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มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน 
เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอามา่ ,โบสถเ์ซนตป์อล, เยี่ยมชมเวเนเช่ียน 

ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว 

เก็บภาพประทบัใจกับหอไอเฟลจ าลอง ณTHE PARISIAN MACAO 

นมสัการขอพรไหวพ้ระวัดหวังตา้เซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮอ่งกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

พิเศษ1. เที่ยวสุดคุม้เต็มวัน  บินเชา้ กลบัดึก 

พิเศษ2. พกัฮ่องกง  2 คืนไม่เหน่ือย 
 

 

 



2 
 

184/4 อาคารฟอรัม่ ช้ัน 7 ถนนรัชดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. (662) 6452680-5 แฟ็กซ์ (662) 6452686-7 

184/4 Forum Tower, 7th Floor, Rachadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10320 Thailand Tel.(662) 6452680 -5 Fax.(662) 6452686-7 
http: // www.anandatour.com   e-mail : op.anandatour@gmail.com 

วันแรก กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – วัดอาม่า – เจา้แม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนตป์อล – เก็บภาพประทับใจกับหอ

ไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเช่ียน – ฮ่องกง 

04.00 น พร้อมก ันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร ์2 สายการบิน AIR ASIA พบเจา้หน้าท่ีท าการ

เช็คอินตัว๋ 

06.45 น. บินลัดฟ้าสู่มาเกา๊โดยเท่ียวบินFD760 

10.20 น. ถึงสนามบิน มาเก๊า หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่มาเกา๊ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวตัิศาสตรอ์ัน

ยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟู

เจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อ

ติดต่อค้าขายก ับชาวจีน  และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบน้ี  ท่ี ส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความ

เจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวนัตกเข ้ามาอย่างมากมาย ท าใหม้าเก๊า

กลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตัว จนเรียกไดว่้าเป็น “ยุโรป

ใจกลางเอเชีย”น าท่านเดินทางสู่วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่ออุทิศถวายใหก้ ับอาม่า องค์

เทพทิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซ่ึงแกะสลักเป็นรูปเรือส าเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ท่ีบ่ง

บอกว่า บริเวณน้ี คือ จุดแรกท่ีเจา้แม่อาม่าย่างเท้าขึ้ นสู่แผ่นดินมาเก๊า ดา้นหน้ามีรูปป้ันสิงหโ์ตอยู่  2 ตัว มีความ

เช่ือว่าหากหมุนลูกแกว้ท่ีอยู่ในปากไปทางขวา 3  ครั้ง ให ้ท่านท่ีเกิดปีชงไหวว้ดัน้ีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล น า

ท่านแวะชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเลหรือเจ ้าแม่กวนอิมปรางคท์องสร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 

เมตรหนักกว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนก ับแดดเป็นประกายเรืองรอง

เหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองค์เจา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลับ

มีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ท่ี เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจ ้าแม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งขึ้ นเพื่อเป็น

อนุสรณใ์หก้บัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1) 

 

 

 

 

 

น าท่านชมวิหารเซนต์ปอลโบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไป

ในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้ นในปี 

1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง  ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทั ่ง เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้ ง

วิทยาลัย และโบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบนัไดหน้ าดา้นหน้าของตึก

แสดงใหเ้ห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยู่ท่ีน่ีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก  จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAOใหท่้านไดส้ัมผสับรรยากาศของ  จากนั้นเก็บภาพประทับใจกบัหอไอเฟล 

ท่ีจ  าลองมาจากฝรัง่เศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเก๊าถือไดว่้าเป็นหอไอเฟลจ  าลองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก 
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โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้ นไปชมวิวท่ีชั้น 7 และ ชั้น 

37 โดยท่ีชั้นน้ีท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถขึ้ นชมวิวได้

ตั้งแต่เวลา 10.0-22.00 น. (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน เย่ียมชม THE VENETIAN MACAUโรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญ ท่านสัมผัสบรรยากาศของ

ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให ้ความบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิง

ท่ีแกรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนด์เนมช่ือดงัมากมายกว่า 350 รา้น ให ้ท่านไดส้ัมผสักบัภัตตาคาร 

กว่า 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ ท่านสามารถนั ่งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายใน

โรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

**อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเส่ียงโชค หรือเลือกซ้ือสินคา้ **สมควรแก่เวลาน า

ท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยเรือเฟอรร่ี์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 

ท่ีพัก SILKATSUENWAN HOTEL ระดับเดียวกัน 

 

วันท่ีสอง วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย-์วัดแชกงหมิว- วัดหวังตา้เซียน - ชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยติ่มซ าขึ้ นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ ้ง, ก๋วยเตี๋ยว

หลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (2) 

จากนั้นน าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกง เก็บภาพประทับใจก ับ VICTORIA PEAK จุดชมวิวสวยท่ีสุดของฮ่องกง สัมผัส

บรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้ งเกาะอย่าง
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ชดัเจน ทั้ งน้ียังตื่นตาก ับตึกระฟ้าท่ี สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้  อาทิ ตึก

เซ็นทรลัพลาซ่า,ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพร้อมทั้ง ถ่ายภาพอัน

สวยงามน่าประทับใจ น าท่านเย่ียมชมโรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึ้ น ช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีได้รบัรางวัล

อนัดบัเย่ียม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ ้ย พรอ้มนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจ ้าแห่งโชค

ลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเ ช่ือกนัว่าขา้มหน่ึงครั้งจะมีอายุ

เพิ่มขึ้ น 3ปี จากนั้นใหท่้านไดร้บัพลังจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดรวมรบัพลังท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง อีกทั้ ง

ยงัใหท่้านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีได้อีกดว้ย น าท่านเย่ียมชมโรงงาน จิวเวอร์รี่ ท่ีขึ้ น ช่ือของฮ่องกงพบกับ

งานดีไชน์ท่ีได้รบัรางวลัอันดับเย่ียม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  น าท่านชม รา้นยาสมุนไพร  เป็น

สินคา้โอท็อปท้องถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพื้ นบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษา

โรค 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

น าท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิวเพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัว่าถ้าหมุน 

3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัขึ้ นปีใหม่จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ วัดหวังต ้าเซียน (คนจีนกวางตุ ้ง จะเรียกวัดน้ีว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี 

โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภัย  สมควรแก่เวลาน าท่านชอ้ป

ป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREEใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระใหท่้านเต็ม

อิ่มกับการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งตน้กันท่ีสถานีจิมซาจุ่ยมีรา้นขายของท้ังเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, 

เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบท่ีเป็นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอัน

ซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ช่ือOCEAN TERMINALซ่ึงประกอบไปด้วยหา้งสรรพสินค้า

เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได้ใหแ้บรนดด์ังมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ 

ไม่ว่าจะเป็น   COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีก

มากมาย*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย* 
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ท่ีพกั SILKATSUENWAN HOTEL ระดบัเดียวกนั 

 

วันท่ีสาม กระเชา้นองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน–CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ 

เชา้        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซ าขึ้ น ช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้ก๋วยเตี๋ยว

หลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (4) 

น าท่านนมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลินหรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา....องคพ์ระสรา้งจากการเช่ือม

แผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค ์พระหันพระพักตรไ์ปยังเนินเขาเบ้ือง

ล่างบริเวณทะเลจีนใตจ้ากนั้ นอิสระให ้ท่านได้สัมผัสกบัหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ให ้ท่านได้อิสระเท่ียวชม 

รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมายบริเวณหมู่บา้นจ  าลองแห่งน้ีท่านจะได้พบความสนุกท่ี

สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตวั (หมายเหตุ: กรณีกระเช้า

นองปิงปิดซ่อมบ ารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพื่อน าท่านขึ้ นสู่

ยอดเขาแทน และจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเชา้ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง)  

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

จากนั้ นให ้ท่านอิสระช้อปป้ิง  ท่ีหา้งดงัCITYGATE OUTLET MALLให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย กับ 

OUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCEหรือว่าจะ

เป็น BURBERRYรวมท้ังรองเท้ากีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และช้ันใต ้ดินจะมี SUPERMARKETขนาดใหญ่

ใหท่้านไดจั้บจ่ายกันไดอ้ย่างจุใจ 

***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง*** 

21.35 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD503 

23.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ 

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0
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********************************************************** 

***ถา้รูจั้ก....แลว้คุณจะรักอนันตด์า*** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า **  

คณะยืนยันการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหน้าทัวร ์

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

14-16 ตุลาคม 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 

28-30 ตุลาคม 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 

03-05 พฤศจกิายน 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 

11-13 พฤศจกิายน 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 

03-05 มีนาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

10-12 มีนาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

16-18 มีนาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

17-19 มีนาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

23-25 มีนาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

24-26 มีนาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

20-22 เมษายน 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

21-23 เมษายน 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

04-06 พฤษภาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

11-13 พฤษภาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

12-14 พฤษภาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 

18-20 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

19-21 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 
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25-27 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

26-28 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้พื้ นเมือง ในนามของรา้น

รัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคา

ทัวร ์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่

ซ้ือขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้น

รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / 

คน / รา้น 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก  

 หมายเหตุ ท่ี ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ  าหน่ายวนัสุดท้ายลูกทัวรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถ้าท่านใดไม่

สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทัวรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เขา้ประเทศจีน 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)ผูเ้ดินทางจะตอ้ง

เสียค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท** 
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ี ระบุ เช่น  ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโท รศัพท์ทางไกล ค่ า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้า

ทัวรก์่อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมคัคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ี เหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน์ั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร ์

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจ ้ง

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ื อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้ง น้ี ทางบริษัทจะห ักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจ ัดการน าเท่ียวให ้แก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการนัตีมัดจ  าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight ก ับ

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร ์

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
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เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด  

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้ งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ ้ง

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก  าหนดเพื่อให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะให ้บริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ  า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ี เดินท างจริงของประเทศ ท่ีเดินทาง ทั้ ง น้ี  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภั ยของ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก  าก ับเท่านั้น  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมก ันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให ้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าท่ีก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น  
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184/4 อาคารฟอรัม่ ช้ัน 7 ถนนรัชดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. (662) 6452680-5 แฟ็กซ์ (662) 6452686-7 

184/4 Forum Tower, 7th Floor, Rachadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10320 Thailand Tel.(662) 6452680 -5 Fax.(662) 6452686-7 
http: // www.anandatour.com   e-mail : op.anandatour@gmail.com 

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห ้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ 

เน้ือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสูงมาก  
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