
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Period ADL SGL infant-18ปี Size Flight Available

25 - 28 ม.ค.61 6,996 3,500 8,500 24 FD 24
26 - 29 ม.ค.61 6,996 3,500 8,500 24 FD 24
27 - 30 ม.ค.61 6,996 3,500 8,500 24 FD 24

01 - 04 ก.พ.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24
02 - 05 ก.พ.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24
03 - 06 ก.พ.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24
03 - 06 ม.ีค.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24
08 - 11 ม.ีค.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24

09 - 12 ม.ีค.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24

10 - 13 ม.ีค.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24

15 - 18 ม.ีค.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24
16 - 19 ม.ีค.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24
17 - 20 ม.ีค.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24

22 - 25 ม.ีค.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24

23 - 26 ม.ีค.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24
24 - 27 ม.ีค.61 (NEW) 6,996 3,500 8,500 24 FD 24  



 

มาเกา๊  ฮอ่งกง  เวเนเชีย่น  4 วนั  
ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ(ยมืเงนิ) / ขอพรองคแ์ชกง “วดัแชกงหมวิ”  

ชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยี Air Asia (FD) 

 
 

หมายเหต ุ: ราคานีส้ าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ / ไมร่วมคา่วซี่า 1,500 บาท ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – มาเกา๊ – จไูห ่– ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย 

11.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเซยี โดยมี

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก   

13.50 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรเ์อเซยี  เทีย่วบนิที ่FD 764  

17.25 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ 

มอีาณาเขตตดิกบัต าบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนือ้ทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมทุรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกัน

ดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจไูห ่ 

 จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย  ตัง้อยูต่ดิชายแดนมาเกา๊ เป็นศนูยก์ารคา้

ตดิแอร ์มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น า

ตา่ง ๆไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ทีน่ี่

มใีหท้่านไดเ้ลือกซือ้หมดซึง่เป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและ ฮ่องกง

เนื่องจากสนิคา้ที่นี่มีคุณภาพและราคาถูกใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซื้อ 

สนิคา้ตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั XIANGGUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง จไูห ่– ฮอ่งกง – วดัฮองฮ า(เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ) – วดัแชกงหมวิ – จวิเวอรร์ ี ่– ชอ้ปป้ิงนาธาน – จู

ไห ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านน่ังเรอืสู่ เกาะฮ่องกง  น าท่านไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิ

ฮอ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ี

ชือ่เสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิัตว์แห่ง

ความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที ่Hung 

Hom หรือ  'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัด เก่าแก่ของ

ฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได ้

สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก 

แทบทุกวันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซี

เขาบอกวา่ทีน่ีแ่มน่มากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอพรแลว้ยัง

มพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย ซึง่คนสว่นใหญ่จะนยิม

ไปในเทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวัด

จะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร 



เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 

รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค ถา้หากเรา

ประสพความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮ่องกงอกีก็ค่อยกลับไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมชีาวฮ่องกงและ

นักทอ่งเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนทีไ่มม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอืน่ๆ ตลอดทัง้

ปีเพือ่ขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอมิไดเ้ชน่กนั โดยซือ้อปุกรณ์เซน่ไหวจ้ากทางวัดเพยีงแต่ควรเตรยีมซองแดง

ไปเอง (ในกรณีทีท่างวัดไม่ไดเ้ตรยีมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไม่ไดอ้ยู่ในหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตาม

ฐานะและศรัทธา เขยีนจ านวนเงนิที่ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงนิยิง่ดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพธิเีดียวกัน ถา้

ประสพความส าเร็จตามทีมุ่ง่หวังคอ่ยกลับมาท าบญุทีน่ีใ่นโอกาสหนา้ 

 จากนัน้น าทา่นขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของ

ฮอ่งกง เป็นวัดเก่าแกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่ง

ความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิ์

สทิธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่ว

ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วาย

ทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบที่ไดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไป

ปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่าย

ของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงค์

ออฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี 

ซึง่เป็นตกึที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจีก้ังหันน าโชคที่มี

ชือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้

นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้ับชวีติ  น าท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับ

งานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชีือ่เสยีงที ่ยา่นจมิซาจุ่ย ซึง่

ถอืไดว้่าเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮ่องกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิLouis Vuitton, 

Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, 

G2000 เป็นตน้ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  *อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง   

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจูไห่ โดยเรอื (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ใหท้่านพักผ่อน จนเดนิทางถงึ

เมอืงจไูห ่  

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั XIANGGUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จูไห ่– รา้นผา้ไหม – รา้นหยก – รา้นบวัหมิะ – วดัผูถ่อ –  มาเก๊า – วดัเจา้แมก่วนอมิ – รา้นขนม – 

โบสถเ์ซ็นปอล –  ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – The Parisian – The Venetian Casino – มาเกา๊ 

– กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ (สนิคา้โอท๊อป)ใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็น

ของที่ระลกึแด่ตัวท่านเองใหท้่านชมผลติภัณฑ์ผา้ไหมขึน้ชือ่ ท่านสามารถเลือกซือ้เป็นของ ฝากไดต้าม

อธัยาศัย ชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัว

ท่านเอง น าท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยา

ครอบจักวาล “บวัหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจาก

การโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอื

จะทาเพือ่ป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให ้

หนา้เนียนใส น าท่านสู่ วดัผู่ถอ นมัสการองคส์ังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพื่อ

ความโชคด ีนมสัการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายยุนืนาน 

จากนัน้เดนิทางผา่นชมถนนคูรั่ก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีรั่ฐบาลเมอืงจไูหไ่ดท้ าไวเ้พือ่

เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      

 น าท่านเดนิทางแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมอืงจูไห่

บรเิวณอ่าวเซยีงหู จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ หรอืที่มีชือ่เรยีกว่า “หวีหนี” เป็นรูป

แกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยู่รมิทะเล  แลว้น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงมาเก๊า 

โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มด่านกง๋เป่ย สูเ่มอืงมาเก๊า ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง 



 น าทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญแ่ละเกา่แกม่ากทีส่ดุในมาเกา๊สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่13 ภายใน

วัดสัมผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนตข์ลังอันเก่าแกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีดู่มเีสน่หใ์นแบบฉบับ

ของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาว

ของจนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ต ารับของเมอืงมาเกา๊  

 จากนัน้พาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ี่มชี ือ่

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจ์ัดแสดง

ประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่ง

ศาสนาครสิต์ที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดในดนิแดนตะวันออกไกล ผ่านชม องคเ์จา้แม่

กวนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคม

ทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจา้แม่กวนอมิ

ลกูครึง่ผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตเุกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับ

มาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ 

 น าท่านสู่ The Parisian ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของฝร่ังเศส เมอืง

ปารสี ใหท้่านไดส้ัมผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงอันลือชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนิด 

หรือบางท่านตอ้งการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลา และใหทุ้กท่านเปิด

ประสบการณ์ใหมก่ับการขึน้กระเชา้สูห่อไอเฟล ขึน้สูช่ัน้ 7 ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้ 

พเิศษกับสายการบนิ(Boarding Pass Air Macau ขึน้ฟร ีตัง้แต่ 1 มนีาคม -30 

เมษายน) เท่านัน้ (ตดิต่อหัวหนา้ทัวร)์ ประสบการณ์ใหม่แน่นอน เพราะเป็น

โรงแรมที่ทาง Venetian อยากมสีโลแกนคลา้ยกัน แต่ทีน่ี่มแีลนดม์ารค์ทีส่วย

ทีส่ดุในมาเกา๊ หรอืบางทา่นตอ้งการอยากจะเทีย่ว Parisian (หากมเีวลามากพอ) 

 น าท่านเขา้สู่ The Venetian ใหท้่านไดส้มัผสักบัเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น ใหท้่านได้

สมัผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงอนัลอืชื่อมขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางท่านตอ้งการเสีย่งโชคกบั 

Casino ก็พอมเีวลา และใหทุ้กทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเรอื Venetian ในคลอง (ตดิต่อ

หัวหนา้ทัวรค์า่ใชจ้า่ย) อสิระทา่นจนถงึเวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊  

22.40 น.  เหนิฟ้าสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่ FD 767         

            

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ) 

00.30 น.  ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ.......... 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง * 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

*** อตัราค่าบรกิารทวัรน์ี้  เป็นทวัรท์ ี่เข ้าร้านช้อปป้ิง ซึ่งร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน เพื่อส่งเสรมิให้มีการ

ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั คอื  บวัหมิะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก , ผา้ไหม , ฯลฯ  

ซึง่สนบัสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนใหท้่านไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  รา้นทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม.....ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 

หยวน *** 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYo_iJu9zSAhUhTI8KHT2ZADAQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mushroomtravel.com%2Fpage%2Fcheck-in-and-boarding-pass%2F&usg=AFQjCNEBjq5AFki5kadwWMkgs_qj_4YkZw&sig2=1UOk4l58PbvXu9IhsNs7tw


× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  ช าระหนา้งาน  ณ  สนามบนิ 
× คา่วซีา่ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มา

ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 

หนา้ หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  


