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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ-กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-เกาะลนัเตา-ช้อปป้ิงซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต - 
Symphony of Lights 

06.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู 6 เคานเ์ตอร ์K สาย
การบนิฮอ่งกงแอรไ์ลนเ์จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

08.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิทีH่X768(บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

12.40 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
ทา่นเดนิทางสูเ่กาะลนัเตา ซึง่มขีนาดใหญ่เป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง และเป็นเกาะทีม่ขีนาด
ใหญท่ีส่ดุในคาบสมทุรฮอ่งกง น าทา่นน่ังกระเชา้นองปิง Ngong ping 360 จากตงุชงุสูท่ีร่าบ
นองปิง เป็นกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก ทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา 
(กรณีกระเชา้ปิดจะใชร้ถโคช้ขึน้แทน) พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นวฒันธรรม
นองปิง (Ngong Ping Village) บนพืน้ที ่1.5 เฮคตาร ์อสิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชม
การแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมูบ่า้นจ าลองแหง่น้ีทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถ
ผสมผสานระหวา่งความเจรญิ และวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว 
ใหท้า่นนมสัการพระใหญว่ดัโป่หลนิ องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 
250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้หลังจาก
นัน้ใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่City gate Outlet เป็นตกึทีข่ายแตส่นิคา้ราคาลดพเิศษ 
50-80% ขึน้ไป ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา มอียู ่70 กวา่ยีห่อ้ เชน่ Nike, Adidas, Roots, 
Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Peddler Warehouse, Polo, Samsonite, 
Crocs และชัน้ใตด้นิจะม ีSupermarket ขนาดใหญ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
น าทกุทา่นไปชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตา ตอบโตก้นัตามจังหวะ
เสยีงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค ่าคนื การแสดง
มัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญ
ตา่งๆ ทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่น้ีประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่
เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของ
ฮอ่งกง 
พกัที ่BEST WESTERN GRAND HOTEL / PENTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง-ซติีท้วัร-์VICTORIA-REPULSE BAY-จวิเวอรร์ ี-่ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้ รบัประทานอาหารติม่ซ า ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม เป็นจดุชมววิ
ทีค่ณุจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม อา่ววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้
สงูตัดกบัแนวเขาเขยีวขจอีันแสนสวยงาม เชญิถ่ายรปูตามอัธยาศัย น าทา่นสูห่าดทรายรพีลสัเบย ์
REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่น้ีสวยทสีดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูป้ันของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครอง
ชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมสัการขอพรจากเจา้
แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่
ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี น าทา่นชมโรงงานจวิเวอรร์ ีท่ีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีซนท์ีไ่ดร้ับ
รางวัล และน าทา่นแวะชมหยก ซึง่เป็นสนิคา้ทีช่าวฮอ่งกงถอืเป็นเครือ่งประดับ และเครือ่งรางที่
นยิมใสต่ดิตัว น าทา่นเดนิทางสูว่ดัแชกงหมงิ หรอืวดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอื
เป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมัย
ราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปั้น
เจา้พ่อแช ้ กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเลา่ว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ 
แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์น้ีไดก้อ่เกดิบรุษุชาติ
นักรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้ กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และ
ทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะ
ไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของทา่น 
คนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคาร
แบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารที่
มชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแช ้ กง๊ ยังเป็น
ทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง 
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เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพือ่เสรมิสรา้งบารม ี และศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนั
ทัง้สิน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงที ่ ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจาก
ทั่วทกุมมุโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ ไมว่า่คณุจะมรีสนยิมแบบ
ไหนหรอืงบประมาณเทา่ใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ที่
กวา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซนเ์นอรน์านาชาตชิือ่ดัง
จากทั่วทกุมมุโลก อกีทัง้ยังเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ย
กบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเชีย่นเทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้ Brand 
Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, 
GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูม่าเกา๊ โดยน าทุกทา่นน ัง่รถโคช้ชา้มสะพานเชือ่ม “ฮอ่งกง-จู
ไห-่มาเกา๊”HZMB สะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
เขา้ทีพ่ัก 
พกัที ่GRAND VIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง-มาเกา๊-วหิารเซนตป์อล-เซนาโดส้แควร-์วดัอามา่-เวเนเชีย่น-ฮอ่งกง-กรงุเทพฯ-
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้       รบัประทานอาหารติม่ซ า ณ ภตัตาคาร  
ผา่นชมเกาะมาเกา๊ ซึง่นับเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็น
เพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ 
จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่ 16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนี้เพือ่ตดิต่อคา้ขาย
กบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบน้ีทีส่ าคัญคอืชาวโปรตเุกส ไดน้ าพาเอาความ
เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท า
ใหเ้กาะมาเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัว 
จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี" ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิ
ปรางคท์อง สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน ประดษิฐานอยูบ่น
ฐานดอกบัวดงูดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอรา่มงดงามจับตา เจา้แม่
กวนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึง่ คอืป้ันเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ แตว่า่กลับมพีระพกัตรเ์ป็นหนา้
พระแมม่าร ี ทีเ่ป็นเชน่น้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บั
มาเกา๊ในโอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัจนี น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊ 
เชน่ คุก้กีอ้ัลมอนด ์ มะนาวโปรตเุกส ขนมผัวจา๋เมยีจา๋ หมแูผน่สตูรพเิศษ น ้ามันปลา น าทา่นชม 
วหิารเซนตป์อล โบสถแ์หง่น้ีเคยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 1594 และปิด
ไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแหง่แรกของเอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนต์
ปอลสรา้งขึน้ในปี 1580 แตถ่กูท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทั่งเกดิ
เพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์กูท าลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่น
ใหญ ่ และบันไดหนา้ดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวันออกและตะวันตกและ
มอียูท่ีน่ี่เพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก แวะชมยา่นเซนาโดส้แควร ์ถอืไดว้า่เป็นท าเลทองทางธรุกจิ
ของมาเกา๊เพราะรวบรวมสนิคา้คณุภาพและรา้นคา้ตา่งๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทกุแบบทกุสไตล ์และ
ยังมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ตา่งๆ ของมาเกา๊วางขายอยูด่ว้ยเรยีกวา่ชอ้ปป้ิงทีน่ี่แหง่เดยีวก็คุม้
เกนิพอ  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสูว่ดัอามา่ หรอืทีรู่จ้ักกนัในนามของศาลเจา้แมท่บัทมิ ตัง้อยูบ่รเิวณเหาดบารร์า 
สรา้งขึน้เพือ่เป็นการถวายสกัการะแกอ่ามา่ องคเ์ทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล โดยมตี านานเลา่วา่มหีญงิ
สาวชือ่ ‘หลงิมา่’ เป็นชาวฟเูจีย้น ตอ้งการขา้มฝ่ังมายังคาบสมทุรเอา้เหมนิ จงึขอโดยสารมากบั
เรอืประมงล าเล็กๆ ล าหนึง่ แตร่ะหวา่งทีเ่รอืลอ่งอยูก่็กลับมพีายเุกดิขึน้ท าใหเ้รอืล าอืน่ๆ อับปางลง 
แตด่ว้ยปาฏหิารยิก์็ท าใหเ้รอืของหลงิมา่เดนิทางมาถงึฝ่ังไดอ้ยา่งปลอดภัย แตเ่มือ่กา้วเทา้ขึน้บนฝ่ัง
เธอก็ลอยขึน้ไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทัง้หลายจงึเชือ่กนัวา่เธอเป็นธดิาแหง่ทอ้งทะเล 
และนับแตนั่น้ดนิแดนแหง่น้ีก็ไดร้ับการขนานนามว่า ‘อา่วของอามา่’ อา่นเป็นภาษาจนีวา่ ‘อามา เกา’ 
และเพีย้นมาเป็นมาเกา๊ในปัจจบุัน วัดอามา่คอืวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และเก็บรกัษาศลิปะวัตถเุกา่แกซ่ึง่มี
มลูคา่มหาศาลไวม้ากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยูม่าไดย้าวนานทีส่ดุในมาเกา๊ วัดอามา่
คอืศนูยร์วมใจชาวมาเกา๊ ประกอบไปดว้ยประตูทางเขา้ ซุม้ประตแูหง่การร าลกึ หอสวดมนต ์หอแหง่
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ความเมตตา หอเจา้แมก่วนอมิ และศาลาเซิง้เจา้ชานหลงิ ทีล่ว้นอทุศิใหแ้ดเ่ทพศกัดิส์ทิธิอ์งคต์า่งๆ 
ท าใหวั้ดอามา่ซึง่กอ่สรา้งมากอ่นทีป่ระเทศมาเกา๊จะถอืก าเนดิ เป็นตัวแทนอันน่ายกยอ่งในการบอก
เลา่ถงึวัฒนธรรมจนีทีห่ลอ่หลอมอยูใ่นศรทัธาแหง่ลัทธเิตา๋ ขงจือ้ พุทธศาสนา และความเชือ่ใน
เทพเจา้ โดยภายในวัดอามา่นัน้ในมกีอ้นหนิขนาดใหญซ่ึง่แกะสลกัเป็นรปูเรอืส าเภาโบราณ เพือ่
เป็นสญัลักษณ์แสดงวา่เป็นจดุทีเ่จา้แมอ่ามา่ยา่งเทา้กา้วขึน้สูผ่นืดนิมาเกา๊ หนา้วัดมรีปูปั้นสงิโตหนิ
อยู ่ 2 ตัว เชือ่กนัวา่หากใครไดห้มนุลกูแกว้ทีอ่ยูใ่นปากสงิโตไปทางขวา 3 ครัง้ พรอ้มตัง้จติ
อธษิฐานแลว้จะสมหวังในสิง่ทีป่รารถนา นอกจากนัน้ยังมคีวามเชือ่เกีย่วกบัโชคลาภอกีมากมาย 
ชาวประมงกอ่นออกเดนิเรอืจะตอ้งมาท าการสกัการะ เพือ่ขอพรใหเ้ดนิทางโดยปลอดภัย และหา
ปลากลับมาไดม้ากๆ  
น าทา่นชม THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสโินหรรูะดับ 6 ดาว หลังจากนัน้มี
เวลาใหท้า่นอยา่งเต็มทีเ่พือ่ทีจ่ะไดส้มัผัสบรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยี ภายใน
พรอ้มสรรพดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป 
พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกวา่ 350 รา้น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภัตตาคาร กวา่ 30 แหง่ 
เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบ ทา่นสามารถน่ังเรอืกอนโดลา่ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายใน
โรงแรม (ไมร่วมอยูใ่นรายการ) หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่ 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยน าทุกทา่นน ัง่รถโคช้ชา้มสะพานเชือ่ม “ฮอ่งกง-จู
ไห-่มาเกา๊”HZMB สะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก ถงึฮอ่กงแลว้เดนิทางสูส่นามบนิ 

21.05 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิทีH่X779(บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

23.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

21-23 ม.ีค. 63 
HX768 0850-1240 
HX779 2105-2310 23,999 23,999 23,999 6,500 

4-6 เม.ย. 63 
HX768 0850-1240 
HX779 2105-2310 

25,999 25,999 25,999 6,500 

18-20 เม.ย. 63 
HX768 0850-1240 
HX779 2105-2310 23,999 23,999 23,999 6,500 

23-25 พ.ค. 63 
HX768 0850-1240 
HX779 2105-2310 23,999 23,999 23,999 6,500 

20-22 ม.ิย. 63 
HX768 0850-1240 
HX779 2105-2310 23,999 23,999 23,999 6,500 

11-13 ก.ค. 63 
HX768 0850-1240 
HX779 2105-2310 23,999 23,999 23,999 6,500 

22-24 ส.ค. 63 
HX768 0850-1240 
HX779 2105-2310 23,999 23,999 23,999 6,500 

19-21 ก.ย. 63 
HX768 0850-1240 
HX779 2105-2310 23,999 23,999 23,999 6,500 

 
อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพ่ัก 2 คนื (กรณีพัก 3 ทา่นๆ ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) 
/ คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ด ้
ระบไุว ้ / คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศก์
บรกิารตลอดการเดนิทาง / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิคนขับรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ย 90HKD/ทา่น*** (ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยู่
กบัความพอใจของลกูคา้) / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ / 
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
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ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีาร
เรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋
รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
- หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วัน  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วัน / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณ ี
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วัน / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
2.  เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไม่ไดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
4. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึตามทีก่ าหนด 
5. การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระ
คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  
6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
7. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอืรา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่ว
จะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ฮ่องกง
http://www.thaifly.com/

