
 

 

    เดนิทางเดือน 30 ธันวาคม 62 - 01 มกราคม 63  
และ 31 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทยีบเท่า 4 ดาว B L D 

1 กรุงเทพ – ฮ่องกง – วดักวนไท - วดัเทยีนโห่ว –  SYMPHONY OF LIGHTS    
PANDA HOTEL  
หรือเทยีบเท่า 

2 
ฮ่องกง – เมอืงมาเก๊า – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – วดัอาม่า - 
เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล – จมิซาจุ่ย 

   

3 
วดัเจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮ า – วดัหวงัต้าเซียน – ร้านจวิเวอร์ร่ี – วดัแชกงหมวิ – ช้อป
ป้ิงถนนนาธาน – กรุงเทพฯ 

   - 

WONDERFUL HONGKONG 

ฮ่องกง มาเก๊า ปีใหม่ 

3 วนั 2 คนื 
ราคาเร่ิมต้น 

บาท/ท่าน 
25,900 

, 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง – วดักวนไท - วดัเทียนโห่ว –  SYMPHONY OF LIGHTS    (-/L-D) 

04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เคา้เตอร์ สายการ บิน CATHAY PACIFICAIRWAYS โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

06.35 น. น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ CX616 

10.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็ค เลป ก๊อก (CHEAK LAP KOK) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อยให้คณะท่านออก EXIT B น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนยาวท่ีสุดของโลก ท่ี
ทนัสมยั ส าหรับใชค้มนาคมทั้งทางดา้นรถยนตแ์ละรถไฟท่ีแบ่งออกเป็น 2 ชั้น   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร@JORDAN NEW GARDEN 
 เมนอูาหาร ซุปเต้าหู้ทะเลรวมมิตร ไข่เจียวหมสัูบ เต้าหู้ น า้แดงราดเห็ดตามฤดู ผัดผักตามฤดู 
 มะระผัดเป็ดชิน้ กระดูกหมทูอดกระเทียม ปลาน่ึงซีอ๊ีว เป็ดย่าง ข้าว  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) ถือว่าตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีใจกลางเมืองของสมยัก่อน โดยไดรั้บการ
สร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.1723-1795 เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพเจา้กวนอท่ีูไดช่ื้อวา่เป็นผูมี้คุณธรรม ซ้ือสตัว ์และ
กตญัญูรู้คุณ ยงัคงไดรั้บความนิยมจากนกัธุรกิจหรือคนท ามาคา้ขายท่ีนิยมมาขอพรใหกิ้จการของตนไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบหรือโดนโกง ต่างฝ่ายต่างส่ือสัตวจ์ริงใจต่อกนั เพ่ือให้ท ามาคา้ข้ึน ร ่ ารวยเงินทองไหลมาเทมา หรือถา้อยากมี
ลกูนอ้งบริวานดี ช่วยส่งเสริมใหก้ารงานประสบความส าเร็จ กต็อ้งไม่ลืมท่ีจะไหวข้อพรจากองคม์า้เซ็กเธาว ์มา้คู่ใจของ
องคก์วนอูท่ีช่วยเสริมส่งบารมีของผูเ้ป็นเจา้นายดว้ยเช่นกนั ดงัค ากล่าวของชาวจีนท่ีว่า "เม่ือมา้มาถึง ทุกอย่างส าเร็จ" 
น าท่านไป ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว  TIN HUA TMEPLE SHUAN WAN เพ่ือช่วยคุม้ครองการเดินทางให้
ปลอดภยั หรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งทอ้งทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะ
ปกป้องชาวประมงใหร้อดพน้จากพายแุละความหายนะทาง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร@CITY CHIU CHOW 

  เมนอูาหาร ออเดิร์ฟพะโล้ ไข่เจียวหัวไชโป้ ซุปไข่ใส่มะเขือเทศ ผัดกาดแก้วราดน า้มนัหอย 
  หมสัูบน่ึง พุงปลาน่ึงเต้าซ่ี ผัดเซอลอรีรวมมิตร ผัดผักตามฤดู ข้าว 

จากนั้นท าน่านชม ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กนัตามจงัหวะเสียงเพลง 
SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุดยอด
ตระการตาซ่ึงเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆ ท่ีตั้งอยู่สองฟากฝ่ังของ
อ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตา
เป็นสีต่างๆแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง  



 

 

 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วนัที่สอง ฮ่องกง – เมอืงมาเก๊า – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – วดัอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขายของ

ฝาก – จมิซาจุ่ย            (B/-/-) 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร @DIM SUM AT SANGKEE 

 เมนอูาหาร ขนมจีบ      ซาลาเปาใส้หมแูดง ฮะเก๋า     ขาไก่น่ึงเต้าซ่ี  กระดูกหมูน่ึงกระเทียม 

 ก๋วยเต๋ียวหลอดใส้หมแุดง      โจ๊กหมไูข่เย่ียวม้า ขนมงาทอด 

 น าท่านเดินทางโดยรถบสัส่วนตวัเขา้สู่ เมอืงมาเก๊า เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและน่าสนใจ จากนั้นน าท่าน
มายงั ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ท่ีสร้างข้ึนระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหวิ้ทยาลยัเซนตป์อล
ท่ีอยู่ติดกบัโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแลว้โบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลยัเซนต์ปอล (ST. PAUL’S 
COLLEGE) เป็นโบราณสถานท่ียงัหลงเหลืออยู่ของวิทยาลยัเซนต์ปอลคือประจกัษพ์ยานการก่อตั้งมหาวิทยาลยัของ
ตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวนัออกไกลและไดรั้บการวางหลกัสูตรการศึกษาไวอ้ย่างพิถีพิถนัขณะท่ีซากประตูโบสถเ์ซนต์
ปอลในปัจจุบนัถกูมาเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพ้ืนถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็น
ลายลอนคล่ืนลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและ
สินคา้แผงลอยมากมาย น าท่านเขา้ชม วัดอาม่า ใหทุ้กท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทบัทิมท่ี วดัอาม่า ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียง
มากๆ ส าหรับนกัท่องเท่ียวส าหรับวดัแห่งน้ีตั้งอยู่ใกลก้บัทะเล ภายในวดัดูแลว้ก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกนั
แบบลดหลัน่กนัไปตามพ้ืนท่ีท่ีอ  านวย เน่ืองจากสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมเชิงเขา เม่ือเดินพน้ซุม้ประตูก็จะพบกบัศาลของ
เจา้แม่ทบัทิมตั้งอยู่  นอกจากนั้นก็ยงัมี หอเมตตาธรรม ศาลเจา้แม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจา้ชานหลินและยงัมีศาลเจา้
ขนาดเลก็ๆ อีกหลายศาลท่ีไดมี้การสร้างเพ่ือถวายใหแ้ก่เจา้แม่ทบัทิม  จากนั้นชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองคเ์จา้แม่
กวนอิมสัมฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าเน่ืองใน
โอกาสส่งมอบคืนใหก้บัประเทศจีน จากนั้นน าท่านแวะซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเก๊าท่ี ร้านของฝาก ขนมทาร์ตไข่และทองพบั
ห่อสาหร่ายท่ีข้ึนช่ือ  



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั @VENETAIN CASINO 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอรร่ี จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ีย่าน จิมซาจุ่ย เป็นย่านชอ้ปป้ิงส าคญัของเกาะฮ่อ

งซ่ึงไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งสูง เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของโรงแรม ศูนยก์ารคา้ ร้านอาหาร พิพิธภณัฑ ์และ
สถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ืออีกหลายแห่งในบริเวณน้ี ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัการเลือกซ้ือสินคา้ตั้งแต่
ระดบัราคาทัว่ไป ไปจนถึงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถึงตระเวนชิมอาหารนานาชนิดหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆไดต้ลอด
ทั้งวนั ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววิคตอเรีย บนเกาะเกาลนู ฮ่องกง 

 
 *** (อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย) *** 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วนัที่สาม วดัเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า – วดัหวงัต้าเซียน – โรงงานจวิเวอร์ร่ี – ถนนนาธาน  (B/L/-) 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – @DIM SUM AT ROYAL ONE 

 เมนอูาหาร ขนมจีบ      ซาลาเปาใส้หมแูดง ฮะเก๋า     ขาไก่น่ึงเต้าซ่ี  กระดูกหมูน่ึงกระเทียม 

 ก๋วยเต๋ียวหลอดใส้หมแุดง      โจ๊กหมไูข่เย่ียวม้า ขนมงาทอด 

 น าท่านเดินทางสักการะเจา้แม่กวนอิมท่ีวัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า วดัน้ีเร่ิมสร้างกนัมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 เป็นวดัเจา้แม่

กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง (วดัท่ีมีเจา้แม่กวนอิมประทบัอยู่ มีเป็นจ านวนมากในฮ่องกง) สมยัก่อนยา่นฮงัฮอ

มถือว่าทุรกนัดานมาก และถนนหนทางไม่สะดวกเอามาก ๆ แมว้่าจะเดินทางมาจากจิมซาจุ่ยก็ตาม รัฐบาลเลยเร่ิม

โครงการสร้างถนนเช่ือมต่อระหว่างฮงัฮอม, จิมซาจุ่ย และ KOWLOON CITY ถนนเส้นน้ีสร้างแลว้เสร็จในปี 1909 ท า

ให้หลงัจากนั้นมา การเดินทางสะดวกยิ่งข้ึน ผูค้นมากมายต้่างพากนัมาสักการะองค์เจา้แม่กวนอิมท่ีศาลแห่งน้ีกนัอยู่

ตลอด จนถึงปัจจุบนั **ที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ าจะมีนักบวชมาน าท่านท าพิธีและแนะน าเร่ืองการกราบไหว้ขอพร ** 

จากนั้นน าท่านนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วัดหวงัต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้ช่ือเร่ือง

การดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูป และของมาสักการะเพ่ือขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ืองความรักไป



 

 

จนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ ท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไซน์ท่ีไดรั้บรางวลั

อนัดบัเยี่ยมและใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  จากนั้นน าทุกท่านถ่ายภาพหมู่เพือ่เป็นทีร่ะลกึ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร @WEDDING BANQUETS 

 เมนอูาหาร ไก่ทอดหนังกรอบ ซุปเต้าหู้ทะเลรวมมิตร มะเขือยาวทรงเคร่ือง ปลาน่ึงเก๋ียวไฉ่ 

 ไก่ผัดเต้าซ่ี ไข่เจียวหัวไชโป้  เต้าหู้ทรงเคร่ือง  ผัดผักตามฤดู  ข้าว 

 น าท่านสู่ วัดแชกงหมิว เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออย่างมาก ท่ีเกาะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรารู้จักกนัดีในนามวดักงัหันวดัน้ีมีกงัหัน
ทองแดงท่ีเช่ือกนัว่าถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาใหช้าวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึน 
ปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชาวฮ่องกงและไทยจะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเร่ืองที่ไม่ดีทุก
เร่ือง เม่ือถึงบริเวณวดัจะเห็นถึงความร่มเยน็ของวดัได ้อย่างดีทีเดียว เขา้ขา้งในวดั จะมีเจา้หนา้ทีวดัขายธูป ให้ท่านได้
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  ณ ถนนนาธาน ท่ี ห้าง K 11 - THE WORLD'S FIST ART MALL  หา้งใหม่ล่าสุดใน ย่าน
จมิซาจุ่ย ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ชั้น ดา้นบนจะเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวเปิดใหม่ช่ือ HYATT REGENCY ภายในหา้งจะเป็นการ
ผสมผสานของศิลปะ มนุษย ์และธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั ดา้นในจึงมีปฏิมากรรมมากมายใหไ้ดช้ม และร้านคา้จากแบรนด์
ต่างๆอีกดว้ย 

 
 สมควรแก่เวลาน าท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง) 
21.35 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX617 
23.30 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

*****************ขอบคณุที่ใช้บริการ***************** 

ข้อควรควรทราบ : 

 การลงร้านสินค้าพืน้เมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทวัร์มีผลต่อราคาทวัร์ทีเ่สนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่าน
ทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทั้งส้ิน 

 ส าหรับท่านทีต้่องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 



 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน  

ก าหนดการดินทาง 

 เด็ก อายุ 2-12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3    

ท่าน 

เด็กพกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตียง 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

30 ธ.ค.62 – 01 ม.ค.63 

31 ธ.ค.62 – 02 ม.ค.63 
25,900 25,900 24,900 23,900 5,000 

 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุใน

รายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋

ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 



 

 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน =  120 HKD / ทั้งทริป/ต่อท่าน 
 

เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนั

เน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ 
ฯลฯโดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทาง
ผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขา
ไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 
ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไว้

ในโปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอ

เงินค่า Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 



 

 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่น
ขอวีซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบิน
เท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่
วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อม
กนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ 
วนัท่ีออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของ

แต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ี
ตอ้งการ 

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ 

และเพ่ิมเตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท่้านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว 
และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจาก
ราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของ
โปรแกรม 

 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 



 

 

 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิม
ได ้

 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 


