
 

 

รหัสทัวร SMT1901010 
ทัวรฮองกง มาเกา จูไห 4 วัน 3 คืน (CX)  
สะพานฮองกง จูไห มาเกา วัดเจาแมกวนอิม โบสถเซนตปอล เซนาโดสแควร  
Symphony of Light น่ังกระเชา 360 พระใหญโป�วหลิน พระแชกงหมิว  
พักหรู 6 ดาว The Venetian Macao Resort Royal Suite  
บุฟเฟ�ต นานาชาติ  ณ  ภัตตาคาร Cafe’ Deco 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1  กรุงเทพฯ - ฮองกง                              (-/L/-) 
03.00 น.  คณะเดินทางพรอมกันตามเวลานัดหมาย  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร

ขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการ บินคาเธยแปซิฟค แอรเวย (CX)  

**สังเกตป�าย Smiletrip888 ** พนักงานตอนรับและหัวหนาทัวร ใหการตอนรับ
พรอมติดป�ายช่ือและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่น่ังบนเคร่ืองบิน และผานพิธีการ
ตรวจคนเขา-ออกเมือง สายการบินการจัดที่น่ังบนเครื่องบิน ทางสายการบินเปนผู
กําหนด ทางบริษัทไมสามารเขาไปแทรกแซงได แตจะทําการ Request ใหได
เทาน้ัน อาทิเชน กรณีขอรถวีลแชร หรือตองการอาหารพิเศษซึ่งตองแจงลวงหนา
กอนเดินทาง 3 วันหากถึงวันเดินทางมีลกูคาบางทานไมสามารถเดินทางไดกรุณา
แจงเจาหนาท่ีกอนทําการเช็คอิน  
ออกเดินทางสู ฮองกงโดย สายการบินคาเธยแปซิฟค แอรเวย เท่ียวบินที่ CX616 
06.35 – 10.25 น., CX700 08.15 – 12.10  
ถึงสนามบิน เช็คแลปกอก ฮองกง  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทาน
เดินทางสูรานอาหาร 

กลางวัน  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  ม้ือที1่ 
 

หลังรับประทานอาหาร นําทาน เดินทางสูมาเกาโดยเรือเฟอรรี ่อันทันสมัยโดยใช
เวลาการ เดินทางประมาณ 1 ชม. เดินทางถึงมาเกา ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง 
(หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนเปนรถบัส)  
นําทานเดินทางสูท่ีพัก The Venetian Macao Hotel & Resort โรงแรมหรู
ระดับ 6 ดาว  ใหทุกทานไดพักผอนอิสระตามอัธยาศัยเพ่ือสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย ภายในพรอมสรรพดวยส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย
ไมวาจะเปนรานคา รานอาหารมากมายและอีกหน่ึงความคลาสสิคคอืการ ลองเรือ
กอนโดลาในลําน้ําแหงเวนิส ฟงการขับขานอันไพเราะของนายทายเรือท่ีทําหนาท่ีพา
เราลองเรือ 
**สําหรับคาลองเรืออยูท่ี 118MOP$/ทาน ตอการน่ังเรือชมบรรยากาศเวนิสจําลอง



 

 

ไมเกิน 10 นาที** 

อิสระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกตอการชอปปم�งและชมความงามของโรงแรม The 
Venetian Macao Hotel & Resort 

ท่ีพัก  The Venetian Macao Hotel & Resort 6 ดาว หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน https://www.venetianmacao.com   Room Type: Royale 
Suite  (หองแบบเตียงใหญ 1 เตียง) 
 

วันท่ี 2 วัดเจาแมกวนอิม - โบสถเซนตปอล – เซนาโดสแควร – น่ังรถบัสสูฮองกง –
  Symphony of Light  (ABF/L/D)         

เชา  อาหารเชาแบบบุฟเฟ�ต นานาชาติ  ณ  ภัตตาคาร Cafe’ Deco ภายใน
โรงแรม  ม้ือที ่2  
   หลังรับประทานอาหาร นําทานสัมผัสกับ เมืองมาเกา (Macau) ดินแดนแหงการ
พนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากน้ี มาเกา มีภาพความงามแหงศิลปวัฒนธรรม
ของโลกตะวันออกและตะวันตกใหไดชื่นชม ตลอดจนวิถี    ชีวิตท่ีผสมผสานกันอยาง
กลมกลืน กวาจะเปนชื่อ “มาเกา” มีท่ีมาจาก “อามา” องคเทพธิดาแหงทองทะเลผู
ศักดิ์สิทธ์ิ ตามตํานานเลาสืบตอกันมาวา “อามา” มีพระนามเดิมวา “หลิงมา” หญิง
สาวชาวฟูเจ้ียนท่ีวันหน่ึงเธอตองการขามฝم�งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ “เอา
เหมิน” ตามช่ือในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคนหน่ึงซ่ึงเปน
เพียงเรือลําเล็กๆ ที่ยอมใหหลิงมา โดยสารมาดวย ในระหวางท่ีเรือลองอยูกลาง
ทะเล เกิดมีพายุขึ้นอยางรุนแรงทําใหเรือหลายลําตองอับปาง แตดวยปาฏิหาริยใน
คําส่ังฟ�าของหลิงมาทําใหเรือท่ีเธอโดยสารมา เขาถึงฝم�งไดอยางปลอดภัย ทันทีท่ีห
ลิงมากาวเทาขึ้นสูฝم�งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ�าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายตาง
เช่ือกันวาเธอ คือ องคเทพธิดาแหงทองทะเล นับตั้งแตน้ันดินแดนแหงนี้ก็ไดรับการ
ขนานนามวา “อาวของ อามา” หรือ “อา-หมา-เกา” ท่ีเพ้ียนเสียงมาเปน “มาเกา” 
ในปจจุบัน 
นําทาน ผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเล (Kun Iam Statue) ซึ่งโปรตุเกสสรางขึ้น
เพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกา เน่ืองในโอกาสที่สงมอบ มาเกาคืนใหกับจีน นําทาน
สู วัดเจาแมกวนอิม (Kun Iam Temple Macau) เปนหน่ึงในสามวัดที่เกาแกที่สุด
ในมาเกาสรางขึ้นต้ังแตศตวรรษท่ี 13วดัแหงน้ีมีพระสงฆจีนจําวัดอยูดวย เม่ือกาว



 

 

เขาสูประตูก็ถือวากาวเขาสูความมงคล เน่ืองจากดานขางประตูมีทาวจตุโลกบาลท้ังสี่
คอยปกปกรกัษาวัดอยูขางละ 2 ตนจุดเดนของวัดน้ีคือ เร่ืองโชคลาภและการเงิน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ม้ือที3่ 
 

  นําทานเดินทางสู โบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul's) โบสถเกาแกซึ่งมีความ
งดงามตามสถาปตยกรรมยุโรป นําทานสูจุดกาํเนิดแหงมาเกา ณ ซากประตูโบสถ
เซนตปอล ซึ่งโบสถแหงน้ีเคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหแรกของ  ชาวตะวันตกใน
ดินแดนตะวนัออกไกล ตอมาในป ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถ
เซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตูและบันไดทางเขาดานหนาท่ีสงางาม  
จากน้ันนําทานสู เซนาโด สแควร มาเกา (Senado Square หรือ Senate 
Square) เซ็นเตอรพอยทแหงมาเกา ซึ่งโดดเดนดวยพ้ืนถนนท่ีปูลาดดวยกระเบ้ือง
เปนลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเท่ียว
และชอปปم�งสินคาท่ีมีช่ือเสียงและสินคาแผงลอยมากมายเม่ือถึงเวลานัดหมาย 

16.00 น.  เดินทางสูฮองกงโดย รถบัสขามสะพานฮองกง จูไห มาเกา (Hong Kong Zhuhai 
Macau Bridge) เปนสะพานขามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก ท่ีเช่ือมเขตปกครองพิเศษ
อยาง ฮองกง มาเกา และจูไหเขาไวดวยกัน ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที 
เร่ิมสรางขึ้นในปพ.ศ.2552 และเปดใหใชบรกิารอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 24 
ตุลาคม 2561 ซึ่งใชระยะเวลากอสรางท้ังหมด 9 ป ใชงบกอสรางมากถึง 20 
พันลานดอลลารสหรัฐ หรือกวา 6 แสนลานบาท โดยสะพานแหงน้ีเปนหน่ึงใน
แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเกรตเตอร เบย (Greater Bay Area) ท่ีเช่ือมตอมาจาก
โครงขายถนนเดิมของมาเกา-จูไห และจากฝم�งฮองกง โดยใชเหล็กในการกอสราง
สะพานถึง 420,000 ตัน ซ่ึงสามารถนําไปสรางหอไอเฟลไดอีกถึง 60 แหงเลย
ทีเดียว นับวาเปนหน่ึงในสุดยอดทางวิศวกรรมของจีนเลยก็วาได ระหวางการ
เดินทางทานจะไดชมวิวของทะเลอันไกลโพนราวกับวาทานไดลอยอยูเหนือผิวน้ํา 
พรอมเปดประสบการณใหมไปพรอมกัน 

16.45 น.    เดินทางถึง ฮอองกง หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมือง นําทานสูภัตคารอาหาร 

ค่ํา     รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ม้ือท่ี4 
 

 นําทานชม Symphony of Light การแสดงแสง สี เสียง ซึ่งทาง Hong Kong 
Tourism Board จัดขึ้นเพ่ือเปนการ โปรโมทการทองเท่ียวของฮองกง โดยรวมกับ



 

 

อาคารสูงทั้งสองฝم�งของอาววิคตอเรีย 44 อาคารที่มีรูปทรงแตกตางกันตามหลักฮวง
จุยประดับไฟดานบน จากน้ันจะมีการยิงแสงเลเซอรและแสงไฟตางๆ ประกอบ
เสียงเพลงและคําบรรยายเปนภาษาอังกฤษ จีนกลาง ฯลฯ สลับวันกันไป 
Guinness World Records ไดบันทึกวา Symphony of Lights เปนงาน
แสดงแสงสีเสียงท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยจุดที่เหมาะในการชม Symphony of 
Lights มากท่ีสุดก็คือริมฝم�งเกาลูน 

ท่ีพัก  Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน  https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong 
 

วันท่ี 3 วัดแชกงหมิว – วัดเจาแมกวนอิมรีพลัสเบย – ฮองกงจิวลี่ – อิสระชอปปم�งยานจิม
ซาจุย   (DS/-/-) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร  (แบบต่ิมซํา)    ม้ือท่ี 5 
 

จากน้ันนําทานสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนําโชค (Che Kung Temple) ถามา
วัดน้ีตองอธิฐานขอในดาน โชคลาภ ทรัพยสินเงินทอง ธุรกิจการงานใหเจริญรุงเร่ือง 
มีกังหันทองแดงที่เช่ือกันวาถาหมุน 3 รอบจะขับไลส่ิงช่ัวรายและนําแตสิ่งดีๆมาให 
และวัดน้ียังเปนจุดหมายของนักธุรกิจท่ีอยากสมหวังในเร่ืองงาน ทําธุรกิจราบร่ืน
เน่ืองจาก *แชกง*ขึ้นช่ือวาเปนเซียนผูผดุงความยุติธรรม ซื่อสัตยและรบชนะเสมอ 
สาเหตุท่ีวัดน้ีชื่อวาวัด *กังหัน*เพราะเปนสัญลักษณในการปดเป�าเร่ืองรายใหออก
จากผูท่ีมาไหวน่ันเอง  และในวัดกังหันยังมีอีก 2 จุดที่หลายๆทานอาจจะยังไมทราบ
คือ จุดไหวไทสวยเอ๊ีย หรือเทพเจาคุมครองดวงชะตาอยูดานซายมือองเทพเจาแชกง 
และเทพเจาไฉซิงเอ๊ียหรือเทพเจาโชคลาภท้ัง 5 องคอยูดานขวาของเทพเจาแชกง ใน
จุดน้ีมีกอนเงินทองแบบจีนใหเรานํากลับไปต้ังบูชาไวที่บานไดดวย  
นําทานสู อาวรีพัลสเบยหรืออาวน้ําต้ืน (Repulse Bay) ซึ่งช่ืออาวน้ีไดมาจากช่ือ
เรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพ่ือรักษาการณอาวอาวดานน้ีเปนอาวน้ําต้ืน ซึ่งไดรับ
ความนิยมจากคนฮองกงเองที่มาเที่ยวพักผอน ซ่ึงดานหน่ึงของอาวมี วัดเทียนโฮว 
(Tin Hau Temple) ในวัดแหงน้ีมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหลายองคประดิษฐานอยูท้ังโพธิสัตว
กวนอิมท่ีเปนท่ีเคารพศรัทธาและขึ้นช่ือเร่ืองการขอลูก องคเทียนโฮวท่ีเปนท่ีเคารพ
ศรัทธาในฐานะเทพธิดาแหงทองทะเลผูปกปกรักษาคนเดินทาง เทพเจาไฉซิงเอ๊ียท่ี
ผูคนนิยมมาขอโชคลาภโดยใชมือหรือธนบัตรลุบรปูปم�นทาน 



 

 

องคพระสังกัจจายนท่ีชาวจีนเช่ือกันวาสามารถขอเพศของลูกได นอกจากน้ันยังมี
พระพุทธรูปแบบไทย สะพานแหงการตอชะตาท่ีเช่ือวาเมื่อขามสะพานไปแลวจะเปน
ดินแดนแหงสวรรคที่มีสัญลักษณมงคลอยูหลายอยาง เชน แพะสามตัว ซ่ึงหมายถึง
การเร่ิมตนชวีิตที่ดี เทพแหงความรัก ท่ีผูคนนิยมไปขอเร่ืองคูครองโดยนําริบบ้ินสี
แดงไปผูกไวรูปปم�นปลา ซึ่งเปนที่ช่ืนชอบของนักทองเท่ียวในการโยนเหรียญเขาปาก
ปลาและมีอาคารคลายเกงจีนซึ่งมีคํามงคล 100ตัวอักษรเปนภาษจีนโบราณติดอยู
หลายทานนิยมไปอธิษฐานขอพรเพ่ือใหมีส่ิงดีๆเกิดขึ้นในชีวติ  
จากน้ันนําทานสู รานฮองกงจิวเวลร่ี (HKJ) ท่ีโดงดังที่สุดบนเกาะฮองกงของ บริษัท 
ฮองกง จิวเวลร่ี กรุป จาํกัด ไดเกิดแรงบันดาลใจ นํากังหัน มาพลิกแพลงเปน จ้ี ลอม
เพชร โดยเชิญซินแสช่ือดัง มาจัดวางตําแหนงของเพชรแตละเม็ด ซ่ึงถือเปน
เคร่ืองรางตามหลักฮวงจุยซ่ึงจําลองเลียนแบบมาจาก “แซกงเม๋ียว” กังหันใหญ 4 
ใบพัดท่ีชาวฮองกงเล่ือมใสศรัทธาท่ี “วัดเชอกุง” ซึ่งเปนวัดท่ีดังมากและมีตํานาน
ความเช่ือมายาวนานวา คนที่มีเคราะหเม่ือจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแลว 
จะทําใหชีวิตหมุนเวียนไปในทางท่ีดีและสามารถพัดเอาส่ิงช่ัวรายตางๆ ออกไปได 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร ม้ือท่ี6 
 

หลังอาหารอิสระใหทานไดชอปปم�งเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย ยานถนนนาธาน
(Nathan Road) เสนทางชอปปم�งต้ังแตจิมซาจุยยาวจนถึงมงกก โดยจะมีเส้ือผา
ยี่หอตางๆมากมายท่ีคนไทยคุนเคยอยาง Giordano,G2000,ZARA แลวยังมีราน
ขายมือถือ,กลอง,รานอาหาร และรานขนมเปนตนหรือเราจะเดินขามไปยังฝم�งถนน 
แคนตั้น (Canton Road) เพ่ือชอปปم�งสินคาแบรนดเนมภายในหาง Harbour 
City แหลงรวมสินคาสําหรับนักชอปปم�งตวัยง มีแบรนดระดับโลกอยาง Louis 
Vuitton, Dior , Gucci , Chanel , Hermes ฯลฯก็ตองมาท่ีถนนสายน้ีสวน
ราคาก็ถกูกวาเมืองไทยพอสมควร แถมยังมีแบบใหมๆมาใหเลือกอยางจุใจ หรือจะ
เลือกเดินตอไปยังOcean Terminal ซึ่งอยูภายในอาคารเดียวกันก็ไดมีรานของ
เลนอยาง Toy R’us ไวคอยเอาใจคุณหนูๆอีกดวย 

  ***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง*** ไดเวลานัด
หมายนําทานกลับโรงแรมท่ีพัก 

ท่ีพัก   Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 



 

 

https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong 

วันท่ี 4  กระเชานองปง Standard – ไหวพระใหญโป�วหลิน – ชอปปم�ง City Gate – 
กรุงเทพฯ       (DS/L/-) 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบต่ิมซํา) ม้ือที7่  บริการทานดวยโจกตํารับ
ฮองกง และต่ิมซํา ตนตําหรับรสชาติกวางตุง แทๆ  

หลังรับประทานอาหารแลว นําทานเดินทางไปสักการะ พระใหญบนเกาะ
ลันเตา เกาะใหญที่สุดของฮองกง ซ่ึงมีขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกง นํา
ทาน น่ังกระเชา (Ngong Ping Cable Car Standard) จากตุงชุงสูท่ีราบนองปง 
ใชเวลาน่ังประมาณ 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะลันเตา พบกับ
สถาปตยกรรมจีนโบราณของ หมูบานนองปง (Ngong Ping Village) เปนหมูบาน
ท่ีจําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีน มีบรรยากาศสบายๆและมีรานอาหาร รานขาย
ของที่ระลึก,หอพระพุทธประวัติท่ีนําเสนอเร่ืองราวของพระพุทธประวัติจากหมูบาน
นองปงเดินตรงไปทานจะพบกับพระพุทธรูปขนาดใหญที่สุดในโลก พระใหญบนเกาะ
ลันเตา (Tian Tan Buddha Statue) องคพระสรางจากการเช่ือมแผนสัมฤทธ์ิถึง 
200 แผน หนัก 202 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขา
เบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใต หากไมไดมาสักการะพระใหญก็เหมือนมาไมถึงฮองกง 
ตองใชเวลาสรางนานกวา 12 ป จึงเสร็จสมบูรณ รอบขางขององคพระใหญมีเทวดา 
6 องคกําลังถวายส่ิงของ 6 ช้ินที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความ
อดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ่งท้ังหมดคือหนทางท่ีจะพาสรรพสัตวสูนิพพาน 
ดานลางของพระใหญมีอาคาร 3 ช้ัน บริเวณช้ัน 3 มีพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจาบรรจุอยู 

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางขึ้นนองปงในกรณีที่กระเชา
ปดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย โดยไมแจงใหทราบลวงหนาและสงวน
สิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี* 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที8่ 
 

หลังอาหาร นําทุกทานชอปปم�งที่หางดัง City gate Outlet Mall หน่ึงในแหลงช
อปปم�งช่ือดังของฮองกงท่ีใครมาแลวตองแวะชอปปم�งกระจายใหได เพราะซิต้ีเกตส



 

 

แหงน้ีเต็มไปดวยรานคาแบรนดเนมช้ันนํากวา 80 ราน เชน Esprit outlet, 
Guess outlet, Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯ ท่ีพรอมนําสินคามาลด
ราคา 30-70%กันตลอดทั้งป ไดเวลานัดหมาย นําทุกทานเดินทางสูสนามบิน
นานาชาติ เช็ค แลป กอก 

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�ง** 
......... น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธยแปซิฟค แอรเวย เท่ียวบินที่ 

CX613 (1835-2035),CX703 (1950-2150), CX617 (2135-2330), 
CX709 (2225-0020+1) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง เดินทางถึง 
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

17 - 20 May 2019  29,900 28,900 27,900 7,000 10,000 

06 - 09 Jun 2019  27,900 29,900 25,900 7,000 10,000 

25 - 28 Jul 2019  27,900 27,900 25,900 7,000 10,000 

09 - 12 Aug 2019  29,900 29,900 27,900 7,000 10,000 

12 - 15 Sep 2019  27,900 27,900 25,900 7,000 10,000 

23 - 26 Oct 2019  27,900 27,900 25,900 7,000 10,000 

หมายเหตุ 

อัตราน้ีรวม 

คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัเสนทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ช้ันทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะ 
และคาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 



 

 

คาท่ีพักตามระบุในรายการ หองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 
** กรุณาระบุลักษณะหองที่คุณตองการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวทานเองTWN / DBL / SGL 
/ TRP หากไมมีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเปนเตียง Twin ใหกับผูเขาพัก 

** สําหรับ The Venetian Macau Resort บริษัทสวงนสิทธ์ิในการจองหองเปนแบบ Royale 
Suite ทุกหอง(หองแบบเตียงใหญ 1 เตียง) ท้ังน้ีทางบริษัทเปนเพียงผูประสานงานทําการรีเควส
ใหกับทางลูกคา สุดทายการจัดหองพักข้ึนอยูกับทางโรงแรม 

คาอาหารท่ีระบุในรายการ 
คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
คารถรับ-สงและนําเท่ียวตามรายการ 
หัวหนาทัวร นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัมหรือเปนไปตามท่ีสายการบินกําหนด เน่ืองจากอาจมี
การเปลี่ยนแปลง 
ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม) 

อัตราน้ีไมรวม 

คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพท คาซักรีดเส้ือผา คามินิบารในหอง 
รวมถึงคาอาหารและเครือ่งด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากตองการสั่งเพ่ิมกรุณาแจงหัวหนา
ทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด 
คาทําหนังสือเดินทาง 
คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติหรือตางดาว 
คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%(คิดคํานวณจากคาบริการ กรณีตองการใบกํากับภาษี) และคา
ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (คํานวณจากคาบริการ) 
คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ 120 HKD/ทริป เด็กและผูใหญจายเทากัน ยกเวน
เด็กทารก 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

กรุณาชําระคามัดจําทานละ 15,000 บาท / เดินทางชวงเทศกาลชําระคามัดจําทานละ 20,000 
บาท ทันทีหลังการจอง พรอมแฟกซหรืออีเมลล หนาพาสปอรตและหลักฐานการโอนเงิน เพ่ือทํา
การจอง  สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 15 วัน หากไมมีการชําระมัดจําถือวาการจองไม
สมบูรณ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูท่ีวางมัดจํากอน 

เงื่อนไขการยกเลิก           

ยกเลิกกอนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจําบางจํานวน หากมีการเกิดคาใชจาย เชน ทางบริษัทไดมัด
จําต๋ัวกับสายการบินแลว หรือ ทางบริษัทไดมีการการันตีโรงแรมกับแลนดทางเมืองนอกแลว 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวนสิทธ์ิเก็บมัดจํา 80% ของจํานวนเงินมัดจํา 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี ยกเวนกรณีหาคนมา
เดินทางแทนได และตองมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรณีต๋ัวเคร่ืองบิน/ต๋ัวเรือ ไดทําการออกแลวและตอง
ทําการแกไขช่ือ 
เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรบัเปลี่ยนวิธีการเดินทางข้ึนนองปง ในกรณีท่ีกระเชาปดปรับปรุง 
หรือสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยจากทางเจาหนาท่ีไมอนุญาตใหขึ้นเพราะถือหลักความปลอดภยั 
ดังน้ันจะไมมีการคืนเงนิทุกกรณี 
กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงาน ไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง
เพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากไมเหลือถึงและไมสามารถเดินทางได 
ต๋ัวเครื่องบินเปนราคาพิเศษกรณีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน, คืนเงินและ
ไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 
เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทจะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวขางตนแลวทั้งหมด 
กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนท่ีพอใจแลวจึงวางมัดจํา 
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม อาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ



 

 

เชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจาก
คาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีท่ีมีการขึ้นลง
ของเงินตราตางประเทศและจากการปรับขึ้นคาน้ํามันของสายการบิน 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวรตามความเหมาะสมท้ังน้ีจะ
ยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
บริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออ่ืนๆ ไมอาจจะรับผิดชอบตอปญหา 
นัดหยุดงาน การเมือง ความลาชา การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แตยังคงรกัษามาตรฐานการบรกิาร
ท่ีดี  เพ่ือใหทานเกิดประโยชนและความสุขในการทองเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความ
ผิดพลาดของสายการบิน แตทางบริษัทจะแกไขใหดีที่สุด 
หากเกิดกรณีทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร ใหถือเปน
ความรับผิดชอบสวนบุคคล 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเน่ือง มาจากภัยจลาจล ประทวง ความไมสงบ
ทางการเมือง 
กรุณาตรงตอเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนัดหมาย 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูรวมเดินทางไมถึง 10 ทาน 
** ออกเดินทางข้ันต่ํา 10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร) 15 ทานข้ึนไป (มีหัวหนาทัวร) ** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวันเดือนทางของทาน ในกรณีกรุปไมสามารถออกเดินทางได 
การทองเท่ียวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการสงเสริมการ
ทองเท่ียวดังกลาวคือ รานจิวเวอรรี่ แตไมไดมีการบังคับซื้อ หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตอง
จายคาทัวรเพ่ิม 2,500 บ. / ทาน (ในกรณีลูกคาไมไปซิต้ีทัวรตามโปรแกรมทัวรที่มีเทาน้ัน) กรุณา
แจงกับทางเจาหนาท่ีกอนชําระเงิน ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
ดังกลาวแลว 
ในกรณีท่ีลูกคาจองทัวรและชําระคามัดจําแลว ถือวาทานไดยอมรับในขอความและเงื่อนไข
ท่ี  บริษัทแจงขางตน 

 


