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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง 
10.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน EMIRATES (EK) พบเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

13.45 น. ออกเดินทางสู ่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่วบินที ่EK384 (13.45-17.40) 

*** น าท่านโดยสารเครื่องบินรุน่ A-380 เครื่องบินล าใหญ่ที่สดุ ที่สามารถจผุูโ้ดยสารไดม้ากถึง 
 800 ท่าน/ล า อีกทัง้สายการบินยงัติดอนัดบั 1 ใน 3 ของสายการบินท่ีดีที่สดุอีกดว้ย *** 

17.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือ สนามบินเช็กแลปก๊อก ตั้งอยู่ในเมืองฮ่องกง ซึ่งเปิด
ใหบ้ริการในปี 2541 แทนสนามบินไคตั๊ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าเดินทางเป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ ไกดท์อ้งถิ่นจะคอยตอ้นรบัท่านที่ประตทูางออกของสนามบิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ห่านย่าง !! 
พักที ่Iclub Mongkok Hotol / Dorsett Kwun Tong ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  (พัก 2 คืน) 
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    2 มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล-จัตุรัสเซนาโดสแคว-์เวเนเชี่ยน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซ า 
  น าท่านเดินทางสู่ เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยรถบสั เมืองมาเก๊า ตัง้อยู่บริเวณชายฝ่ังทางตะวนัออกของจีน 

และอยู่ทางตะวันตกของพืน้ที่สามเหลี่ยมปากแม่น า้เพิรล์ (PRD) โดยมีพรมแดนติดกับมณฑลกวางตุง้ มาเก๊ามี
พืน้ที่ 29.9 ตารางกิโลเมตร 

 น าท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศ
โปรตเุกสสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณใ์หก้บัมาเก๊าเนื่องในโอกาสสง่มอบคืนใหก้บัประเทศจีน 

น าท่านเดินทางสู ่วัดอาม่า เป็นวดัที่มีอยู่มายาวนาน สรา้งขึน้ตัง้แต่ก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าเกิดขึน้ จึงท าใหเ้ป็นวัด
ที่มีความส าคญัอีกแห่งหนึ่ง เชื่อกนัว่าที่มาของชื่อมาเก๊านัน้ มาจากบริเวณวดัอาม่าแห่งนีน้ี่เอง ในอดีตจะมีอ่าวที่
ชื่อว่า A Ma Goa (อาม่าก๊อก) แปลว่า อ่าวของอาม่า จึงเพีย้นมาเป็นชื่อ มาเก๊า ในปัจจบุนั 
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น าท่านชม ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ที่นี่เป็นแลนดม์ารค์เบอร ์1 ของมาเก๊า ซากประตูโบสถ์เซนตป์อลคือ
ดา้นหนา้ของโบสถม์าแตรเ์ดอิที่ถูกก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1602 – ค.ศ. 1640 ที่ถกูท าลายจากเหตกุารณไ์ฟไหมใ้นปี 
ค.ศ. 1835 และซากของวิทยาลยัเซนตป์อลที่อยู่ถดัไปจากโบสถ ์ทัง้โบสถม์าแตร ์เดอีเดิม วิทยาลยัเซนตป์อล และ
ป้อมปราการเป็นสิ่งปลกูสรา้งของพระนิกายเยซูอิต และเขา้ใจว่าเป็น “ป้อมปราการ” ของมาเก๊า ใกล้ๆ  กนันัน้คือ
ซากโบราณสถานของวิทยาลยัเซนตป์อลที่เป็นหลกัฐานของมหาวิทยาลยัแบบตะวนัตกแห่งแรกในตะวนัออกไกล
ที่มีหลกัสตูรการสอนที่ละเอียด ทุกวนันีด้า้นหนา้ของซากประตูโบสถเ์ซนตป์อลท าหนา้ที่เป็นสญัลกัษณข์องแท่น
บชูาใหก้บัเมืองนี ้

น าท่านชม จัตุรัสเซนาโดสแคว ์เป็นศนูยร์วมของชาวเมืองมาหลายศตวรรษ และยงัคงเป็นสถานที่จดังานเฉลิม
ฉลองที่ไดร้บัความนิยมมากที่สุดอยู่ทุกวันนี ้ปัจจุบันป็นย่านชอ้ปป้ิง แบรนดเ์นม โนเนม ของกิน ของที่ระลึกที่
นกัท่องเที่ยวนิยมมาจับจ่ายใชส้อย ทัง้สองขา้งทางและในบริเวนจัตรุสัเซนาโดประกอบดว้ยอาคารต่างๆรูปแบบ
สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคม มีตึกสวยๆมีโบสถส์วยที่มีความส าคญัอยู่ดว้ย แวะรา้นของฝากใหท้่านไดเ้ลือกซือ้
ของที่ระลกึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เวเนเชี่ยน(The Venetian Macao) เป็นคาสิโนคอมเพล็กซข์นาดใหญ่สุดของมาเก๊าที่มีโซน

คาสิโนที่ใหญ่ที่สดุในโลก รวมทัง้ยงัเป็นอาคารที่มีพืน้ที่ใชส้อยขนาดใหญ่ที่สดุในเอเชียดว้ย แต่สิ่งที่มีชื่อเสียงของ
เวเนเชี่ยนส าหรบันักท่องเที่ยวทั่วไปคือโซนที่เป็นหา้ง ซึ่งออกแบบและตกแต่งใหเ้หมือนกับสไตลเ์มืองเวนิสของ
ประเทศอิตาลี ซึ่งสรา้งออกมาไดส้วยงามและน่าต่ืนตาต่ืนใจจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก บรรยากาศในโซนหา้งของ
เวเนเชี่ยนเรียกว่า Grand Canal Shoppes อยู่ที่ดา้นขา้งของโซนคาสิโนซึ่งจะแยกส่วนกนัชัดเจนแต่จะมีทางเดิน
เชื่อมถึงกนัได ้ภายในหา้งจะมีรูปร่างคลา้ยกบัตวั U ที่มีคลองไหลผ่านกลางทางเดินซึ่งจะมีบรกิารเรือพายกอนโด
ล่า(Gondola) ที่มีทัง้คนจีนและฝรั่งคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ พรอ้มกับการพูดคุยรอ้งเพลงไปดว้ยกัน ส่วน
เพดานจะทาสีและใหแ้สงเหมือนกบัเป็นทอ้งฟ้า รา้นต่างๆภายในหา้งค่อนขา้งหลากหลาย ทัง้ของกินของใชต่้างๆ 
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รวมทัง้รา้น Lord Stow Bakery ที่เป็นรา้นขายทารต์ไข่ชื่อดงัที่สุดเจา้หนึ่งของมาเก๊าอยู่ดว้ย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง
หรือสนุกสนานกับกิจกรรมภายในเวเนเชี่ยน ตามอัธยาศัย บริเวณเดียวกันจะเป็น เดอะ ปารีเชียน มาเก๊า (The 
Parisian Macao) โดดเด่นดว้ยหอไอเฟล (Eiffel Tower) จ าลอง ขนาดครึง่หนึ่งของหอไอเฟล ที่กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ท าใหเ้ป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ที่ส  าคญัของมาเก๊า ใหท้่านไดช้ื่นชมความสวยงามกบัอีกหนึ่งแลนดม์ารค์ของ
เมืองมาเก๊า 

ค ่า อิสระ รับประทานอาหารค ่า  
 จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัที่พกั เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

พักทีโ่รงแรม PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

 3 วัดแชกงหมิว-วัดหวังตา้เซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า-โรงงานจิวเวอรร่ี์-ร้านหยก- ช้อปป้ิงย่านจิม
 ซาจุ่ย-กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซ า 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (กังหันน าโชค) เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อมาเยือนฮ่องกง ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงให้
การเคารพนบัถือเป็นอย่างมากเป็นวดัเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สดุวดัหนึ่งของฮ่องกง น าท่านนมสัการองคเ์ทพขนาด
ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในโถงแท่นบูชาหลกั โดยขา้งๆ มีกลอง และระฆงัขนาดใหญ่ตัง้อยู่ ถดัไปเป็นวงลอ้ใบพดัแห่ง
โชค คนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว ้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปท าธุรกิจ หรือ ริเริ่มธุรกิจอย่างอ่ืนโดยเฉพาะ
เหลา่บคุคลส าคญัขา้ราชการ ดาราฮ่องกงจะมากราบไหว ้และหมนุกงัหนัเพื่อใหก้ารงาน หนา้ที่ ธุรกิจ ราบรื่นเป็น
ที่รกัของเจา้นาย และพวกพอ้ง ซึ่งเชื่อว่าหากหมนุสามรอบแลว้จะน าพาความโชคดี เปลี่ยนดวงชะตาของตนเอง
ใหดี้ขึน้ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต 
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น าท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซียน หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน เป็นวดัที่ใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกบัเทพ
เจา้ดา้ยแดง "เทพเจา้หยคุโหลว" หรือที่รูจ้กักนัในนามเทพเจา้แห่งจนัทรา หรือผูเ้ฒ่าแห่งดวงจนัทร ์โดยเราจะเห็น
รูปป้ันองคเ์ทพเจา้ถือสมดุเนือ้คู่อยู่ตรงกลางระหว่าง ดา้นซา้ยเป็นเจา้สาว ดา้นขวาเป็นเจา้บ่าว มีดา้ยแดงผกูโยง
ไปยงัองคห์ยคุโหลว จะมีวิธีการท านิว้ส  าหรบัสอดดา้ยแดงแสดงใหเ้ห็นอยู่ดา้นหนา้ เดินไปหยิบดา้ยแดงซึ่งจะมี
วางอยู่ตรงซุม้ดา้นซา้ยมือ แลว้ก็ท านิว้ตาม ที่ส  าคญัอย่าท าดา้ยแดงหลดุมือเด็ดขาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร่ี์ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกง พบกบังานดีไชนท์ี่ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการ

เสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบัไม่ว่าจะเป็น จี ้  แหวน  ก าไล 
เพื่อใหเ้ป็นเครื่องประดบัติดตวั และเสรมิดวงชะตา 
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 น าท่านชม ร้านหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสตัวน์ าโชคอย่างป่ีเสีย๊ะ อิสระใหท้่านได้
เลือกซือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลกึหรือน าโชคแด่ตวัท่านเอง 

 น าท่าน ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า พร้อมทั้งท าพิธียืมเงินเทพเจ้า เพื่อใหเ้ราร  ่ารวยเงินทอง เงินไหล
กองทองไหลมา วดัเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า เป็นวดัที่ขึน้ชื่อในการดา้นเงินทอง ปลดหนี ้ปิดยอดขาย ปิดดีล รบัทรพัย์
รวัๆ โดยจะมีการขอพร และยืมเงินเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า ปกติจะมีเป็นเทศกาล ซึ่งถา้ไม่ทนัช่วงนัน้ก็สามารถยืมได้
ตามฤกษส์ะดวกโดยเมื่อขอพร และยืมเงินไปแลว้หากส าเรจ็ตอ้งกลบัมาขอบคณุเจา้แม่กวนอิม และเผากระดาษ
เงินกระดาษทองกลบัไป 

 น าท่านอิสระในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนนนาธาน ณ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งมีรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือก
ซือ้มากมายราคาถกู เช่น GIORDANO, BOSSINI เป็นตน้ เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ของขวญั หรือเลือกเดินช้
อปป้ิงสินคา้หา้งปลอดภาษีดิวตีฟ้รี และโอเชี่ยนเทอรม์ินลัแหลง่รวมสินคา้ชัน้น าชื่อดงั ที่มีรา้นคา้ใหท้่านเดินชอ้ป
ป้ิงกว่า 700 รา้นคา้ อาทิ ARMANI, ESPRIT, EMPORIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR และของฝาก
คณุหนทูี่ TOY’R US หรือเดินชอ้ปป้ิงสินคา้บนถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหลง่รวมเครื่องใชไ้ฟฟ้า และอปุกรณส์ื่อสารที่
ทนัสมยั 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติเช็กแลปก๊อก 
21.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่วบินที ่EK385 (21.00-23.15) 

23.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคาค่าบริการทัวรต์่อท่าน 

ผู้ใหญ่ท่านละ เด็กพักคู่กับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 
10-12  มีนาคม 2566 19,999 19,999 

6,000 

11-13 มีนาคม 2566 19,999 19,999 
17-19 มีนาคม 2566 19,999 19,999 
18-20 มีนาคม 2566 19,999 19,999 
24-26 มีนาคม 2566 19,999 19,999 
25-27 มีนาคม 2566 19,999 19,999 
06-08 เมษายน 2566 19,999 19,999 
07-09 เมษายน 2566 19,999 19,999 

12-14 เมษายน 2566 *สงกรานตล์า 1 วัน* 22,999 22,999 
13-15 เมษายน 2566 *สงกรานต ์ ไม่ลา* 24,999 24,999 
14-16 เมษายน 2566 *สงกรานต ์ ไม่ลา* 24,999 24,999 
15-17 เมษายน 2566 *สงกรานต ์ ไม่ลา* 24,999 24,999 

21-23 เมษายน 2566 19,999 19,999 
22-24 เมษายน 2566 19,999 19,999 
28-30 เมษายน 2566 19,999 19,999 

29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566 *วันแรงงาน* 22,999 22,999 
30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2566 *วันแรงงาน* 20,999 20,999 

04-06 พฤษภาคม 2566 *วันฉัตรมงคล* 20,999 20,999 
05-07 พฤษภาคม 2566 *วันหยุดพเิศษ* 20,999 20,999 

06-08 พฤษภาคม 2566 19,999 19,999 
12-14 พฤษภาคม 2566 19,999 19,999 
13-15 พฤษภาคม 2566 19,999 19,999 
19-21 พฤษภาคม 2566 19,999 19,999 
20-22 พฤษภาคม 2566 19,999 19,999 
26-28 พฤษภาคม 2566 19,999 19,999 
27-29 พฤษภาคม 2566 19,999 19,999 
02-04 มิถุนายน 2566 19,999 19,999 

03-05 มิถุนายน 2566 *วันวิสาขบูชา* 21,999 21,999 
04-06 มิถุนายน 2566 19,999 19,999 
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โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือ่นไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านไดช้ าระเงนิ

แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตสุดุวิสยั
ต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง

เวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศ หรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารองเวลาในการจองตั๋ว
เครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 30 ท่าน** 
** เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบังคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ ** 
 

 อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ไม่

คุม้ครองโรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืน ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม)์ 
8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
9. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  

 

 อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้-แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร ์

และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
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4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระ ที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

5. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
6. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น และคนขบัรถท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ (ช าระที่สนามบินในวนัเดินทาง) 
7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

 

 การจอง และการช าระ 

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเขา้บัญชี ที่นั่งจะ
ยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  

2. สว่นที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง / เฉพาะวนัหยดุยาว และนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 45 วนัก่อนการเดินทาง 
เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกั และตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอตัโนมติั 
1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมด หรือเพียงบางสว่น ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข และขอ้ตกลง

ต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ 

เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจอง
ทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยว ท่าน และครอบครวัของท่านตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 เงือ่นไขการออกเดินทาง  
กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้ง และความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า 20 

ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการ
เดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบลว่งหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนัเนื่องมาจากการ
คอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่าย
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เพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวัน
เดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอ และยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงินเขา้มาแลว้
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัท
ฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 

 เงือ่นไขการยกเลิกการจอง และการปรับเงนิค่าบริการ  
1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาล หรือหยุดยาว เช่น สงกรานต ์/ ปี

ใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดั

จ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่า

มดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ และคืนค่าทวัรส์่วน

ใดสว่นหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรท์ั้งหมกดหรือค่ามัดจ า
มาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสาย

การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรค
ระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนั และภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
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5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของทรพัยส์ินส่วนตวั 
ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ เดินทาง
ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจาก
เหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษิัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิดจากการ
ตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระ
ค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชร ์หรือ
บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง รายการ
หรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นส าคญั 
12. หา้มน าเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
 

 ตั๋วเคร่ืองบิน และทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัท่าน 

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็น   ผู้

รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผู้
ก าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยนั
จากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 
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6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้สามารถ 
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนดท่าน 

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์ กรุณาแจง้บรษิัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

เดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
 
 
 
 

 โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว  (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  
5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 
6. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม (บางครัง้ตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  
7. โรงแรมในฮ่องกงจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็น

หอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


