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พระใหญ่ลันเตา+นั่งกระเช้านองปิง | วัดแชกงหมิว  
หาดรีพลัสเบย ์| จุดชมวิววิคตอเรียพคี |  เมนูพิเศษติ่มซํา ห่านย่าง 

 
  

 

ฮ่องกง มหาเฮง 3 วัน 2 คืน 

เดินทาง สิงหาคม – ตุลาคม 62  

เริ่มต้นเพียง 16,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรงุเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)(CX700:08.15-12.10)-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate 
Outlet 
วันที่ 2. ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกง-Jewelry Factory-ศูนย์หยกและสมุนไพร-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย 
วันที่ 3. ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-จุดชมวิววิคตอเรียพีค-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (CX703: 19.50-21.45) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) -ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง) (CX700 : 08.15-12.10)-พระ
ใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet 

05.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 
4 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

08.15 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX700  
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.10 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 
พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B  

 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาข้ึนกระเช้านองปิง เพ่ือสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และ
ภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนําท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม 
พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์
เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพ่ิมข้ึนทําให้ปัจจุบันมี
พระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลินเป็นวัดเจห้ามเซ่นไหว้อาหารที่เน้ือสัตว์ทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยู่ที่ระดับ
ความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ 
จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ข้ึนบันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับอยู่เหนือระดับนํ้าทะเล 371 เมตร องค์พระ
สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณ
ทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมีรูปป้ันเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึง
เป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีน
โบราณมากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมู่บ้านนองปิงที่จําลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านนํ้าชา 
ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มีสินค้าให้เลือกซ้ืออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, 
ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Panda Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 2 
ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกง-Jewelry Factory-ศูนย์หยกและสมุนไพร-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช้
อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน  สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1921 เพ่ืออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิ
เต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่ง
ในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพ่ือขอ
พรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสี
แดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม..จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 
300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี
เหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่า
หากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพ่ือ
จะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมี
เคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทิน
จีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัว
และนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 

ท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชม
วิธีการเลือกซ้ือหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง  เจ้าแม่กวนอิม (Kwun 
Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา 
ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 
ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่
ชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย     
จากนั้นให้ท่านมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินค้า ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศูนย์การค้าต่างๆ 
เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsuiที่มีร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีก
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เกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, 
GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นต้น หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียง
จากทั่วทุกมุมโลก  
(อิสระอาหารค่ํา..... เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงตามอัธยาศัย) 

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Panda Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันท่ี 3 
ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-จุดชมวิววิคตอเรียพีค-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ) (CX703: 19.50-21.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 
 

 นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak  หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึก
สูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะ
ฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน  เป็นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยู่ใน
เกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์
หุ่นข้ึผึ้งมาดามทุสโซ่ (Madame Tussauds) ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขาย
ของฝาก ร้านขายของ Brand name เป็นแหลง่ชอปป้ิงที่สูงที่สุดในฮ่องกง จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพ
เจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอ
พรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุก
ครั้ง 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
19.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX703 
21.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
**รถรางพีคจะถูกระงับในช่วงแรกตั้งแต่วันท่ี 23 เมษายน 2562 จนถึง เดือนกรกฎาคม 62 และยังไม่มีกําหนดเปิดใช้เปล่ียนใช้รถข้ึน
แทน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารถรางพีค** 

หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจาก 
        ท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน      
 

อัตราค่าบริการ : ฮ่องกง มหาเฮง 3 วัน 2 คืน BY CX 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ป ี
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 02-04 สิงหาคม 62 
CX700 : BKK-HKG 08.15-12.10 
CX703 : HKG-BKK 19.50-21.50 

16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่ 23-25 สิงหาคม 62 
CX700 : BKK-HKG 08.15-12.10 
CX703 : HKG-BKK 19.50-21.50 

22,900 22,900 22,900 21,900 6,000 

วันที่ 06-08 กันยายน 62 
CX700 : BKK-HKG 08.15-12.10 
CX703 : HKG-BKK 19.50-21.50 

16,900 16,900 16,900 15,900 4,500 

วันที่ 20-22 กันยายน 62 
CX700 : BKK-HKG 08.15-12.10 
CX703 : HKG-BKK 19.50-21.50 

22,900 22,900 22,900 21,900 6,000 

วันที่ 11-13 ตุลาคม 62 
CX700 : BKK-HKG 08.15-12.10 
CX703 : HKG-BKK 19.50-21.50 

19,900 19,900 19,900 18,900 6,000 

วันที่ 12-14 ตุลาคม 62 
CX700 : BKK-HKG 08.15-12.10 
CX617 : HKG-BKK 21.35-23.30 

19,900 19,900 19,900 18,900 6,000 

วันที่ 18-20 ตุลาคม 62 
CX700 : BKK-HKG 08.15-12.10 
CX703 : HKG-BKK 19.50-21.50 

19,900 19,900 19,900 18,900 6,000 

วันที่ 25-27 ตุลาคม 62 
CX700 : BKK-HKG 08.15-12.10 
CX703 : HKG-BKK 19.50-21.50 

19,900 19,900 19,900 18,900 6,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 
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ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 
วันท่ี 11-13, 12-14, 18-20, 25-27 ตุลาคม 2562  ท่านละ 7,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หาก

ไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด 

5. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับ

ทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
10. ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 

30 กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 
กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ําหนกัเกินจากทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000  – 5,000 บาท  
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดข้ึนจริง  เน่ืองจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไม่สามารถทําการ REFUND ได้ 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย 
และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืน
ที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง

คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 
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