
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน   
3 วัน 2 คืน 

SUPER HOLIDAY 

 
 



 
 

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”  

ชมเมืองจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ 

เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD) 

 

หมายเหตุ : ราคาน้ีส าหรับคนไทยเท่านั้น 

ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์
และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ผ่านชม

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian – The Venetian Casino – จูไห่ 

04.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย โดยมี

เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก   

06.40 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊า สายการบินแอร์เอเซีย  เที่ยวบินที่ FD760  

10.20 น. ถึง สนามบินมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล มี

อาณาเขตติดกับต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วย

คาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วย

สะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม.หลังผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัด

สัมผัสได้ถึงความศักดิสิทธิ และมนต์ขลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนที่ดูมีเสน่ห์ในแบบฉบับของชาวจีน 

และองค์ท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้า

ไหมอย่างงดงาม แวะชิมขนม ร้านขายของฝากข้ึนชื่อต้นต ารับของเมืองมาเก๊า  

จากนั้นพาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิ

ตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่อง

ให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล ผ่านชมองค์เจ้าแม่กวนอิมริม



ทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน 

เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สร้างขึ้นเพ่ือ

เป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพ่ือคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง 

น าท่านสู่ The Parisian ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจ าลองของฝรั่งเศส เมืองปารีส ให้ท่านได้สัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบ

รนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลา และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ

การขึ้นกระเช้าสู่หอไอเฟล ขึ้นสู่ชั้น 7 (*ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า คนละ100 HKD 

หากสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)  ประสบการณ์ใหม่แน่นอน เพราะเป็น

โรงแรมที่ทาง Venetian อยากมีสโลแกนคล้ายกัน แต่ที่นี่มีแลนด์มาร์คที่สวย

ที่สุดในมาเก๊า หรือบางท่านต้องการอยากจะเที่ยว Parisian (หากมีเวลามาก

พอ) 

 น าท่านเข้าสู่ The Venetian ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจ าลองของอิตาลี เมืองเวเนเชี่ยน ให้ท่านได้สัมผัสกับแหล่งช้

อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลา และให้ทุกท่าน

เปิดประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรือ Venetian ในคลอง (*ค่าใช้จ่ายในการล่องเรือกอนโดล่า ท่านละ 130 HKD 

หากสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) อิสระท่านจนถึงเวลาอันสมควร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง จูไห่ – ร้านบัวหิมะ – ฮ่องกง – วัดฮองฮ า(เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน) – วัดแชกงหมิว – จิว

เวอร์รี่ – ช้อปป้ิงนาธาน – จูไห ่   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านไปผ่อนคลายความเม่ือยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัว

หิมะ”ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ า

ร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพ่ือป้องกันผิ วไหม้เสียจาก

การตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส 

 จากนั้นน าท่านสู่ เกาะฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ ให้ท่านได้ชมวิวและพักผ่อนตาม

อัธยาศัย จนเดินทางถึงฮ่องกง  

 น าท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็น

วัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระ

โพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun 

Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย 

แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซี

เขาบอกว่าที่นี่แม่นมากท่ีพิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่ง

คนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับ

เซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้น าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์



เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจ านวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มาก

น้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสพความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมี

ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอ่ืนๆ 

ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดง

ไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและ

ศรัทธา เขียนจ านวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสพความส าเร็จ

ตามท่ีมุ่งหวังค่อยกลับมาท าบุญที่นี่ในโอกาสหน้า 

 จากนั้นน าท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน าโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ต าบล

ซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 

400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ใน

ด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่าย

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีน

เกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นท่ัวประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้

ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร 

เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่าย

เช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง 

ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึก

ใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มี

ชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพ่ือ

เสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต  น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่

ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งสินค้าอันมีชื่อเสียงที่ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งถือได้ว่า

เป็น แหล่งช้อปปิ้งชั้นน าของฮ่องกงและของโลก กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo 

Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นต้น ให้

ท่านอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย  *อิสระอาหารเย็นเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง   

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยเรือ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) ให้ท่านพักผ่อน จนเดินทางถึงเมืองจูไห่   

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก JINJIANG INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม จูไห่ – วัดผู่ถอ – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ช้อปป้ิงก๋งเป่ย – มาเก๊า – สนามบินดอนเมือง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   

 น าท่านสู่ วัดผู่ถอ นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี 

นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์เพื่ออายุยืนนาน 



จากนั้นผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ท าไว้เพื่อ

เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ น าท่านชมสินค้าท่ี ร้านผ้าไหม ร้านขายของท่ีระลึก (สินค้าโอท๊อป)ให้ท่าน

ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตัวท่านเองให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมขึ้ นชื่อ ท่าน

สามารถเลือกซื้อเป็นของ ฝากได้ตามอัธยาศัย ชมร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือก

ชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตัวท่านเอง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

    จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้งก๋งเป่ย  ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้ท่านเลือก

มากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นน าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา 

ของเด็กเล่น ฯลฯ  ท่ีนี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและ ฮ่องกงเนื่องจาก

สินค้าท่ีนี่มีคุณภาพและราคาถูกให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อ สินค้าตามอัธยาศัย  น าคณะเดินทางสู่ เมือง

มาเก๊า โดยรถบัสปรับอากาศ เดินทางข้ามด่านก๋งเป่ยสู่เมืองมาเก๊าระหว่างทางแวะผ่านชมสัญลักษณ์อัน

สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือท่ีมีชื่อเรียกว่า “หวีหนี” เป็นรูป

แกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล พาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว น าท่าน

เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า  

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2 -3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยง

สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรท่ีคับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทน

บริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวน

สิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเคร่ืองกลับตามวันและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทัวร์. 

19.50 น.  เหินฟา้สู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่  FD765 

21.35 น.  ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.......................... 

ก าหนดการเดินทาง 
 

Period ADL SGL 0-18ปี Size Flight 
06-08 เม.ย.  61  8,888 3,500 9,888 20 FD    
13-15 เม.ย.  61  9,888 3,500 10,888 20 FD    
14-16 เม.ย.  61  9,888 3,500 10,888 20 FD    
15-17 เม.ย.  61  8,888 3,500 9,888 20 FD    



 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง * 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน

จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 
 

 

* อัตราค่าบริการทัวร์นี้  เป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์

สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ฯลฯ  ซึ่งสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน

ทุกท่านแวะชม.....ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที ถึง 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่

มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 หยวน * 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ
ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
 ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 ไม่รวมค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพ่ิม 5,000 บาท และลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการ

ยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้) 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  ช าระหน้างาน  ณ  สนามบิน 
 ค่าวีซ่า 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 



 
เดินทางข้ึนต่ า 15 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

 ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว

เครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 
หน้า หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริก าร
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  


