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 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) - ฮ่องกง 
10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน EMIRATES (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวก 

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

*** น าท่านโดยสารเคร่ืองบนิรุ่น A-380 เคร่ืองบินล าใหญ่ที่สดุ ที่สามารถจผุู้ โดยสารได้มากถึง 
 800 ท่าน/ล า อีกทัง้สายการบินยงัติดอนัดบั 1 ใน 3 ของสายการบินที่ดีที่สดุอีกด้วย *** 

17.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือ สนามบินเช็กแลปก๊อก ตัง้อยู่ในเมืองฮ่องกง ซึ่งเปิด
ให้บริการในปี 2541 แทนสนามบินไคตั๊ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิ่นจะคอยต้อนรับท่านที่ประตทูางออกของสนามบิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ห่านย่าง !! 
พักที่ Iclub Mongkok Hotol / Dorsett Kwun Tong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (พัก 2 คืน) 
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    2 มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – จัตุรัสเซนาโดสแคว์ - เวเนเช่ียน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร เมนู!! ติ่มซ า 
  น าท่านเดินทางสู่ เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยรถบสั เมืองมาเก๊า ตัง้อยู่บริเวณชายฝ่ังทางตะวนัออกของจีน 

และอยู่ทางตะวนัตกของพืน้ที่สามเหลี่ยมปากแม่น า้เพิร์ล (PRD) โดยมีพรมแดนติดกบัมณฑลกวางตุ้ง มาเก๊ามี
พืน้ที่ 29.9 ตารางกิโลเมตร 

 น าท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศ
โปรตเุกสสร้างขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์ให้กบัมาเก๊าเนื่องในโอกาสสง่มอบคืนให้กบัประเทศจีน 
น าท่านเดินทางสู ่วัดอาม่า เป็นวดัที่มีอยู่มายาวนาน สร้างขึน้ตัง้แต่ก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าเกิดขึน้ จึงท าให้เป็นวดั
ที่มีความส าคญัอีกแห่งหนึ่ง เช่ือกนัว่าที่มาของช่ือมาเก๊านัน้ มาจากบริเวณวดัอาม่าแห่งนีน้ี่เอง ในอดีตจะมีอ่าวที่
ช่ือวา่ A Ma Goa (อาม่าก๊อก) แปลวา่ อา่วของอาม่า จงึเพีย้นมาเป็นชื่อ มาเก๊า ในปัจจบุนั 
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น าท่านชม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่นี่เป็นแลนด์มาร์คเบอร์ 1 ของมาเก๊า ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลคือ
ด้านหน้าของโบสถ์มาแตร์เดอิท่ีถกูก่อสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1602 – ค.ศ. 1640 ที่ถกูท าลายจากเหตกุารณ์ไฟไหม้ในปี 
ค.ศ. 1835 และซากของวิทยาลยัเซนต์ปอลที่อยู่ถดัไปจากโบสถ์ ทัง้โบสถ์มาแตร์ เดอีเดิม วิทยาลยัเซนต์ปอล และ
ป้อมปราการเป็นสิ่งปลกูสร้างของพระนิกายเยซูอิต และเข้าใจว่าเป็น “ป้อมปราการ” ของมาเก๊า ใกล้ๆ กนันัน้คือ
ซากโบราณสถานของวิทยาลยัเซนต์ปอลที่เป็นหลกัฐานของมหาวิทยาลยัแบบตะวนัตกแห่งแรกในตะวนัออกไกล
ที่มีหลกัสตูรการสอนที่ละเอียด ทกุวนันีด้้านหน้าของซากประตโูบสถ์เซนต์ปอลท าหน้าที่เป็นสญัลกัษณ์ของแท่น
บชูาให้กบัเมืองนี ้

น าท่านชม จัตุรัสเซนาโดสแคว์ เป็นศนูย์รวมของชาวเมืองมาหลายศตวรรษ และยงัคงเป็นสถานที่จดังานเฉลิม
ฉลองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ทุกวันนี ้ปัจจุบนัป็นย่านช้อปปิ้ง แบรนด์เนม โนเนม ของกิน ของที่ระลึกที่
นกัท่องเที่ยวนิยมมาจบัจ่ายใช้สอย ทัง้สองข้างทางและในบริเวนจตัรัุสเซนาโดประกอบด้วยอาคารต่างๆรูปแบบ
สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคม มีตึกสวยๆมีโบสถ์สวยที่มีความส าคญัอยู่ด้วย แวะร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซือ้
ของที่ระลกึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เวเนเช่ียน(The Venetian Macao) เป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สุดของมาเก๊าที่มีโซน

คาสิโนที่ใหญ่ที่สดุในโลก รวมทัง้ยงัเป็นอาคารที่มีพืน้ที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สดุในเอเชียด้วย แต่สิ่งที่มีช่ือเสียงของ
เวเนเช่ียนส าหรับนกัท่องเที่ยวทัว่ไปคือโซนที่เป็นห้าง ซึ่งออกแบบและตกแต่งให้เหมือนกบัสไตล์เมืองเวนิสของ
ประเทศอิตาลี ซึ่งสร้างออกมาได้สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจจนมีช่ือเสียงไปทัว่โลก บรรยากาศในโซนห้างของ
เวเนเช่ียนเรียกว่า Grand Canal Shoppes อยู่ที่ด้านข้างของโซนคาสิโนซึ่งจะแยกส่วนกนัชดัเจนแต่จะมีทางเดิน
เช่ือมถึงกนัได้ ภายในห้างจะมีรูปร่างคล้ายกบัตวั U ที่มีคลองไหลผ่านกลางทางเดินซึง่จะมีบริการเรือพายกอนโด
ล่า(Gondola) ที่มีทัง้คนจีนและฝร่ังคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ พร้อมกบัการพดูคยุร้องเพลงไปด้วยกนั ส่วน
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เพดานจะทาสีและให้แสงเหมือนกบัเป็นท้องฟ้า ร้านต่างๆภายในห้างค่อนข้างหลากหลาย ทัง้ของกินของใช้ต่างๆ 
รวมทัง้ร้าน Lord Stow Bakery ที่เป็นร้านขายทาร์ตไข่ช่ือดงัที่สดุเจ้าหนึ่งของมาเก๊าอยู่ด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิง้
หรือสนุกสนานกบักิจกรรมภายในเวเนเช่ียน ตามอธัยาศยั บริเวณเดียวกนัจะเป็น เดอะ ปารีเชียน มาเก๊า (The 
Parisian Macao) โดดเด่นด้วยหอไอเฟล (Eiffel Tower) จ าลอง ขนาดคร่ึงหนึง่ของหอไอเฟล ที่กรุงปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศส ท าให้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่ส าคญัของมาเก๊า ให้ท่านได้ช่ืนชมความสวยงามกับอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค
ของเมืองมาเก๊า 

ค ่า อิสระ รับประทานอาหารค ่า  
 จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัที่พกั เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

พักที่โรงแรม PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า – โรงงานจวิเวอร์ร่ี – ร้านหยก -  
              ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย - กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร เมนู!! ติ่มซ า 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (กังหันน าโชค) เพื่อเป็นสิริมงคลเม่ือมาเยือนฮ่องกง ซึ่งเป็นวดัที่คนฮ่องกงให้
การเคารพนบัถือเป็นอย่างมากเป็นวดัเก่าแก่ และมีช่ือเสียงที่สดุวดัหนึง่ของฮ่องกง น าท่านนมสัการองค์เทพขนาด
ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในโถงแท่นบชูาหลกั โดยข้างๆ มีกลอง และระฆงัขนาดใหญ่ตัง้อยู่ ถดัไปเป็นวงล้อใบพดัแห่ง
โชค คนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้ และมาหมนุกังหนัก่อนที่จะไปท าธุรกิจ หรือ ริเร่ิมธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะ
เหลา่บคุคลส าคญัข้าราชการ ดาราฮ่องกงจะมากราบไหว้ และหมนุกงัหนัเพื่อให้การงาน หน้าที่ ธุรกิจ ราบร่ืนเป็น
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ที่รักของเจ้านาย และพวกพ้อง ซึ่งเช่ือว่าหากหมนุสามรอบแล้วจะน าพาความโชคดี เปลี่ยนดวงชะตาของตนเอง
ให้ดีขึน้ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต 

น าท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซียน หรือ ซกิซิกหยวน หว่องไท่ซิน เป็นวดัที่ใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกบัเทพ
เจ้าด้ายแดง "เทพเจ้าหยคุโหลว" หรือที่รู้จกักนัในนามเทพเจ้าแห่งจนัทรา หรือผู้ เฒา่แห่งดวงจนัทร์ โดยเราจะเห็น
รูปปัน้องค์เทพเจ้าถือสมดุเนือ้คูอ่ยู่ตรงกลางระหวา่ง ด้านซ้ายเป็นเจ้าสาว ด้านขวาเป็นเจ้าบา่ว มีด้ายแดงผกูโยง

ไปยงัองค์หยคุโหลว จะมีวิธีการท านิว้ส าหรับสอดด้ายแดงแสดงให้เห็นอยู่ด้านหน้า เดินไปหยิบด้ายแดงซึง่จะมี
วางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมือ แล้วก็ท านิว้ตาม ที่ส าคญัอยา่ท าด้ายแดงหลดุมือเด็ดขาด 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกง พบกบังานดีไชน์ที่ได้รับรางวลัอนัดบัเย่ียม และใช้ในการ

เสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบัไม่วา่จะเป็น จี ้  แหวน  ก าไล 
เพื่อให้เป็นเคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา 

 น าท่านชม ร้านหยก มีสนิค้ามากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสตัว์น าโชคอย่างป่ีเสีย๊ะ อิสระให้ท่านได้
เลือกซือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลกึหรือน าโชคแด่ตวัทา่นเอง 

 น าท่าน ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า พร้อมทัง้ท าพธีิยืมเงนิเทพเจ้า เพื่อให้เราร ่ารวยเงนิทอง เงินไหล
กองทองไหลมา วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า เป็นวดัที่ขึน้ชื่อในการด้านเงินทอง ปลดหนี ้ปิดยอดขาย ปิดดีล รับทรัพย์
รัวๆ โดยจะมีการขอพร และยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า ปกติจะมีเป็นเทศกาล ซึง่ถ้าไมท่นัช่วงนัน้ก็สามารถยืมได้
ตามฤกษ์สะดวกโดยเม่ือขอพร และยืมเงินไปแล้วหากส าเร็จต้องกลบัมาขอบคณุเจ้าแม่กวนอิม และเผากระดาษ
เงินกระดาษทองกลบัไป 

 น าท่านอิสระในการช้อปปิง้ตามอธัยาศยั บนถนนนาธาน ณ ย่านจมิซาจุ่ย ซึง่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือก
ซือ้มากมายราคาถกู เชน่ GIORDANO, BOSSINI เป็นต้น เพื่อเป็นของฝากของที่ระลกึ ของขวญั หรือเลือกเดินช้
อปปิง้สินค้าห้างปลอดภาษีดิวตีฟ้รี และโอเช่ียนเทอร์มนิลัแหลง่รวมสินค้าชัน้น าชื่อดงั ที่มีร้านค้าให้ท่านเดินช้อป
ปิง้กวา่ 700 ร้านค้า อาท ิARMANI, ESPRIT, EMPORIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR และของฝาก
คณุหนทูี่ TOY’R US หรือเดินช้อปปิง้สินค้าบนถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอปุกรณ์สื่อสารท่ี
ทนัสมยั 

ได้เวลาสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบนินานาชาติเช็กแลปก๊อก 
21.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EMIRATES เที่ยวบนิที่ EK385 (21.00-23.15) 
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23.15 น. เดินทางถึง สนามบนินานาชาตสุิวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
 

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

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาค่าบริการทัวร์ต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ท่านละ เดก็พักคู่กับผู้ใหญ่ 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 *สงกรานต์ลา 1 วัน* 22,999 22,999 
13-15 เมษายน 2566 *สงกรานต์  ไม่ลา* 24,999 24,999 
14-16 เมษายน 2566 *สงกรานต์  ไม่ลา* 24,999 24,999 
15-17 เมษายน 2566 *สงกรานต์  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 
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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 

 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้ช าระเงิน
แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเงื่อนไขแล้ว และไม่สามารถเปลีย่นแปลงเง่ือนไขได้ 

รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตสุดุวสิยั
ต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั  

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
เนื่องจากเป็นการจองทวัร์ลว่งหน้า ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไฟล์ทบินลา่ช้า หรือมีการเปลีย่นแปลง

เวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศ หรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารองเวลาในการจองตัว๋
เคร่ืองบินไว้อย่างต า่ 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋
เคร่ืองบินที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต่ 20 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 30 ท่าน** 
** เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบงัคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านัน้ที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านที่พกัห้อง 3 เตียงขนาดของ
ห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว ** 
 

 อัตรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทกุแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ไม่

คุ้มครองโรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ฯ  

7. ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์) 
8. น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
9. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  
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 อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจ้งเข้า-แจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พเิศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ 

และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระ ที่มีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
5. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบก ากบัภาษี  
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขบัรถท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ช าระที่สนามบนิในวนัเดนิทาง) 
7. ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของท่าน 

 

 การจอง และการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะ

ยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  
2. สว่นที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง / เฉพาะวนัหยดุยาว และนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นที่เหลือ 45 วนัก่อนการเดินทาง 

เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในสว่นของค่าที่พกั และตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอตัโนมตัิ 
1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอืน่ท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่วา่จะทัง้หมด หรือเพียงบางสว่น ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลง

ต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดนิทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และเหลือหน้ากระดาษอย่างต า่ 2 หน้า 

เพื่อท าการส ารองที่นัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจอง
ทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. หากทา่นที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางทอ่งเที่ยว ท่าน และครอบครัวของท่านต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

 เงื่อนไขการออกเดินทาง  
กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้อง และความเข้าใจตรงกนัระหวา่งลกูค้าและบริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัร์นีก้ าหนดให้มีผู้ เดินทาง ขัน้ต ่า 20 

ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร์ หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการ
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เดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบลว่งหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนัเนื่องมาจากการ
คอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้เล่ือนวัน
เดินทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอ และยืนยนัจ านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระเงินเข้ามาแล้ว
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัท
ฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง และการปรับเงนิค่าบริการ  
1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาล หรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปี

ใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทวัร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดั

จ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซา่ (ถ้ามี) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่า

มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซา่ (ถ้ามี) 
4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่ทวัร์ที่ช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และคืนคา่ทวัร์สว่น

ใดสว่นหนึง่ให้ท่านได้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เอกสารปลอม นโยบายห้าม
เข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์ทัง้หมกดหรือค่ามัดจ า
มาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋ว
เคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในสว่นของทางตา่งประเทศ เช่น โรงแรม ตัว๋รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการตา่งๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสาย

การบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ช้าของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหว, โรค
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ระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ ทัง้นีท้างบริษัทจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนั และภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเอง หากเกิดการสญูหายของทรัพย์สนิสว่นตวั 

ของมีค่าต่างๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้ เดินทาง

ออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้หนงัสือ เดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจาก
เหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกบัการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถ
ใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่วา่เหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่ายในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีที่ทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่เกิดจากการ
ตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายทกุอยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระ
ค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นัง่วิลแชร์ หรือ
บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการ
หรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นส าคญั 
12. ห้ามน าเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภณัฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
 

 ตั๋วเคร่ืองบิน และที่น่ังบนเคร่ือง 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบัท่าน 

จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นต่างของสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไม่วา่จะด้วยสาเหตใุด

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่ายแล้วแตส่ายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้ เดินทางต้องเป็น   ผู้
รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กบัแตร่ะบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้
ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงนิเพิม่เติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมีเอกสารยืนยนั
จากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึง่ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกนัได้วา่ท่านจะได้ที่นัง่ตามที่ท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นัน้สามารถ 
ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ที่นัง่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดิตแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนดท่าน 

จะต้องเป็นผู้ เสียค่าปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อน

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหน้าได้ 
 

 โรงแรมที่พกั 
1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 
2. การจัดการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอด

บหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านที่พกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว  (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  
5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเดี่ยว โดยอาจจะมีคา่ใช้จ่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 
6. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม (บางครัง้ต้อง

จองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  
7. โรงแรมในฮ่องกงจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็น

ห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอา่งอาบน า้ ซึง่อยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
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** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


