
#11860 ทัวรฮองกง มาเกา 3 วัน 2 คืน นั่งรถรางพีคแทรม
ชมยอดเขาวิคตอเรียพีค เวเนเช่ียน บิน NX
ทัวรฮองกง มาเกา ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) วัดหวังตาเซียน
โรงงานจิวเวอรี่ วัดแชกงอิสระชอปปงถนนนาธาน วัดเจาแมกวนอิม โบสถเซ็นต
ปอล เวเนเชี่ยน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา - ฮองกง - สะพานขามทะเล
ฮองกง-จูไห-มาเกา   

I Club
MA TAU
WAI หรือ
เทียบเทา

2 วิคตอเรียพีค - โรงงานจิวเวอรร่ี - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - ยานถนนนาธาน   

I Club
MA TAU
WAI หรือ
เทียบเทา

3 สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - วิหารเซนตปอล - THE
VENETIAN MACAU - ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿5,000

30 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿5,000

11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿5,000

16 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿7,000

19 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿7,000

23 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿5,000

24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿5,000

31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา -
ฮองกง - สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.30 น. พรอมกัน ทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้ 4 เคานเตอร P สายการ
บินแอรมาเกา โดยมีเจาหนาท่ี คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

10.35 น. ออกเดินทางสูมาเกา โดยสายการบินแอรมาเกาเท่ียวบินท่ี NX885 (มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง)

บาย

14.25 น. เดินทางถึง สนามบินมาเกา และผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง)

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮองกง สะพานขามทะเลยาวท่ีสุดในโลก ใชเวลาในการเดินประมาณ 50-60 นาที โดยรถโคช

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก I Club MA TAU WAI หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา

ฮองกง

 บาย

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง ท่ีไม
เหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือ ฮองกง

มีชื่ออยางเป็นทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขต
ปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมน้ําจู
เจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเป็นท่ีรูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือ
ธรรมชาติลึก มีเน้ือท่ี 1,104 กม.2 และประชากรกวาเจ็ดลานคน เป็นเขตท่ีมีประชากรอยู
อาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4%
มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑล
กวางตุงท่ีอยูติด ซ่ึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต
ในจีนแผนดินใหญตัง้แตคริสตทศวรรษ 1930



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 วิคตอเรียพีค - โรงงานจิวเวอรร่ี - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตา
เซียน - ยานถนนนาธาน

เท่ียวบินท่ี NX885 มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา
เป็นสะพานขามทะเลท่ีมีความยาวถึง 55 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑล
กวางตุง และเกาะมาเกา โดยขัน้ตอนสําคัญอยูท่ีตัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร
อุโมงคยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สําหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย
จะรนระยะเวลาการเดินทางระหวางฮองกงกับจูไห จากเดิมสามชัว่โมงเหลือเพียงสามสิบ
นาทีเทาน้ัน ซ่ึงนับวาชวยบูรณาการการคมนาคมขนสงระหวางเมืองใหญของเขต
เศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแมน้ําจูเจียงใหมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 I Club MA TAU WAI หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตรคาร แบบ ติ่มซํา

นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิว
ทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุด และสวยท่ีสุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของเกาะฮองกงและเกาลูนไดทัง้เกาะอยางชัดเจน

ท่ีดานบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชัน้ ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑหุน
ขึผ้ึง้มาดามทุสโซ (Madame Tussauds) หางสรรพสินคา รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึกหลายรานจะเป็นหาง รานขายของ
ฝาก รานขายของ Brand name เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีสูงท่ีสุดในฮองกง

นําทานชมโรงงานท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน Jewelry Factory

จากน้ันนําทานสูโรงงานทําช็อคโกแลตแทๆ ใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชิมตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทุกทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว เป็นวัดเกาแกท่ีมีความศักดิส์ิทธิม์าก มีอายุกวา 300 ปีตัง้อยูในเขต Shatin วัดแชกง
สรางขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใต
ของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนท่ัวไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทาน
แชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ

จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน สรางขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพ่ืออุทิศใหกับWong Tai Sin เด็กหน ุมผูริเริ่มในการ
ศึกษาลัทธิเตาจนกลายเป็นผูมีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา เป็นวัดท่ีชาวฮองกงเชื่อวามีความ
ศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นหน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกง

ใหทานอิสระชอปป้ิง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย เชน ชอปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบ
รนดเนมชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach,
Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ หางขายของเด็กเลน Toy r'us รานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี DFS Galleria

่



้ ่ ่ ้

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย.....เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก I Club MA TAU WAI หรือเทียบเทา

วิคตอเรียพีค

โรงงานจิวเวอรรี่

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร ติ่มซํา

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮองกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักทอง
เท่ียวท่ีไดไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดทัง้หมด ตัง้แตอาว
วิคตอเรีย ตึกระฟา เรือเฟอรรี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ําคืนของฝ่ังเกาลูน ทัง้หมดสราง
ตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

เขาชม โรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดแชกงหมิว

วัดหวังตาเซียน

ยานถนนนาธาน

 บาย

เป็นวัดท่ีสรางขึน้มาเพ่ือ บูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของทัง้ชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึน้
มาบูชาหวองตาเซียน

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

 คํ่า  I Club MA TAU WAI หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม
- วิหารเซนตปอล - THE VENETIAN MACAU - ทา
อากาศยานนานาชาติมาเกา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ มีมื้ออิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางสูมาเกา สะพานขามทะเลยาวท่ีสุดในโลก ใชเวลาในการเดินประมาณ 50-60 นาที โดยรถโคช

นําทานสู วัดเจาแมกวนอิม เป็นวัดท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดในมาเกา สรางขึน้ตัง้แตสมัยศตวรรษท่ี 13 ภายในวัดมีแทนบูชา
สวยงาม สาหรับประดิษฐานองคพระพุทธรูป พรอมรูปป้ันทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากน้ียังเป็นท่ีประดิษฐานขององค
พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยูในดอกบัว

จากน้ันนําทานแวะซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายท่ีขึน้ชื่อ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานมายัง ซากประตูโบสถเซนตปอล ท่ีสรางขึน้ระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดนไฟไหมในปี 1835 ทําให
วิทยาลัยเซนตปอลท่ีอยูติดกับโบสถ ก็กลายเป็นซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล (St.
Paul’s College) เป็นโบราณสถานท่ียังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยานการกอตัง้มหาวิทยาลัยของตะวัน
ตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพิถันขณะท่ีซากประตูโบสถเซนตปอลในปัจจุบันถูก
มาเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกา..

จากน้ันเดินทางตอท่ี The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถาย
รูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบงเป็นโซน
ตางๆ มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพ่ือลิม้ลองเมนูตางๆ ท่ีทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนม
หลากหลายกวา300 ราน

หรือ ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการ ราคาทานละ 120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม
หรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยูทัง้หมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 21 ปี เขาไปภายในคาสิโน และไม
อนุญาตใหทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทัง้สิน้และควรแตงกายสุภาพ)

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย.....เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกาเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรมาเกาเท่ียวบินท่ี NX882 (มี
อาหารรอนเสิรพบนเครื่อง)

20.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานขามทะเลท่ีมีความยาวถึง 55 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑล
กวางตุง และเกาะมาเกา โดยขัน้ตอนสําคัญอยูท่ีตัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร
อุโมงคยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สําหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย
จะรนระยะเวลาการเดินทางระหวางฮองกงกับจูไห จากเดิมสามชัว่โมงเหลือเพียงสามสิบ
นาทีเทาน้ัน ซ่ึงนับวาชวยบูรณาการการคมนาคมขนสงระหวางเมืองใหญของเขต
เศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแมน้ําจูเจียงใหมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้



 หมายเหตุ ท่ี The Venetian Resort;
ลองเรือกอนโดลา GONDOLA ไมรวมอยูในรายการ ราคาทานละ 120 เหรียญ

ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 21 ปี เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใดๆ ภายในคาสิโนทัง้สิน้และ
ควรแตงกายสุภาพ

มีมื้ออิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

เท่ียวบินท่ี NX882 มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี

้ ้ ่

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม
วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือท่ีชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน เป็นวัดท่ี
สรางขึน้ในปี 1873 ซ่ึงตอมาได มีการสรางถนนในปี 1909 คนงานไดทําการขุดเจาะท่ีพ้ืน
และเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึน้ คือมีน้ําคลายๆ สีเลือดไหลซึม ขึน้มาเป็นท่ีกลาว
ขาน กันทัง้เกาะวาเป็นเลือดของมังกร ชาวฮองกงเลยมาบริจาคเงินท่ีวัดน้ีเพ่ือเป็นการแก
เคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกันภัยพบัติตางๆทุกๆปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและมหา
เศรษฐีชาวฮองกงถือเป็นประเพณีท่ีจะมากูเงินเจาแมกวนอิมท่ีวัดแหงน้ีเพ่ือนําไปเป็นทุน
ในการประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วิหารเซนตปอล

THE VENETIAN MACAU

 บาย

เป็นซากของโบสถท่ีมีอายุเกาแกและสวยงาม เคยเป็นโบสถและโรงเรียนเซนตปอล ซ่ึง
เป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นคาสิโนขนาดใหญท่ีออกแบบสไตลอิตาลี ภายในมีอาหาร ท่ีพักและกิจกรรมใหทํา
มากมาย และตัวบริการตางๆน้ันนับวา High End เลยทีเดียว

ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง ท่ีไม
เหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือ ฮองกง

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได
ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจ
แปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
เบีย้ประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

เบีย้ประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน



วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใหบริการ

1. การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทาง
กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลดอลลาฮองกง

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 

แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท

แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด 

ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการ
บินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทัง้หมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและญ่ีป ุน ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้**

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


