
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Period ADL SGL 0-18ปี Size Flight Available 

07 - 09 ม.ิย. 61 7,997 5,500 +5,500 20 FD760/765 20 

08 - 10 ม.ิย. 61 8,998 5,500 +5,500 20 FD760/765 20 

14 - 16 ม.ิย. 61 8,998 5,500 +5,500 20 FD760/765 20 

15 - 17 ม.ิย. 61 8,998 5,500 +5,500 20 FD760/765 20 

16 - 18 ม.ิย. 61 8,998 5,500 +5,500 20 FD760/765 20 
 

 
 
 
 



มาเกา๊..เวเนเชีย่น..ฮอ่งกง  3 วนั  
ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ(ยมืเงนิ) / ขอพรองคแ์ชกง “วดัแชกงหมวิ”  

ชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจยา่นดงัถนนนาธานและเดอะเวเนเชีย่น 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยี Air Asia (FD) 

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

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – มาเกา๊ – วดัเจา้แมก่วนอมิ – รา้นขนม – โบสถเ์ซ็นปอล –  ผา่นชมเจา้แม่

กวนอมิรมิทะเล – The Parisian – The Venetian Casino – น ัง่เรอืเฟอรร์ีสู่เ่กาะฮอ่งกง 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเซยี โดยมี

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก   

06.40 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรเ์อเซยี  เทีย่วบนิที ่FD760  

10.20 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ 

มอีาณาเขตตดิกบัต าบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนือ้ทีท่ัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกัน

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

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้    

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ทีสุ่ดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่13 

ภายในวัดสมัผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิและมนตข์ลังอนัเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีดู่มเีสน่หใ์นแบบ

ฉบับของชาวจีน และองค์ที่โดดเด่นเป็นพเิศษเห็นจะเป็นองค์เจา้แม่กวนอมิ ที่แต่งองค์ทรงเครื่องดว้ยชุด

เจา้สาวของจนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม แวะชมิขนม รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ตน้ต ารับของเมอืงมาเกา๊  

จากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเกา๊ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิ

ชาวอติาเลียน ดา้นหลังของโบสถ์มพีพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถ์เซนตพ์อลนี้

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิตท์ี่ย ิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล ผ่าน

ชมองคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรง

ดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลูกครึง่ผสมผสานระหว่างจนี

กับโปรตุเกส ซึง่พระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าใน

โอกาสสง่มอบเกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ 

น าท่านสู ่ The Parisian ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของฝร่ังเศส เมอืงปารสี ใหท้่านได ้

สมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกับ Casino ก็พอมี

เวลา และใหท้กุทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการขึน้กระเชา้สูห่อไอเฟล ขึน้สูช่ัน้ 7 (*ไมร่วมค่าขึน้กระเชา้ คน

ละ100 HKD หากสนใจกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์  ประสบการณ์ใหมแ่น่นอน เพราะเป็นโรงแรมทีท่าง Venetian 

อยากมสีโลแกนคลา้ยกัน แต่ที่นี่มแีลนด์มาร์คทีส่วยทีสุ่ดในมาเก๊า หรอืบางทา่นตอ้งการอยากจะเทีย่ว 

Parisian (หากมเีวลามากพอ) 

 น าท่านเขา้สู ่ The Venetian ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของอติาล ี

เมอืงเวเนเชีย่น ใหท้า่นไดส้มัผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นม

นานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมเีวลา และใหท้กุ

ทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเรอื Venetian ในคลอง (*คา่ใชจ้่ายใน

การลอ่งเรอืกอนโดลา่ ทา่นละ 130 HKD หากสนใจกรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร)์ 

อสิระทา่นจนถงึเวลาอนัสมควร  น าทา่นน่ังเรอืเฟอรร์ีสู่เ่กาะฮอ่งกง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



วนัทีส่อง ฮ่องกง – วดัฮองฮ า(เจา้แม่กวนอมิยมืเงนิ) – จวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงนาธาน – The 

Symphony Of Light   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

 น าท่านไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีง

แหง่หนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่

กวนอมิที ่Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบ

ทุกวันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอก

ว่าที่นี่แม่นมากที่พเิศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมีพธิีขอ

ซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย ซึง่คนสว่นใหญจ่ะนยิมไปในเทศกาล

ตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวัดจะจ าหน่ายอปุกรณ์

ส าหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภ

แลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็ม

นาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่าง

วัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ยกลับไปท าบญุ 

ชว่งเทศกาลตรษุจนีจะมชีาวฮอ่งกงและนักท่องเทีย่วไปสักการะขอพรกันมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนที่

ไมม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอืน่ๆ ตลอดทัง้ปีเพือ่ขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอมิไดเ้ชน่กัน โดยซือ้อปุกรณ์เซน่

ไหวจ้ากทางวัดเพยีงแตค่วรเตรยีมซองแดงไปเอง (ในกรณีทีท่างวัดไมไ่ดเ้ตรยีมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไมไ่ด ้

อยูใ่นหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใสธ่นบตัรตามฐานะและศรัทธา เขยีนจ านวนเงนิทีต่อ้งการลงไปดว้ย ใสส่กลุเงนิยิง่ดี

ใหญ ่แลว้ก็ไหวด้ว้ยพธิเีดยีวกัน ถา้ประสพความส าเร็จตามทีมุ่ง่หวังค่อยกลับมาท าบญุทีน่ี่ในโอกาสหนา้  น า

ทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการ

เสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

 จากนัน้น าทา่นขอพร วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของ

ฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่ง

ความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแช ้ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิ์

สทิธป์ระจ าวัด ต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่ว

ประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวาย

ทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไป

ปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่าย

ของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงค์

ออฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี 

ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจีก้ังหันน าโชคที่มี

ชือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้

นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชีือ่เสยีงที ่ยา่นจมิซาจุ่ย ซึง่

ถอืไดว้่าเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮ่องกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, 

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

G2000 เป็นตน้ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย   

 น าท่านชมความมหัศจรรยก์ารแสดงมัลตมิเีดยี The Symphony Of 

Light สุดยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึ ในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดง

แสง,สแีละเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลกครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตสึ าคัญ

ตา่ง ๆทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ จะ

ประดับประดาดว้ยแสงไฟ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกง 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ (บะหมีฮ่อ่งกง) 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง – ชอ้ปป้ิงโอเชยีนเทอรม์นิลั – น ัง่เรอืเฟอรร์ีสู่เ่กาะมาเกา๊ – มาเกา๊ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซ า)   

 น าท่านเดนิทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิง โอเชีย่นเทอรม์นิลั SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่แหล่งรวมสนิคา้แบ

รนด์เนมชัน้น าทุกแบบทุกแบรนด์จากทั่วโลกที่มีใหเ้ลือกชมและชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิESPRIT , 



EMPORIO ARMANI , GIORGIO ARMANI , DKNY MARK & SPENSOR และยังมหีา้ง TOY’S US สวรรค์

ของคณุหนูอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านน่ังเรอืเฟอรร์ีสู่เ่กาะ

มาเกา๊ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊  

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์

หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

19.50 น.  เหนิฟ้าสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่ FD765 

21.35 น.  ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ.......................... 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง * 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้

รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

 

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 คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ไมร่วมคา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมู่คณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่

วซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

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

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้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 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

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



 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  


