
HX780 25AUG BKKHKG HK21 0335 0805 

HX761 27AUG HKGBKK HK21 2145 2355 
9,989 12,989 3,000 5,900 

เดอืน กนัยายน 2562 

1-3 ก.ย. 62 
HX780 01SEP BKKHKG HK21 0335 0805 

HX761 03SEP HKGBKK HK21 2145 2355 
9,989 12,989 3,000 5,900 

5-7 ก.ย. 62 
HX780 05SEP BKKHKG HK21 0335 0805 

HX761 07SEP HKGBKK HK21 2245 0045+1 
9,989 12,989 3,000 5,900 

8-10 ก.ย. 62 
HX780 08SEP BKKHKG HK21 0335 0805 

HX767 11SEP HKGBKK HK21 0200 0400 
9,989 12,989 3,000 5,900 

15-17 ก.ย. 62 
HX780 15SEP BKKHKG HK21 0335 0805 

HX767 18SEP HKGBKK HK21 0200 0400 
9,989 12,989 3,000 5,900 

19-21 ก.ย. 62 
HX780 19SEP BKKHKG HK21 0335 0805 

HX761 21SEP HKGBKK HK21 2245 0045+1 
9,989 12,989 3,000 5,900 

29ก.ย.-1ต.ค.62 
HX780 29SEP BKKHKG HK21 0335 0805 

HX767 02OCT HKGBKK HK21 0200 0400 
9,989 12,989 3,000 5,900 

เดอืน ตลุาคม 2562 

11-13 ต.ค. 62 
HX762 11OCT BKKHKG HK21 0440 0900 

HX767 14OCT HKGBKK HK21 0200 0400 
10,989 13,989 3,000 5,900 

12-14 ต.ค. 62 
HX762 12OCT BKKHKG HK42 0440 0850 

HX767 15OCT HKGBKK HK42 0200 0400 
13,989 16,989 3,000 5,900 

19-21 ต.ค. 62 
HX762 19OCT BKKHKG HK21 0440 0850 

HX767 22OCT HKGBKK HK21 0200 0400 
10,989 13,989 3,000 5,900 



 
 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) – เมอืงมาเก๊า – วดัอามา่ – ซากโบสถ์

เซนตป์อล – จตรุสัเซนาโด ้– รา้นของฝาก – เดอะเวนเีซยีน – เดอะปารเีซยีน – ตลาดใตด้นิกงเป่ย – จู

ไห ่  พเิศษ !! เมนูเป่าฮือ้ และ ไวนแ์ดง                                                          (-/-/D)         

 

01.30 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภม ิชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ K สายการบนิ HONG KONG 

AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ 

หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ที่

ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

04.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ HONG KONG 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX762 ** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.20  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮอ่งกง  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

หรอื 

00.30 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภม ิชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ K สายการบนิ HONG KONG 

AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ 

หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ที่

ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

03.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ HONG KONG 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX780 ** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง ** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกวา่ประเทศ

ไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

**ไฟลท์บนิมหีลายไฟลท์ และหลายเวลาบนิ โปรดดรูายละเอยีดไฟลท์บนิทา้ยโปรแกรม** 

 

22-24 ต.ค. 62 
HX780 22OCT BKKHKG HK21 0335 0805 

HX767 25OCT HKGBKK HK21 0200 0400 
9,989 12,989 3,000 5,900 

24-26 ต.ค. 62 
HX780 24OCT BKKHKG HK21 0335 0805 

HX767 27OCT HKGBKK HK21 0200 0410 
9,989 12,989 3,000 5,900 

25-27 ต.ค. 62 
HX762 25OCT BKKHKG HK21 0440 0900 

HX767 28OCT HKGBKK HK21 0200 0410 
9,989 12,989 3,000 5,900 

26-28 ต.ค. 62 

HX762 26OCT BKKHKG HK21 0440 0850 

HX761 28OCT HKGBKK HK21 2350 

0220+1 

9,989 12,989 3,000 5,900 



 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาเก๊า (Macau) โดยรถโคช้ (แบบ seat in coach คอืเป็นรถประจ าทาง น ัง่รวม

กบัผูโ้ดยสารทา่นอืน่) ผ่านสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก ฮอ่งกง-มาเก๊า สะพานแหง่นี้มคีวามยาว

ทัง้ส ิน้ 55 กโิลเมตร เชือ่มระหวา่ง ฮอ่งกง มาเกา๊ และเมอืงจไูหบ่นแผน่ดนิใหญ่ของจนี ซึง่ความส าเร็จของการ

สรา้งสะพานแหง่นีท้างการจนีนับวา่เป็นหนึง่ในเจ็ดส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่   

น าทา่นขา้มดา่นสูเ่มอืงมาเก๊า เป็นพืน้ทีบ่นชายฝ่ังทางใตข้องประเทศจนี ปกครองโดยประเทศโปรตเุกสกอ่น 

พ.ศ. 2542 เป็นอาณานคิมของยโุรปทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในจนี ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่16 อ านาจอธปิไตยเหนือมาเกา๊

ไดย้า้ยไปทีส่าธารณรัฐประชาชนจนีในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มาเกา๊ไดม้บีทบาททีม่ี

อทิธพิลตอ่จนีและตะวันตกโดยเฉพาะระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่16 และ ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ผูท้ีอ่าศัยอยูใ่นมาเกา๊

สว่นใหญพู่ดภาษากวางตุง้เป็นภาษาแม ่ภาษาแมนดารนิ ภาษาโปรตเุกส และภาษาอังกฤษก็มพีดูดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ วดัมา่ก๊อก (A-Ma Temple) เป็นวัดเกา่แกท่ีส่ดุในมาเก๊า ค าว่า 

"อามา่" นี้ เป็นทีม่าของค าวา่ "มาเก๊า" ในปัจจบัุน สบืเนื่องมาจาก เมือ่นักเดนิทางชาวโปรตเุกส เดนิทางมาขึน้ฝ่ัง

ทีม่าเกา๊ตรงบรเิวณวัดนี้ แลว้ไดถ้ามกับชาวบา้นวา่เกาะนี้ช ือ่วา่อะไร ชาวบา้นตอบไปวา่ "มา่กอ๊ก" ชาวโปรตเุกสจงึ

เรยีกประเทศนี้เรือ่ยมา จนสดุทา้ย กลายเป็นมาเกา๊นี่เอง  

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซากโบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถค์าทอลกิในเขตซานตอูันโต

นีโอ มาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึง่ถกูไฟไหมแ้ละพายไุตฝุ้่ นถลม่ในชว่งปี ค.ศ. 1835 จนเหลอื

เพยีงซากประต ูเดมิเคยเป็นโบสถส์ าคัญของมาเกา๊ กอ่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเยสอุติ ในสมัย

นัน้ เป็นหนึง่ในโบสถค์าทอลกิทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี น าทา่นเดนิทางสู ่จตรุสัเซนาโด ้(Senado Square) เป็น

จัตรัุสเมอืงมาเกา๊ และเป็นสว่นหนึง่ของ Unesco ศนูยป์ระวัตศิาสตรข์องมาเกา๊มรดกโลก เป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้รูป

สามเหลีย่มยาวและเชือ่มตอ่ , Largo ท า São Domingos ทีป่ลายดา้นหนึง่และ Avenida de Almeida Ribeiro ที่

อืน่ๆ ครอบคลมุพืน้ที ่3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตรัุสไดรั้บการตัง้ชือ่ตาม Leal Senado ซึง่เป็นสถานที่

นัดพบของชาวจนีและโปรตเุกสในศตวรรษที ่16 ถงึ 18 ซึง่ตัง้อยูต่รงหนา้จัตรัุสทีอ่าคาร Leal Senado ตัง้อยูใ่น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 
 

ปัจจบัุน สวนเล็กๆ ทีต่ัง้อยูต่รงกลางของจัตรัุสเนือ้เรือ่งรูปปัน้ทองสัมฤทธิเ์บง Nicolau เดอ Mesquita ยนือยูเ่หนือ

เสาหนิดงึดาบ รูปปัน้ถูกดงึลงในเหตกุารณ์ 12-3 ขณะที ่Mesquita เป็นผูรั้บผดิชอบการตายของทหารจนีควงิ

จ านวนมาก น ้าพถุูกสรา้งขึน้และยังคงยนือยูใ่นปัจจบัุน สว่นใหญ่ของอาคารรอบๆจัตรัุสมสีไตลย์โุรปและอนุสาวรยี์

หลายแหง่ไดรั้บการคุม้ครองดแูลเป็นอยา่งดโีดยรัฐบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะ รา้นขายของฝาก ทกุทา่นสามารถแวะซือ้ขนมขึน้ชือ่และของฝากหมแูผน่ หมฝูอยไดจ้ากทีน่ี่ หมแูผน่รส

ตา่งๆ และเบอเกอรี ่เนือ่งจากมาเกา๊เป็นเมอืงทีร่วมเอาวัฒนธรรมตะวันจนีและโปรตเุกสเขา้ดว้ยกัน อาหารและ

ขนมตา่งๆจงึไดม้รีสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ นยิมซือ้กลับไปเป็นของฝากกนัหลายอยา่ง น าทา่นเดนิทางสู ่เดอะ เวนี

เชยีน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็นชือ่โรงแรมหรูในมาเกา๊ ภายในมหีอ้งพักรับรองหลายพันหอ้ง ถูก

ออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ คงหนีไมพ่น้บนเพดาน ทีว่าดลวดลวยเอาไวอ้ยา่งวจิติรบรรจง 

ส าหรับพืน้ที ่แบง่เป็นคาสโิน มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบง่เป็น 4 โซนใหญ่ๆ อกีทัง้ ยังมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ 

ทีม่ทีีน่ั่งมากถงึ 15,000 ทีน่ั่ง ไวส้ าหรับการจัดงานพเิศษ ทีน่ี่ไดจั้ดแบง่พืน้ทีใ่หนั้กทอ่งเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 

150,000 ตางรางเมตร ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้แบรนดเ์นม กวา่ 350 รา้น ทีต่ัง้อยูร่ายรอบของแกรนด ์คาเนล ซึง่

จ าลองแบบมาจากเมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ีพรอ้มกับเรอืกอนโดลามากกวา่ 50 ล า ส าหรับนักทอ่งเทีย่วที่

ตอ้งการลอ่งเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเกา๊แบบเตม็ๆ (ยังไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ประมาณ 120 

เหรยีญมาเกา๊ และ บรกิารเสรมิอืน่ๆ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับระดับการใหบ้รกิารทีท่า่นตอ้งการ สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ี่

หัวหนา้ทัวร)์  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อสิระอาหารกลางวนัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

บรเิวณเดยีวกัน จะเป็น เดอะ ปารเีชยีน มาเก๊า (The Parisian Macao) หรอืทีรู่จั้กกนัในนามของ หอไอเฟล

แหง่เมอืงมาเกา๊ ทีน่ี่จ าลองหอไอเฟลจากเมอืงปารีส ประเทศฝร่ังเศส มาตัง้ไวท้ีห่นา้โรงแรม ซึง่มขีนาดเลก็กวา่

ของจรงิประมาณ 1 เทา่ ความสงูเทยีบไดก้ับตกึ 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแหง่นี้ มรีา้นอาหารสดุหรู และ จดุชมววิ 

โรงแรมตัง้แตส่ปา Health Club สระวา่ยน ้า คาสโิน และโรงละครขนาดความจถุงึ 1,200 ทีน่ั่ง ตกแตง่อยา่ง

หรูหราลงตัวสไตลอ์ติาเลยีน สมกับเป็นโรงแรมคาสโินทีแ่ทจ้รงิ โดยไดแ้รงบันดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศ

ฝร่ังเศส เมอืงคลาสสคิตลอดกาลทีข่ ึน้ชือ่ดา้นความงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิง่ปลกูสรา้งชือ่กอ้งโลกอยา่ง

หอไอเฟล โดยเราจะตอ้งไปซือ้ตั๋วทีช่ัน้ 5 ในรา้นขายของทีร่ะลกึ Shop 550 (ยังไมร่วมคา่ขึน้ลฟิต ์โดยจะมี

คา่ใชจ้า่ยในการช ึน้ไปชมววิในชัน้ตา่งๆ ดงันี้ Weekdays ตั๋วชมววิในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้หญ่ราคา 168 MOP , เด็ก

อายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 138 MOP ตั๋วชมววิในชัน้ 7 เทา่นัน้ ผูใ้หญ่ราคา 98 MOP , เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 

68 MOP Weekends (เสาร ์, อาทติย ์และวันหยดุ) ตั๋วชมววิในชัน้ 7 และ 37  ผูใ้หญ่ราคา 188 MOP , เด็กอายุ

ไมเ่กนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตั๋วชมววิในชัน้ 7 เทา่นัน้ ผูใ้หญร่าคา 118 MOP , เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 88 

MOP)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ดา่นกงเป่ย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิที ่ตลาดใตด้นิกงเป่ย เป็นตลาดทีเ่สมอืน

เดนิอยูใ่น LOWU CENTER ทา่นจะสนุกสนานกับการต่อรองสนิคา้ราคาถูกทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดังตา่งๆ 

หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดับส าหรับคณุผูห้ญงิ 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงจูไห ่(Zhuhai) โดยรถโคช้ ** ท่านจ าเป็นตอ้งรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่าน

ดว้ยตัวทา่นเอง ทุกทา่น ** (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพิธกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ีเมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 

ใน 5 ของประเทศจนี “จไูห”่ ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชน

จนี”  

ค า่           บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เป่าฮือ้ และ ไวนแ์ดง        

พกัที ่ Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรอื Zhong Shan หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่2 จไูห ่– ถนนคูร่กั – สาวงามหวหีนี ่– วดัผูโ่ถว – เมอืงเซนิเจ ิน้ – วดักวนอู – รา้นยา – รา้นครมีไขม่กุ – 

รา้นยางพารา – หลอหวูช่อ้ปป้ิงเซ็นเตอร ์– ชมโชวน์ า้พุ  

พเิศษ !! เมนูเป็ดปกักิง่และไวนแ์ดง                                                                       (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านน่ังรถชมทวิทัศน์ของ ถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ 

ซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับการพักผ่อนหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น

ถนนคูรั่ก เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ 

จงึไดช้ ือ่ว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นทีน่ิยมของบรรดาคูรั่ก มาพักผ่อนกันมากมาย น าท่านผ่านชม สาวงามหวหีนี ่

หรอื จไูห ่ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ์ของเมอืงจูไห ่บรเิวณอ่าว

เซยีงหู สรา้งข ึน้จากหนิแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร น ้าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวหีนีสาวงามที่

ยนืถอืไขม่กุ บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พัดพลิว้ อุน่รอยยิม้ทัง้บนใบหนา้ถงึมมุปาก เป็นสัญลักษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึ

ความอดุมสมบรูณ์รุ่งเรอืงแหง่เมอืงจไูหน่ั่นเอง ไมว่า่ใครไปเมอืงจไูห ่ก็ตอ้งแวะเวยีนกันไปเยีย่มเธอ  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว หรอื วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอันศักดิส์ทิธิข์องพระโพธสิัตว์

กวนอมิ พุทธศาสนานกิายมหายาน พระโพธสิัตวม์มีากมาย พระโพธสิัตวก์วนอมิคอือวตารหนึง่หรอืภาคหนึง่ของ

พระอมติาภพุทธเจา้ ซึง่พระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบรุุษ เมือ่เสด็จโปรดสตัวใ์หพ้น้ทกุขจ์ะทรงนริมติพระองคไ์ป

ตามภพภมู ิพระโพธสิัตวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , ปางพันมอืพันตา , ปาง 11 หนา้ และ ปางที่

เป็น “เจา้แมก่วนอมิ” ทีค่นจนีเรยีกวา่ “อาเนี้ย” เป็นตน้ เชือ่กนัวา่พระโพธสิัตวก์วนอมิมทีีป่ระทับอยูท่ีด่นิแดน

ศักดิส์ทิธิ ์บนภเูขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศอนิเดยี เมือ่ราว พ.ศ. 11 พระสงฆร์ูปหนึง่เดนิทางไป

ประเทศจนีเพือ่ศกึษาธรรมขากลับไดเ้ชญิองคเ์จา้แมก่วนอมิกลับมาดว้ย ระหวา่งทางเจอพายจุงึตอ้งแวะพักทีเ่กาะ

แหง่หนึง่เป็นเวลานานมาก จนเชือ่วา่องคเ์จา้แมฯ่จะไมไ่ปทีไ่หน ประสงคจ์ะอยูท่ีเ่กาะแหง่นี้ จงึไดส้รา้งศาลเพือ่

ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ เกาะแหง่นี้จงึกลายเป็นทีต่ัง้ของปชูนียสถานอนัศักดิส์ทิธิ ์เปรยีบเชน่ทีป่ระทับของ

เจา้แมก่วนอมิตามต านานเดมิ และเกาะแหง่นี้คอื “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพทอ้ซัว) หนึง่ในสีภ่เูขาพระพุทธอนัยิง่ใหญ่

ของจนี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนิเจ ิน้ หรอื ซ าจ ัน่ , ซมิจุม่ (Shenzhen) โดยรถโคช้ ** ท่านจ าเป็นตอ้งรับ

สัมภาระและดแูลสัมภาระผ่านดา่นดว้ยตัวทา่นเอง ทกุทา่น **  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99


 
 

 เซนิเจิน้เป็นหนึง่ในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรง

ขา้มกับเกาะฮอ่งกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื เขตเมอืงเซนิเจิน้ เขต

เศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิเจิน้ สมัยกอ่นเมอืงเซนิเจิน้เป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมง เมือ่ปี ค.ศ. 

1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวามเจรญิ และความทันสมัยภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีาร

จัดตัง้ตลาดหลกัทรัพย ์อาคารส านักงาน โรงแรม และสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรกเ็พิม่ข ึน้เป็น 2 

เทา่ 

  น าทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอ ูสญัลักษณ์ของความซือ่สัตย ์ความกตัญญู

รูค้ณุความ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมทีา่นเปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ด

เดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตรู ทา่นเป็นคนจติใจม่ันคงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คยประมาท 

การบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ยอดุชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์

ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สัตย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเอง ดังนัน้ ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหวท้า่นเพือ่

ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเองและครอบครัวในทกุๆดา้น 

 

 

  น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , รา้นครมีไขม่กุ (Pearl Cream Shop) , รา้น

ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คณุภาพดขีองเมอืง ทา่นสามารถเลอืก

ซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี่  

 น าทา่นเดนิทางสู ่หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์(Lowu Shopping Center) แหลง่ละลายทรัพยข์องนักชอ้ปป้ิง 

เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิน้ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่งึดดูขาชอ้ปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงสว่นใหญ่จะเรยีก

ทีน่ี่วา่ มาบญุครองของเมอืงจนี ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็นสนิคา้

เลยีนแบบแบรนดเ์นม ไมว่า่จะเป็น กชุชี ่อามานี่ หลยุส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ  

  หลังอาหาร ชมโชวน์ า้พุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน์ ้าพุกลางแจง้ ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืง

เซนิเจิน้ ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทกุวันจันทร)์**โชวน์ ้าพุเตน้ระบ าแหง่ใหม่

ของเซนิเจิน้ ฉากหลงัเป็นเรอื Minghua (เดมิเรยีกวา่ Anceveller) ซึง่ในปี 1960 เรอืยอชทส์ดุหรูทีเ่ป็นของ

ประธานาธบิดฝีร่ังเศส ชารล์สเ์ดอโกล ตอ่มาในปี 1973 ประเทศจนีไดซ้ือ้ตอ่และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Minghua 

ทอดสมอที ่She Kou เมอืงเซนิเจิน้อยา่งถาวร การแสดงทีม่คีวามตืน่เตน้อลงัการกับแสง ส ีและไฟ ใหท้า่นไดช้ม

โชวอ์ยา่งใกลช้ดิ  

ค า่           บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนู เป็ดปกักิง่และไวนแ์ดง 

พกัที ่ Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่3 เมอืงเซนิเจ ิน้ – เมอืงฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า - โรงงาน

เครือ่งประดบั – รา้นหยก – รพีลสัเบย ์– จมิซาจุย่ – สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก            พเิศษ!! เมนูหา่น

ยา่ง                                                                                                       (B/L/-)                                                          

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยรถไฟ** ทา่นจ าเป็นตอ้งรับสัมภาระและดแูลสัมภาระผ่าน

ดา่นดว้ยตัวทา่นเอง ทกุทา่น **   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งทีป่ระชาชนชาวจนีให ้

ความเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึต านานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่ ยามทีอ่อกรบเพื่อตา้นขา้ศกึ

ศัตรูทกุทศิทาง ทกุๆครัง้ ทา่นใชส้ัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ เหลา่ทหาร

กลา้ มคีวามเชือ่วา่เมือ่พกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ทีใ่ดๆ กังหันนี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแตค่วามโชคด ี

มอี านาจเขม้แข็ง เสรมิก าลังใจใหแ้กก่องทัพของทา่น ดา้นในมรีูปปัน้สงูใหญ่ของทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัด

แหง่นี้ ซ ึง่ทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมกีังหันอยูห่ลายตัว มกีลองดา้นละตัว ประชาชนทีเ่ขา้

วัดแชกงจะตอ้งหมนุกังหัน หรอืทีเ่รยีกวา่ "กังหันน าโชค" เพือ่หมนุแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และกอ่นทีท่า่นจะออก

จากวัดจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดไหวพ้ระสละโสด ซึง่วัดแหง่นี้

เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน แตเ่ป้าหมายของคน

โสดอยากมคีูไ่มใ่ชก่ารขอความรักจากเทพเจา้องคน์ีแ้ตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของ

เทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปัน้สทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยูด่า้นหลังประทับอยู ่ซ ึง่ชาวจนีตอ้ง

มาขอพรความรักกันทีน่ี่ โดยการขอพรกับเทพเจา้องคน์ีต้อ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี

น าทา่นเดนิทางสู่ วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกง

สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวัดทีช่าวฮอ่งกงนัน้เลือ่มใสกันมาก ดว้ยความทีเ่จา้แมก่วนอมินัน้เป็นเทพเจา้

แหง่ความเมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีกุขร์อ้นอะไรก็มักจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมนั่น้ชว่ยเหลอื นอกเสยีจากนี้ทีน่ี่

ยังข ึน้ชือ่ในเรือ่งเซยีมซทีีแ่มน่มาก และ ยังมพีธิีขอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย โดยคนสว่นใหญ่จะนยิม

ไปในเทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   พเิศษ!! เมนูหา่นยา่ง 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพือ่ เลอืกซือ้ เครือ่งประดับทีส่วยงาม เป็นของ

ฝากไปใหค้นทีท่า่นรัก หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรับเสรมิดวงชะตาของตัวทา่นเอง ซึง่มลีักษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็น

รูปกังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมกนัท่ัวโลก ทีถ่อืก าเนดิข ึน้ทีน่ี่ และเพราะหา้ง City Gate Outlet อยูใ่กลก้ับ

สนามบนิมาก น่ังรถบัสประมาณ 15 นาทกีถ็งึ ท าใหท้ีน่ี่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีนั่กทอ่งเทีย่วหลายคนนยิมมาแวะชว่ง

ขากลับ น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คณุภาพดขีอง

เมอืง ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี่     



 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้วแหง่นี้ ทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ และยังใช ้

เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องมรูีปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้อง

คุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่

กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ข ึน้ 3 

ปี 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้่านเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุย่ (Tsim Sha 

Tsui) ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงราย 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮอ่งกง  

21.45  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ HONG KONG 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX761 

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัที ่4     กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ                                                                                            (-/-/-)                                                          

 

23.55 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

หรอื 

วนัที ่4     กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ                                                                                            (-/-/-)                                                          

 

02.00+1 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ HONG KONG 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX767 

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

04.10+1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม 

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 

1,500 บาท / ทรปิ / ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 

ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี(Infant) ราคาภาษสีนามบนิ ทา่นละ 5,900 บาท **  (ไมม่ทีีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลฮอ่งกงร่วมกับการทอ่งเทีย่วแหง่ฮอ่งกงเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รัฐบาล คอื บัวหมิะ หยก จวิเวอรี ่ฯลฯ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยาก

เรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้

เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นทกุเมอืง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 เหรยีญฮอ่งกง / คน / รา้น 



 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปและกลับพรอ้มคณะ ตามรายการทีร่ะบุ ชัน้Economy Class รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและค่าภาษี

น ้ามันทกุแหง่ 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ ตามเงือ่นไขทีท่างบรษัิท กับ สายการบนิ HONGKONG 

AIRLINE คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทกุทา่น โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และ 

สัมภาระทีถ่อืข ึน้เครือ่ง มนี า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั เทา่นัน้ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบ ุ 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ(กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่วซีา่ 144 แบบหมูค่ณะ ทา่นละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร)์ 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ลกูคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

×  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ 45 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิเต็ม

จ านวนพรอ้มกบัคา่วซีา่ หลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผูจ้อง โปรแกรมที่

เดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่า่นสะดวก 



 
 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รูีปถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และ

จะตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้  

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ตามนโยบายของรฐับาลจนี ผูเ้ดนิทางทีน่อนหอ้ง TWN/DBL/TRP หากยกเลกิการเดนิทางกระทนัหนั 

เป็นเหตใุหห้อ้งพกัดงักลา่วเหลอืผูพ้กัเพยีง 1 ทา่น  ผูเ้ดนิทางทีเ่หลอื 1 ทา่นน ัน้ จ าเป็นตอ้งจา่ยคา่พกั

เดีย่วเพิม่ตามอตัราคา่บรกิารในตารางขา้งตน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วัีนหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมด

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ 

สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 

วนั ก่อนออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และ

กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการหกั

คา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง 

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพ์เิศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงนิมาแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์น

การยกเลกิ และไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิ เป็นตั๋วเครือ่งบนิชนดิราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบนิ

โปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนินการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund ได ้หมายถงึ 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 กรณีทีท่่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาตวิาตภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรือในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับ

ทา่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่านในกรณี

ดงันี ้



 
 

- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุก

ทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุท่านเดนิทาง

ตามความประสงคต์อ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่

ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอยา่เพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีทีต่อ้งท าวซีา่ขา้มดา่นจนีจะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ ีป่ระมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกตใิชว้ซีา่

กรุป๊) 

 บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วฮอ่งกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮอ่งกง สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ทา่นไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง 

หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารดุ เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้

ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการ

บนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธ ิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนั้นกรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รียบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้

มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรียบรอ้ย

แลว้ กรณีทียั่งไมอ่อกตั๋วเครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะ

ออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ป

เป็นส าคัญ 



 
 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลับพรอ้มกัน หาก

ตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

 เกี่ยวกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามที่สายการบนิก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้แตท่ัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้า่นทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน อยา่งทีด่สีดุ 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 

Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้

ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบัุตเิหต ุสภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการ

ควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมด

แลว้ 

 ขอสงวนสทิธ ิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัข ึน้ก่อนวนั

เดนิทาง  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , 

เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 บรกิารน า้ด ืม่ท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่แจกในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันสุดทา้ย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วันอสิระจะไมม่นี ้าดืม่แจก 

 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 


