
                                                                                                                             
 
 
 
 

 

ฮองกง-มาเกา–ฟร!ีพระใหญนองปง-วัดแชกงหมิว 4วัน 3 คืน 
โดย Cathay Pacific Airways  (CX)  

พักมาเกา 1 คืน/ พักฮองกง 2 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว ยานแหลงชอปปง 

มาเกา: ชมความสวยงามของโบถเซ็นพอลล ,นมัสการเจาแมกวนอิมที่เกาแกที่สุดในมาเกา, 

         นมัสการศาลเจาแมทับทิมวัดอามา ,ชอปงเซนนาโดสแควร,เที่ยวชมความอลังการของเวเนเชี่ยนรีสอรท 

ฮองกง: นมัสการเจาแมกวนอิมที่ริมอาวรีพลัสเบย ,ถายรูปตรงจุดชมวิวที่เขาวิคตอเรียพีค, 

            ขอโชคลาภที่วัดแชกงหรือวัดกังหัน,ชมโรงงานจิวเวอรร่ีที่มีชื่อเสียงของฮองกง 

 ฟรี! นั่งกระเชา 360 องศา นมัสการพระใหญนองปง ชอปปงซิตี้เกทเอาเลต 

ชอปปงสิ้นคาแบนเนมบนถนนนาธานและยานจิมซาจุย,ชม Avenue Of Star ที่ประทับมือดาราที่มี 

ชื่อเสียงพรอมกับการแสดงแสง สี  เสียง A Symphony of Lights 

เที่ยวสวนสนุกดิสนียแลนด เพ่ิมทานละ 2,500 บาท (รวมรถรับสง) 

  
วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮองกง-มาเกา                          
05.30 น.    คณะพรอมกันท่ี อาคารผูโดยสารขาออก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6  เคานเตอร M สายการบินคาเธตแปซิฟค แอรเวย ( CX)  

โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน  

08.20  น.   เดินทางสู ฮองกง โดยสายการบินคาเธตแปซิฟค แอรเวย ท่ียวบินท่ี   CX700  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

12.10 น.   เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ทาอากาศยานนานาชาติของฮองกง ท่ีทันสมัยดวยเทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆ

ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมืองโดยออกทางประตู B จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมาเกา โดยเรือเจ็ทฟอรย   

ค่ํา    รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร   พักท่ี  China Hotel  หรือ Taipa square Hotel หรือ 

 Casa real Hotel หรือ Golden dragon Hotel  หรือ Grand waldo Hotel  หรือเทียบเทา 



                                                                                                                             
 
 
 
 

 

วันที่สอง มาเกา-โบสถเซ็นพอลล-เจาแมกวนอิมริมทะเล -เซนาโดสแควร-เดอะ เวเนเช่ียน 
Avenue Of Star   A Symphony of Lights 

                
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  แลวนําทานชมเจาแมกวนอิมริมทะเล (goddess of mercy)  

เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทอง สรางดวยทองสัมฤทธิ์ท้ังองค มีความสูง 18 เมตร หนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู

บนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจาแมกวนอิมองคน้ีเปนเจาแมกวนอิม

ลูกคร่ึง คือปนเปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลับมีพระพักตรเปนหนาพระแมมารี ท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจ

สรางขึ้นเพ่ือ เปนอนุสรณใหกับมาเกา ในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีนน่ันเอง วัดเจาแมกวนอิม (temple of the goddess of mercy in 

macau) วัดเจาแมกวนอิมเปนวัดใหญและเกาแกท่ีสุดในมาเกา สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษท่ี 13 เปนท่ีประดิษฐานขององคพระพุทธรูปปาง

นิพพานประทับอยูในดอกบัว และองคเจาแมกวนอิมในชุดเจาสาวของจีนท่ีตัดเย็บดวยผาไหมอยางงดงาม นอกจากน้ันท่ีน่ียังมีโตะหินท่ี

ใชเปนสถานท่ีลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพ ระหวางสหรัฐอเมริกาและจีนเมื่อ ปค.ศ.1844 รวมท้ังมีตนบอนไซท่ีดัดเปนรูปตัวหนังสือ

จีนท่ีส่ือความหมายถึงการมีชีวิต ยืนยาว และยังมีตํานานของตนไมแหงความรักอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสูวัดอามา (Macau A-Ma 

temple) วัดอามา หรือ ศาลเจาแมทับทิม ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศถวายใหกับอามา องคเทพทิดาแหงทองทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ

ซึ่งแกะสลักเปนรูปเรือสําเภาโบราณ เปนสัญลักษณท่ีบงบอกวา บริเวณน้ี คือ จุดแรกท่ีเจาแมอามายางเทาขึ้นสูแผนดินมาเกา ดานหนามี

รูปปนสิงหโตอยู 2 ตัว มีความเชื่อวาหากหมุนลูกแกวท่ีอยูในปากไปทางขวา 3 คร้ัง พรอมของพรจะสมหวัง แลวนําทานสู มหาวิหาร

เซนตพอล (ruins of st. paul's in macau) โบสถเซนตปอลถือเปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกา ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1602 แลวเสร็จใน

ปค.ศ. 1637 ออกแบบโดยพระนิกายเยซูอิตชาวอิตาเลียนโดยความชวยเหลือของคริสเตียนชาว ญ่ีปุน เปนโบสถคาทอลิกท่ีมีขนาดใหญ

ท่ีสุดในเวลาน้ัน ตั้งอยูติดกับวิทยาลัยเยซูอิตแหงเซนตปอล ซึ่งเปนสถานศึกษาแหงแรกของชาวตะวันตกในแดนตะวันออกไกลซึ่ง

มิชชันนารีผู เผยแพรศาสนาใชเปนท่ีเรียนภาษาจีนท่ีมาเกากอนท่ีจะเดินทางเขาแผนดิน ใหญ จากน้ันทานจะผานเซนาโดสแควร มา

เกา (macau senado square) หรือจัตุรัสเซนาโด เปนแหลงชอปปงยอดนิยมของมาเกา และมีความโดดเดนในแงของสถาปตกรรม อยางพ้ืน

ถนนท่ีปูลาดดวยกระเบ้ืองใหเปนลอนคล่ืนเหมือนทองทะเลท่ีโดดเดน และงดงามแปลกตา อีกท้ังยานน้ียังรายลอมไปดวยอาคารตาง  ๆท่ี

กอสรางตามแบบสถาปตยกรรมสไตลยุโรปหลากสีสัน ทําใหรูสึกเหมือนกับวากําลังเดินชอปปงอยูในมหานครลอนดอน 

 เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร    จากน้ัน อิสระเท่ียวชมและสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเกา 

โรงแรมครบวงจรใหญท่ีสุดในเอเซีย  สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส  ลองเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแหงตะวันออก ตื่นเตนเราใจกับการ

เส่ียงโชคในคาสิโน   เพลิดเพลินกับการชอปปงรานคายี่หอดังๆ ถึง 350 รานคา   และอ่ิมเอมกับรานอาหารถึง 40 แหงภายในเมืองเวนิสข

องโรงแรม หรือทานอาจจะเลือกชมโชวตางๆ ก็ไดตามใจชอบ (แตละโชวตองเสียคาใชจายในการชมโชวเอง)  แลวนําทานเดินทางสูเกาะ

ฮองกงโดยเรือเจ็ทฟอรย  แลวนําทานเขาสูท่ีพัก  

ค่ํา  อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   จนไดเวลานัดหมายนําทานชม Avenue Of Star ทานจะไดพบกับรอยประทับมือของบุคคลท่ีมี

ชื่อเสียงและเปนแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหวย, จางมานอวี,้ เจ็ท ลี,มิเชล โหยว ยังไมรวมถึงคน

ดังอ่ืน ๆ ท่ีไดประทับรอยมือลงบนพ้ืนซีเมนต  นําทานชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน 



                                                                                                                             
 
 
 
 

 

การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญท่ีสุดของโลก

ครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟาสําคัญตางๆท่ีตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลาน้ี จะประดับประดาดวยแสง

ไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตาง ๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 

พักคางแรม ณ โรงแรม  Regal Kowloon Hotel  หรือ Eaton Hotel  หรือ  Empire kowloon  Hotel    
หรือ Prudential Hotel  หรือเทียบเทา  

วันที่สาม  ฮองกง -ซิต้ีทัวร( วิคตอเรียพีค/พัลสเบย/นมัสการเจาแมกวนอิม–วัดแชกงหมิว 

  –ฟรี ! พระใหญนองปง ( กรณีที่กระเชาเปดใหบริการ ) 

        
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร  บริการทานดวยโจกหอมกรุน ขนมจีบซาลาเปา อันออนนุม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรตนตําหรับ

กวางตุงแท   หลังอาหารนําทานลอดอุโมงคใตทะเล ชมทิวทัศนรอบเกาะฮองกง ผานชมยานธุรกิจการคาตาง  ๆอันทันสมัย นําทานสู

วิคตอเรียพีค เพ่ือขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค  ชมความงามของอาวฮองกงท่ีสวยงามเล่ืองลือไปท่ัวโลก  ถายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของ

ฮองกง   แลวนําทานสูรี พัลสเบย  Repulse Bay  ซึ่งชื่ออาวน้ีไดมาจากชื่อเรือรบของอังกฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณอาวอาวดานน้ี

เปนอาวนํ้าตื้น  ซึ่งไดรับความนิยมจากคนฮองกงเองท่ีมาเท่ียวพักผอนในบรรยากาศแบบปกนิคชายทะเล    แตท่ีนาสนใจคือดานหน่ึง

ของอาวมีวัด  พระพุทธรูป และเทพเจาตางๆ   กอสรางประดิษฐานไวมากมาย   ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพ่ือความสุข,  

เจาสมุทร เทพเจาแหงโชคการงาน พระกาฬเทพเจาแหงความมั่งคั่ง  มีเทพแหงวาสนา เทพแหงดวงชะตา รวมท้ังกามเทพ ท่ีมีวิธีการเส่ียง

ทายดวยดายแดง  และอธิษฐานดวยการลูบคลําหินกอนกลมอยางตั้งใจ อิสระทานสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ท่ีแหงน้ีคืออีก

ดานของเสนหท่ีคนพบไดไมไกลเลยจากใจกลางเมือง   แลวนําชมโรงงานโรงงาน HKG จิวเวอรร่ี ซึ่งเปนโรงงานท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองการ

ออกแบบเคร่ืองประดับ   จากน้ันนําทานเดินทาง สูวัดแชกงหมิว(กังหันนําโชค) ซึ่งเปนวัดท่ีคนฮองกงเคารพนับถือเปนอยางมากและ

เปนวัดเกาแกวัดหน่ึงของฮองกง ชวงตรุษจีนของทุกๆปชาวฮองกงจะแยงกันเขาไปปกธูปในพระอุโบสถเปนคนแรกๆและหมุนกังหันท่ี

สามารถเปล่ียนดวงชะตาของตนเองใหดีขึ้น ถาไดทําแลวในปน้ันดวงชะตาของคนๆน้ันจะดีตลอดปซึ่งเปนความเชื่อของคนฮองกง ฉะน้ัน

คนฮองกงจึงนิยมมากราบไหวและมาหมุนกังหันกอนท่ีจะไปทําธุรกิจหรือริเร่ิมธุรกิจอยางอ่ืนโดยเฉพาะเหลาขาราชการของคนฮองกงจะ

มากราบไหวและหมุนกังหันเพ่ือใหธุรกิจนาท่ีการงานราบร่ืนเปนท่ีรักของเจานายและพวกพอง ท้ังยังปดเปาหมุนส่ิงไมดีออกไปจากชีวิต

ให มีแตส่ิงดีๆเขามาในชีวิตของเราตลอดท้ังป   

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร   จากน้ันนําทานเดินทางสูพระใหญนองปง ซึ่งตั้งอยูฝงเกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะ

ไปบนเสนทางลอยฟานองปง  กับรถกระเชาลอยฟา Ngong Ping Skyrail ท่ีจะพาคุณชมทิวทัศนรอบตัว 360  องศา ของเกาะลันเตา  



                                                                                                                             
 
 
 
 

 

จาก Tung Chung ตุงชุง  สูท่ีราบนองปง  ในเวลา 25 นาที  ท้ังอาวตุงชุง วนอุทยานลันเตาเหนือและ สนามบินนานาชาติฮองกง  เมื่อไป

ถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพ้ืนท่ี 1.5 เฮคตาร  ส่ิงท่ีนาสนใจหลายอยางของหมูบานน้ีท้ัง

รานคาและรานอาหารจะทําใหคุณเพลิดเพลินอยูไดหลายชั่วโมง(ไมรวมคาบัตรผานประตูเขาชมสถานท่ีตาง ๆ )   ทานสามารถมองเห็น

พระพุทธรูป  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ท่ีระดับความสูง 22  เมตร  ประทับกลางแจง  องคใหญท่ีสุดในโลกจากเกือบทุกๆ 

สวนของเกาะ  จากกระถางธูปขนาดใหญท่ีดานลาง  ไตขึ้นบันได 268 ขั้น  สูฐานท่ีองค พระน่ังประทับอยู  เหนือระดับนํ้าทะเล  371  

เมตรชมทิวทัศอันงดงาม   โดยรอบท่ีจะทําใหคุณตื่นตะลึง จนถึงเวลานัดหมาย( อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย )  

พักคางแรม ณ โรงแรม Kimberley Hotel  หรือ Eaton Hotel  หรือ  Prudential Hotel  หรือ  
Novotel nathan  Hotel   หรือเทียบเทา  

วันที่ส่ี ฮองกง –ชอปปง - ดิสนียแลนด (ซื้อเพิ่มอีกทานละ 2,500 บาท )- กรุงเทพฯ 

                  
เชา  อาหารเชาสไตลชาวฮองกง แบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร    จากน้ันใหทานชอปปงอยางเต็มท่ีใจกลางแหลงชอปปงยานถนนนาธาน 

หรือชอปปงท่ี DUTY FREE รานคาปลอดภาษี กับสินคาท่ีมีชื่อเสียงจากท่ัวทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  TOY’R US, 

GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000  เปนตน หรือเที่ยวดิสนียแลนดเต็มวัน (เพิ่มทานละ  2,500 บาท) 

นําทานเดินทางสู  ฮองกงดิสนียแลนด  อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญแหงใหมลาสุดของโลก“ฮองกงดิสนียแลนด” ทานจะไดสนุกกับ

สวนสนุกดิสนีย เต็มวันอยางจุใจและคุมคา ฟรีเคร่ืองเลนทุกชนิด  ทานจะไดพบกับเคร่ืองเลนอันทันสมัยนและสุดสนุกท่ีสุดแหงใหมของ

โลก ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน    MAIN STREET USA ทานจะไดพบกับรานคาขายของท่ีระลึกและรานอาหารมากมายและสุดสนุก

กับ   รถไฟไอนํ้าโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ ทานจะพบกับตัวการตูนขวัญ ใจพรอมถายรูปเปนท่ีระลึก   

TOMORROW LAND ทานจะไดสนุกกับเคร่ืองเลนแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN  เคร่ืองเลนท่ีสนุกสุดๆ BUZZ 

LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เคร่ือง  เลนท่ีปกปองจักรวาลยิงตอสูผูรุกรานพรอมเก็บคะแนน ORBITORN เคร่ืองเลนขับยานอวกาศ

สุดสนุก    FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยายทานจะไดพบกับโชวอันยิ่งใหญตระการตาและตัวการตูนท่ี  ทานชื่นชอบ อาทิ

เชน สโนวไวท เจาหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เมาท หมีพลูและเพ่ือนๆตัวการตูน   อันเปนท่ีใฝฝนของทุกคน ADVENTURE LAND 

ดินแดนแหงการผจญภัยอันตื่นเตน JUNGLE RIVER CRUISE ลองเรือในปาอันนาสนุกสนานผจญภัยกับสัตวปาอันนาตื่นเตนนานาชนิด 

TARZAN’S TREEHOUSE  บานตนไมของทารซาน ทานจะไดพบกับ FESTIVEL OF THE LION KING  เพลิดเพลิน  กับโชวอันยิ่งใหญ

ตระการตาของเหลาตัวการตูนในเร่ืองไลออนคิงค RAFTS TO TARZAN’S  TREEHOUSE สนุกกับการลองแพขามสูเกาะทารซาน LIKI 

TIKIS ทานจะไดเพลิดเพลินกับเสียงดนตรี   แหงปาอันไพเราะพรอมกับตื่นเตนกับสายนํ้าอันเย็นฉํ่า และตื่นตาตืนใจกับ 2 โซนใหมท่ีเปด

เพ่ิม กริซลีย ดัลช สรางสรรพิเศษสุดเฉพาะ ฮองกงดีสนียแลนด เปดโลกตะวันตกกับ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน ผจญภัย

หลากหลายทิศทาง เล้ียวเละผานโตรกธาร ไกเซอรนํ้าพุรอน ท่ีพวยพุงสะเทือนท่ัวท้ังพ้ืนดินท่ีฮองกงดีสนียแลนดเทาน้ัน ทอย สตอร่ี 

แลนด ดินแดนท่ียิ่งใหญเหนือคําบรรยายแหงเดียวในเอเชียท่ีฮองกงดีสนียแลนดกระโจนเขาสูทอย สตอร่ีแลนด ธีมแลนดจากดีสนีย พิค



                                                                                                                             
 
 
 
 

 

ซาร สําหรับเด็กทุกวัย เมื่อแอนดี้ไมอยู,เหลาของเลนออกมามากมาย...ระวัง ปฏิบัติการรวมกับกองกําลังของแอนดี้ ในภาระกิจสูง ทอย

โซลเจอร พาราซูต ดรอป, แลวรวมวิ่งไลงับหางกับ สล้ิงกี้ ด็อก สปน กร๊ีดสุดเสียง หวาดเสียวบนรางรูปตัว U ท่ีความสูง 27 เมตร กับโค

สเตอร อารซีเรสเซอร ใหทานไดสนุกสนานอยางจุใจ (อาหารกลางวันอิสระ เพ่ือใหทานไดสนุก   เพลิดเพลินเต็มท่ีกับสวนสนุกอันยิ่งใหญ

แหงใหมลาสุดของโลก สะดวกสบายกับรานอาหาณ)   จนไดเวลานําทานเดินทางไปสนามบิน เพ่ือเตรียมเดินทางกลับ     

22.15 น.  เหิรฟาสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน คาเธตแปซิฟค แอรเวย เท่ียวบินท่ี CX709     กลับสูกรุงเทพฯ  บริการอาหารบนเคร่ือง 

00.05 น.  ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

รายการทองเท่ียวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีถือเปนเอกสิทธิ์ของผูจัด 

โดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ 

อัตราคาบริการ   
กําหนดการเดินทาง ผูใหญ เด็กอายุ 2-11 ป 

พักกับผูใหญ 1 

ทาน มีเตียง 

เด็กอายุ 2-11 

ป ผูใหญ 2 

ทานมีเตียง 

เด็กไมมี

เตียง 

พักเดี่ยว 

26-29 ก.ค. /2-5,16-19,23-26 ส.ค. 57 23,900 23,900 22,900 21,900 7,500 

30 ส.ค.-02 ก.ย. 57 23,900 23,900 22,900 21,900 7,500 

คาบริการรวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร 

 คารถรับสงตามรายการ 

 คาอาหาร ตามรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซา ยกเวนคนตางดาว 
 คาประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม และผูท่ีเดินทางอายุต่ํากวา 15 ป หรือ อายุ 75-85 ป ความคุมครอง  50 % ของ

จํานวนเงินเอาประกันภัย และผูเดินทางอายุเกิน 85 ป ไมคุมครอง 

 คาขนกระเปาทานละ 1ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20  ก.ก. 

 คาหองพัก สอง-สาม ทานตอหน่ึงหอง ในโรงแรมท่ีระบุ หรือในระดับเดียวกัน 

 คาภาษีสนามบินไทยและฮองกง และคาส้ินเปลืองเชื้อเพลิง คํานวณ ณ วันท่ี 1 พ.ค. 2557  

 มัคคุเทศก คอยอํานวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ  ( ผูโดยสารเดินทางอยางนอย 15  ทานข้ึนไป มี หัวหนาทัวรเดินทางไปดวย)  

 

 

คาบริการนี้ไมรวม 
คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 เปอรเซ็นต (คิดคํานวณจากคาบริการ กรณีตองการ)  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (คิดคํานวณจากคาบริการ กรณีตองการ  

คาใชจายสวนตัวอ่ืน ๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพททางไกล คาเคร่ืองดื่ม  

คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ   คนละ  100 เหรียญฮองกง/ ทริป )***เด็กและผูใหญจายเทากัน 



                                                                                                                             
 
 
 
 

 

 ดีสนียแลนดทานละ 2,500 บาท (เด็กและผูใหญจายเทากัน ) ราคาน้ีรวมรถรับสง กรณีในกรุปซื้อดิสนียแลนดไมถึง 10 ทาน ไกดจพาน่ังรถไฟ

ไปสง ถาในกรุปซื้อถึง 10 ทาน จะมีรถบัสไปสง 

หมายเหตุ   

   พระใหญนองปง เปนของแถม หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยทางเจาหนาท่ีจะไมอนุญาตใหข้ึนกระเชาเพราะถือ

เร่ืองความปลอดภัยเปนหลัก ดังน้ันจะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิน  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ยกเลิกโปรแกรมกระเชานองปง ในกรณีท่ีกระเชาปดปรับปรุง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาใชจายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 

การกอการจลาจล ความ   ลาชาของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไมใหออกหรือเขาประเทศ เปนตน   

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการ เมือง

โดยถือผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ 

บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง  ๆ
หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลว ไมวากรณีใดๆ 

ท้ังส้ิน 
บริษัทจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย 

อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบิน ตามสถานการณดังกลาว 

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ 
หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน  ๆ

หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได  อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดของทางสายการบิน  จะไมมีการคืนเงิน
ใดๆ ท้ังส้ิน 

เงื่อนไขการจอง 
1. วางเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ทันทีโดยโอนเขาบัญช ี    
2.  แลวแฟกซสลิปโอนเงินมาท่ีบริษัทฯ   
3. พรอมแฟกซหนาพาสปอรตมาดวย  ( พาสปอรตตองมีอายุใชงานอยางนอย 6 เดือน )  

4. คาทัวรสวนท่ีเหลือกรุณาโอนกอนการเดินทาง 14 วัน  

เงื่อนไขการยกเลิก  
 1. ยกเลิกทัวรไมคืนเงินทุกรณี เพราะชวงเทศกาลทางบริษัทฯตองจายเงินสายการบินและทางแลนดเมืองนอกเต็มอัตตรา 

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดคาทัวร 80 % 

 3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี  

*** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของทานวามีอายุการใชงานถึง 6 เดือนหรือไม  หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด  ๆ  *** 



                                                                                                                             
 
 
 
 

 

 เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมดัจําหรอืท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่ง ๆ 


