
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มาเกา๊ เวเนเชีย่น ฮอ่งกง 3 วนั 2 คนื  

ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ(ยมืเงนิ) / ขอพรองคแ์ชกง “วดัแชกงหมวิ”  

ชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว infant-18 ปี บนิ SIZE 

06 – 08 มนีาคม 2561 6,996 3,500 8,500 NX 20 

13 – 15 มนีาคม 2561 6,996 3,500 8,500 NX 20 

21 – 23 มนีาคม 2561 6,996 3,500 8,500 NX 20 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– มาเก๊า – วดัเจา้แม่กวนอมิ – โบสถเ์ซนตพ์อล – The Parisian – The 

Venetian – จไูห ่ 

09.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร ์L สายการบนิแอรม์า

เกา๊ โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก   

11.50 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊  เทีย่วบนิที ่NX 885 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.45 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ มี

อาณาเขตตดิกับต าบลก๊งเป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเก๊า มเีนื้อทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมทุรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมทุรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกัน

ดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.หลัง

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 น าทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญ่และเกา่แกม่ากทีส่ดุในมาเก๊าสรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่13 ภายใน

วัดสมัผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนตข์ลังอนัเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีดู่มเีสน่หใ์นแบบฉบับของ

ชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีที่

ตัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ต ารับของเมอืงมาเกา๊  

 จากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลียน ดา้นหลังของโบสถ์มพีพิธิภัณฑจ์ัด

แสดงประวัติของโบสถ์ ซึง่โบสถ์เซนต์พอลนี้ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น

อนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล ผ่านชม 

องคเ์จา้แม่กวนอมิรมิทะเล เป็นองค์เจา้แม่กวนอมิปรางค์ทองสัมฤทธิ์

ประทับยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็น

องคเ์จา้แม่กวนอมิลูกครึง่ผสมผสานระหว่างจนีกับโปรตุเกส ซึง่พระพักตร์

เป็นพระแมม่ารโีปรตุเกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสสง่

มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านสู่ The Parisian ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของฝร่ังเศส 

เมอืงปารีส ใหท้่านไดส้ัมผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงอันลือชือ่มขีองแบรนด์เนม

นานาชนดิ หรอืบางท่านตอ้งการเสีย่งโชคกับ Casino ก็พอมเีวลา และให ้

ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการขึน้กระเชา้สู่หอไอเฟล ขึน้สู่ชัน้ 7 ไม่

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

เท่านัน้ (ตดิต่อหัวหนา้ทัวร)์ ประสบการณ์ใหมแ่น่นอน เพราะเป็นโรงแรมที่

ทาง Venetian อยากมสีโลแกนคลา้ยกนั แต่ทีน่ี่มแีลนดม์ารค์ทีส่วยทีส่ดุใน

มาเก๊า หรอืบางทา่นตอ้งการอยากจะเทีย่ว Parisian (หากมเีวลามาก

พอ) 

 น าท่านเขา้สู ่ The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผสักบัเมอืงจ าลองของ

อติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น ใหท้่านไดส้มัผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มี

ของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกบั 

Casino ก็พอมเีวลา และใหทุ้กทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเรอื Venetian ในคลอง (ตดิต่อ

หัวหนา้ทัวรค์า่ใชจ้า่ย) อสิระทา่นจนถงึเวลาอนัสมควร  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่ 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั XIANGGUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง จไูห ่– รา้นบวัหมิะ – ฮอ่งกง – วดัฮองฮ า(เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ) – วดัแชกงหมวิ – จวิเวอรร์ ี ่– ชอ้ปป้ิง

นาธาน – จไูห ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล 

“บวัหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความ

รอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกัน

ผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส 

 จากนัน้น าทา่นสู ่เกาะฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ี ่ใหท้า่นไดช้มววิและพักผอ่นตามอธัยาศัย จนเดนิทางถงึฮอ่งกง  

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


 น าท่านไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า (Kun Im Temple Hung 

Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้

แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษา

วัดเจา้แม่กวนอมิที ่Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum 

Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะ

เป็นวัดขนาดเล็กทีไ่ม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิที่

ชาวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้

ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกวา่ทีน่ีแ่มน่มากทีพ่เิศษกวา่นัน้ นอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย ซึง่คนสว่นใหญ่จะนยิมไปในเทศกาลตรุษจนี

เพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวัดจะจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร 

เมือ่สักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 

รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค ถา้หากเรา

ประสพความส าเร็จเมื่อมโีอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมชีาวฮ่องกงและ

นักทอ่งเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนทีไ่มม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอืน่ๆ ตลอดทัง้ปี

เพือ่ขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอมิไดเ้ชน่กัน โดยซือ้อปุกรณ์เซน่ไหวจ้ากทางวัดเพยีงแต่ควรเตรยีมซองแดงไป

เอง (ในกรณีทีท่างวัดไมไ่ดเ้ตรยีมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไมไ่ดอ้ยูใ่นหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใสธ่นบัตรตามฐานะ

และศรัทธา เขยีนจ านวนเงนิที่ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงนิยิง่ดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพธิีเดียวกัน ถา้ประสพ

ความส าเร็จตามทีมุ่ง่หวังคอ่ยกลับมาท าบญุทีน่ีใ่นโอกาสหนา้ 

 จากนัน้น าทา่นขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่

ที่ต าบลซ่าถิ่น ซึง่ถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของ

ฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอื

ชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมี

รูปปั้นเจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านาน

เล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ แผ่นดินจีนเกดิกลียุคมีการก่อ

จลาจลแข็งเมืองขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้่อเกดิบุรุษชาติ

นักรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่

วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่

กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถือว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของ

ศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของท่าน

ไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลย

ทเีดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่่าทัวรไ์หน

ทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้ับชวีติ  น าท่าน

เยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิ

ดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้อนัมชีือ่เสยีงที ่ยา่นจมิซาจุ่ย ซึง่ถอื

ไดว้่าเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮอ่งกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนดิ 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 จไูห ่– วดัผูถ่อ – รา้นผา้ไหม – รา้นหยก – ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย –  มาเกา๊ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านสู่ วดัผู่ถอ นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพื่อความโชคด ี

นมสัการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายยุนืนาน จากนัน้ผ่าน

ชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีรั่ฐบาลเมอืงจูไห่ไดท้ าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน

หยอ่นใจ 

 



 น าท่านชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ (สนิคา้โอท๊อป)ใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็น

ของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเองใหท้า่นชมผลติภณัฑผ์า้ไหมขึน้ชือ่ ทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของ ฝากไดต้ามอธัยาศัย 

ชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

    จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงก๋งเป่ย  ตัง้อยู่ตดิชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ตดิ

แอร ์มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าต่าง ๆไม่

ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ที่นี่มใีหท้่านได ้

เลอืกซือ้หมดซึง่เป็นทีน่ยิมมากของชาวมาเก๊าและ ฮอ่งกงเนื่องจากสนิคา้ทีน่ี่มี

คณุภาพและราคาถกูใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ สนิคา้ตามอธัยาศัย  

 น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงมาเก๊า โดยรถบัสปรับอากาศ เดนิทางขา้มด่านกง๋เป่ยสู่

เมอืงมาเกา๊ระหวา่งทางแวะถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมอืงจู

ไห่บรเิวณอา่วเซยีงห ูจูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี” เป็นรูป

แกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล พาทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊  

19.00 น.  เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่ NX882       

20.50 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ......................... 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง * 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

*** อตัราค่าบริการทวัร ์นี้  เป็นทวัร ์ที่เข ้าร้านช้อปป้ิง ซึ่งร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน เพื่อส่งเสริมให้มีการ

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

ซึง่สนบัสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนใหท้่านไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  รา้นทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม.....ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลกั  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 ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ คา่ซักรีด ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× 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 ่า 15 ทา่น หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช 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 



 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ 

หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  


