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HONGKONG LANTAU MACAO 
โดยสายการบนิ Emirate Airline  

4 วนั 3 คนื  
 
ไฮไลทท์วัรH์ONGKONG LANTAU DISNEY 

1. นมสัการองคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มชมววิทวิทศัน ์
2. ไหวพ้ระชอืดงัของฮอ่งกง ทวีดัแชกงหมวิ 
3. นมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์
4. นงัรถรางพคีแทรมบนยอดเขา   
5. อสิระชอ้ปปิงสนิคา้มากมาย ท ีถนนนาธาน 
6. ลมิลองตมิซําตน้ตาํหรบัแสนอรอ่ย หา่นยา่งฮอ่งกง อาหารจนีสไตลก์วางตุง้ 
7. ชมิขนมทารต์ไขข่นึชอืของมาเกา๊  
8. ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีท ีThe Venetian Resort และชมิขนมทารต์

ไขข่นึชอืของมาเกา๊ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1  

กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – Symphony of Lights [

10.30น. พรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 

Emirate Airline โดยมเีจา้หนา้ท ี

ใหก้บัทา่น 

13.45 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ 

*ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงเนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซงึระบบการจองทนัีงเป็นแบบสุม่ทนัีง

วา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์จีะระบทุนัีงบนเครอืง หรอืเปลยีนทนัีง จะมี

ทา้ยรายการน*ี 

17.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (

ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก 

ดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนันนําท่านเดนิ

ทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – Symphony of Lights [

2 พระใหญล่ันเตาCity Gate Outlet 

3 วัดแชกงหมวิ- ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(
รพีัสเบย-์อสิระชอ้ปปิงถนนนาธาน-มาเกา๊

4. มาเกา๊-วัดอามา่-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล
โดแ้สควร-์เวเนเชยีน-สนามบนิฮอ่งกง

  

รายละเอยีดการเดนิทาง

 

เครอืงแอรบ์สั A380 
ทนีงัแบบ 3-4-3 

Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

พรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 

โดยมเีจา้หนา้ท ี... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เทยีวบนิท ีEK384 

ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงเนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซงึระบบการจองทนัีงเป็นแบบสุม่ทนัีง

วา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์จีะระบทุนัีงบนเครอืง หรอืเปลยีนทนัีง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้าก

Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 

ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT Bสนามบนิตังอยู่บนเกาะลันเตา 

ดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนันนําท่านเดนิ

ทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) 

 เชา้ เทยีง 
Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]     

  

(นังรถรางพคีแทรม)-หาด
มาเกา๊ 

  

เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซน็พอลล-์เซนา
สนามบนิฮอ่งกง-กรงุเทพฯ 

  

รายละเอยีดการเดนิทาง

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ทงัขาไป-ขากลบั 

นําหนกัสมัภาระ
ขาไป 
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4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ 

คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงเนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซงึระบบการจองทนัีงเป็นแบบสุม่ทนัีง

คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้าก

เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) นําท่านผ่านพธิกีาร

สนามบนิตังอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็น

ดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนันนําท่านเดนิ

TSING MA BRIDGE) ซงึเป็นสะพานแขวน

เย็น โรงแรมทพีกั 
 PANDA HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

 PANDA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

 TAIPA SQAURE 
หรอืเทยีบเทา่ 

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 

นําหนกัสมัภาระ 
 - ขากลบั 30 กก. 

 



 

ทางรถยนตท์มีคีวามยาวมากกว่า 

แมน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกง

แสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง 

เดนิทางมาทันเวลา) 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

ทพีกั  เดนิทางเขา้สูท่พีัก Panda Hotel 

 

 

Day 2 

พระใหญล่นัเตา-City Gate Outlet 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา

 จากนันเดนิทาง สูเ่กาะลันเตา 

สัมผัสกับประสบการณ์ทน่ีาตนืตาตนืใจจากกระเชา้ลอยฟ้านองปิง

ทอ่งเทยีวบนรถกระเชา้เคเบลิทสีามารถชมทัศนียภาพอันงดงามไดแ้บบพาโนรามคิ เชอืมจากใจกลางเมอืง

ตุงชงุถงึหมู่บา้นนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 

งดงามของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงทวิทัศนเ์หนอืทอ้งทะเลของทะเลจนีใต ้ทวิทัศนข์องเนนิเขาอนัเขยีวขจ ี

ลําธาร นําตกและป่าอันเขยีวชอุ่มของอทุยานลันเตาเหนือ เมอืกระเชา้ไปถงึสุดทา

ใหญ่เกาะลันเตาซงึเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธกิลางแจง้ทใีหญ่ทสีุดในโลก องคพ์ระทําขนึจากการเชอืม

แผ่นทองสัมฤทธ ิกว่า 200 

ทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหบุเขาและโขดหนิเ

กลางแจง้ทใีหญท่สีดุ นอกจากนทีา่นอาจจะเลอืกซอืของขวัญของทรีะลกึจากหมูบ่า้นนองปิง อาทเิชน่ หยก 

ไขม่กุหรอืเครอืงประดับตรสิตัลเพอืเตอืนความทรงจําแหง่การมาเยอืน 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ทางรถยนตท์มีคีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซงึไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชอืดั

แมน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกง นําท่านชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบ

แสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง Symphony of Lights (

รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา

จากนันเดนิทาง สูเ่กาะลันเตา ซงึถอืไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทยีวอันมเีอกลักษณ์ระดับโลกของฮอ่งกงนําท่าน

สัมผัสกับประสบการณ์ทน่ีาตนืตาตนืใจจากกระเชา้ลอยฟ้านองปิง(Ngong Ping Skyrail 

ทอ่งเทยีวบนรถกระเชา้เคเบลิทสีามารถชมทัศนียภาพอันงดงามไดแ้บบพาโนรามคิ เชอืมจากใจกลางเมอืง

งชงุถงึหมู่บา้นนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.จากรถกระเชา้ท่านจะไดช้มทัศนียภาพอัน

งดงามของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงทวิทัศนเ์หนอืทอ้งทะเลของทะเลจนีใต ้ทวิทัศนข์องเนนิเขาอนัเขยีวขจ ี

ลําธาร นําตกและป่าอันเขยีวชอุ่มของอทุยานลันเตาเหนือ เมอืกระเชา้ไปถงึสุดทา

ใหญ่เกาะลันเตาซงึเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธกิลางแจง้ทใีหญ่ทสีุดในโลก องคพ์ระทําขนึจากการเชอืม

200 แผ่น เขา้ดว้ยกัน นําหนักรวม 250 ตัน และสงู

ทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหบุเขาและโขดหนิเบอืงลา่งซงึเป็นพระพทุธรปูนัง ทําจากทองสัมฤทธิ

กลางแจง้ทใีหญท่สีดุ นอกจากนทีา่นอาจจะเลอืกซอืของขวัญของทรีะลกึจากหมูบ่า้นนองปิง อาทเิชน่ หยก 

ไขม่กุหรอืเครอืงประดับตรสิตัลเพอืเตอืนความทรงจําแหง่การมาเยอืน  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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กโิลเมตร ซงึไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังระดับโลก นอร์

นําท่านชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบ

Symphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณี

 

รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา 

ซงึถอืไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทยีวอันมเีอกลักษณ์ระดับโลกของฮอ่งกงนําท่าน

Ngong Ping Skyrail 360) เสน้ทางการ

ทอ่งเทยีวบนรถกระเชา้เคเบลิทสีามารถชมทัศนียภาพอันงดงามไดแ้บบพาโนรามคิ เชอืมจากใจกลางเมอืง

จากรถกระเชา้ท่านจะไดช้มทัศนียภาพอัน

งดงามของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงทวิทัศนเ์หนอืทอ้งทะเลของทะเลจนีใต ้ทวิทัศนข์องเนนิเขาอนัเขยีวขจ ี

ลําธาร นําตกและป่าอันเขยีวชอุ่มของอทุยานลันเตาเหนือ เมอืกระเชา้ไปถงึสุดทางท่านจะไดส้ักการะพระ

ใหญ่เกาะลันเตาซงึเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธกิลางแจง้ทใีหญ่ทสีุดในโลก องคพ์ระทําขนึจากการเชอืม

ตัน และสงู34เมตร หันพระพักตไ์ปทางดา้น

บอืงลา่งซงึเป็นพระพทุธรปูนัง ทําจากทองสัมฤทธิ

กลางแจง้ทใีหญท่สีดุ นอกจากนทีา่นอาจจะเลอืกซอืของขวัญของทรีะลกึจากหมูบ่า้นนองปิง อาทเิชน่ หยก 



 

GT-HKG EK05 

...จากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงอยา่งจุใจท ีCITY GATE OUTLET มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอือยา่งครบครันตังแต ่

NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY CHAIN ,COACH , NEW BALANCE , KAT 

SPADE , MICHAEL KORS, FOLLI FOLLIE,VAN  ฯลฯ 

เย็น อสิระตามอธัยาศยั 

 ทพีกั เดนิทางเขา้สูท่พีัก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 3 

วดัแชกงหมวิ -ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(นงัรถรางพคีแทรม)-หาดรพีสัเบย-์อสิระชอ้ปปิงถนนนาธาน-มาเกา๊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา 

วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่มีคีวามศักดสิทิธมิาก มอีายกุว่า 300 ปีตังอยูใ่นเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขนึ

เพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืว่าท่านแชกง เนืองจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขนึ

ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัวไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชอืถอืว่า

หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนํา

โชคทตีังอยูใ่นวัดเพอืจะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน 
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โชคลาภ ยศศักด ิและถา้หากคนทดีวงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไมด่ี

ออกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด คือพร 4 ประการ คอื สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทาง

ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันท ี2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาว

ฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนเีพอืถวายกงัหันลมเพราะเชอืวา่กังหันจะชว่ยพัดพาสงิชวัรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บ

ออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  ...นําทา่นชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา 

The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับววิทวิทัศน์ของตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจุดชมววิที

สงูทสีดุ และสวยทสีดุของฮอ่งกงสัมผัสบรรยากาศสดชนื สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮอ่งกง

และเกาลูน ไดท้ังเกาะอย่างชัดเจน  เป็นจุดชมววิ ชมไฟตกึสูงในฮ่องกง ยอดเขาทีสูง 552 เมตรจาก

ระดับนําทะเล ตังอยูใ่นเกาะฮอ่งกง ทดีา้นบนของ The Peak มอีาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรอื 

ครงึวงกลมสงู 7 ชนั ภายในอาคารมพีพิธิภณัฑห์ุน่ขผึงึมาดามทุสโซ ่(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ 

รา้นอาหาร และรา้นขายของทรีะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของฝาก รา้นขายของ Brand name เป็น

แหล่งชอปปิงทสีงูทสีดุในฮ่องกง ...จากนันนําท่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชค

ลาภ ณ ชายหาดรีพัลสเ์บย ์สรา้งขนึในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทียวจํานวนมากเดนิทางมา

สกัการบชูาขอพรศักดสิทิธจิากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที

เชอืกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวังทกุครังไป.. 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ..จากนันนําชมโรงงานจวิเวอรร์ ีซงึเป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงทสีดุของฮอ่งกงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดบั

ท่านสามารถหาซอืไดใ้นราคาพเิศษ !! และนําท่านเลือกซอืยาสมุนไพรจีนต่างๆ อกีมากมาย   ใหท้่าน

อสิระชอ้ปปิงถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปปิงท ีOcean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนด์

เนมชอืดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 

Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเล่น Toy r'us รา้นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอด

ภาษีท ีDFS   

เย็น อสิระตามอธัยาศยั 

ทพีกั เดนิทางเขา้สูท่พีัก Taipa Square Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

Day 4 

มาเก๊า-วดัอาม่า-เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นพอลล-์เซนาโดแ้สควร-์เวเนเชยีน-สนามบนิฮ่องกง-

กรงุเทพฯ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั  

หลังจากทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย  นําทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิรมิทะเลรปูองคเ์จา้แมก่วนอมิสําฤทธปิระทับ

ยนืบนโคมทรงดอกบัว ซงึประเทศโปรตุเกสสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าเนอืงในโอกาสสง่มอบคนื

ใหก้ับประเทศจนี ..นําใหทุ้กท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แมทั่บทมิท ีวัดอาม่า ซงึเป็นวัดทมีชีอืเสยีงมากๆสําหรับ

นักทอ่งเทยีวสําหรับวัดแหง่นตีังอยูใ่กลก้ับทะเล ภายในวัดดูแลว้ก็แปลกตาดเีพราะว่ามกีารกอ่สรา้งกันแบบ

ลดหลันกนัไปตามพนืททีอํีานวย เนอืงจากสถานทแีหง่นตีังอยูร่มิเชงิเขา เมอืเดนิพน้ซุม้ประตก็ูจะพบกบัศาล

ของเจา้แมท่ับทมิตังอยู ่..นอกจากนันก็ยังม ีหอเมตตาธรรม ศาลเจา้แมก่วนอมิ ศาลพุทธเซนิเจา้ชานหลนิ

และยงัมศีาลเจา้ขนาดเล็กๆ อกีหลายศาลทไีดม้กีารสรา้งเพอืถวายใหแ้กเ่จา้แมท่ับทมิ 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นสูโ่บสถเ์ซนตป์อล โบสถเ์กา่แกซ่งึมคีวามงดงามตามสถาปัตยกรรมยโุรปโบสถแ์หง่นเีคยเป็นโรงเรยีน

สอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 เกดิเพลงิไหมอ้ย่าง

รุนแรงทําใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแค่เพยีงบานประตูและบันไดทางเขา้ดา้นหนา้ทีสง่างามย่านการคา้

สําคัญของมาเก๊าเซนาโดส้แควร ์หรอื เซ็นเตอรพ์อยทม์าเก๊าซงึโดดเด่นดว้ยพนืถนนทปีลูาดดว้ยกระเบอืง

เป็นลายลอนคลนืลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทยีวและแวะซอืสนิคา้ทมีี

ชอืเสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมายจากนันนําทา่นแวะซอืขนมพนืเมอืงมาเก๊าขนมทารต์ไข ่และทองพับห่อ

สาหร่ายนําท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอสิระ

พักผอ่นถา่ยรปูและชมความงามสมัผสัเมอืงจําลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายในเวเน

เชยีนตามอธัยาศัยซงึแบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชอืดังใหท้า่นไดส้มัผัสกบั

ภตัตาคารกวา่ 30 แหง่ เพอืลมิลองเมนูตา่งๆ ททีา่นชนืชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้น 

เชน่BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ล่องเรอืกอนโดล่า CONDOLA (ไม่

รวมอยูใ่นรายการราคาท่านละ120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะเสยีงโชคคาสโินซงึ

มอียูท่งัหมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทมีอีายตํุากวา่ 18 ปี เขา้ไปภายในคาสโินไมอ่นุญาตทําการ

บนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทังสนิและควรแต่งกายสภุาพ)**จากนันนําทุกท่านเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยเรอื

เฟอรร์ ีประมาณ 50 นาท ี(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วันเดนิทาง)เพอืเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

21.15น.      ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ Emirate Airlines เทยีวบนิท ีEK385 

23.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

HONGKONG LANTAU MACAO 

4D 3N BY EK 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 

วันท ี: 05-08 มกราคม 2561 20,991 20,911 18,911 6,000 
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วันท ี: 12-15 มกราคม 2561 20,991 20,911 18,911 6,000 

วันท ี: 26-29 มกราคม 2561 20,991 20,911 18,911 6,000 

วันท ี: 03-06 กมุภาพันธ ์2561 20,991 20,911 18,911 6,000 

วันท ี: 02-05 มนีาคม 2561 20,991 20,911 18,911 6,000 

วันท ี: 03-06 มนีาคม 2561 20,991 20,911 18,911 6,000 

 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 6,000 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 800บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เงอืนไขการใชบ้รกิาร 
 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯไม

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทังนขีนึอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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5. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนันทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ  

8. การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณทีา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยดัเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตัวเครอืงบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตาม

เงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและทปิพนักงานขบัรถ (วันละ 200บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

6. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 

หมายเหตุ 

 

การสาํรองทนีงั 

1. กรณุาสํารองทนัีง+ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมอืท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทังหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

เงอืนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

5. สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าใชจ้่ายทังหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนท ี

บรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ท่านขนึไป) เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทีเดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิท 

ตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตัว

เครอืงบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณีทไีม่

สามารถเดนิทางได ้

8. ยกเวน้กรุ๊ปทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีัก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทัวรท์งัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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9. กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 **สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและฮอ่งกง เซนิเจนิ จไูห ่ขนึอยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทเีท่านนั ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง  พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละ 

สทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ 

เงอืนไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทยีวจะสนิสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง และ

โรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตัว

เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวร์

อนืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเท่านัน 

9. หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทังสนิบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์การเดนิทางเพือ
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ทอ่งเทยีวเกาหลเีทา่นัน 

12. เทยีวบนิ และรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับใน

เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

14. โรงแรมทพีักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทพีักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทพีักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทรีะบใุนรายการท่องเทยีวเท่านัน โรงแรมทปีระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีทที่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขนึอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซงึมคีวามแตกต่างกันอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทตีอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครอืงปรับอากาศเนืองจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทมีอีุณหภูมตํิา

เครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบต่อความเสยีหายสญูหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุ่างๆ ใดๆทังสนิ 

16. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิและถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พอืทอ่งเทยีวเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทยีวแห่ง

เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจนิ)กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืนเมอืงให้

นกัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก 

ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทุกทา่น

ทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุก

เมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้นทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง หากเป็นนักท่องเทียวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพมิ 

17. ในระหวา่งทอ่งเทยีวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซอืไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซอืทังนขีนึอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคับใหซ้อืแตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

18. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯก่อนทุกครังมเิชน่นันทาง 

บรษัิทฯจะ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทังสนิ 

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานททีอ่งเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ
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*** HAVE A NICE TRIP *** 

เดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีัก ยานพาหนะ,  อนั

เนอืงจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนอืงจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทยีวทังใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรัีบประกนัในกรณทีผีูร้ว่มเดนิทางถกู

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีี

การปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทังนกีารขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซงึ

รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 


