
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 4 ดาว B L D 

1 
กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - มาเก๊า (โดยรถบัสสาธารณะ) - เจ้าแม่กวนอิม
ริมทะเล - The Parisian   

 ✓ ✓ 
HOTEL LISBOA , MACAU 
หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

2 
วดัอาม่า - วดัเป่ากง - วัดกวนไท(ศาบเจ้าพ่อกวนอู - มาเก๊า ทาวเวอร์ - มาเก๊า 
ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ - ฮ่องกง (โดยเรือเฟอร์ร่ี) 

✓ ✓ ✓ 

PENTA HOTEL , HONG 
KONG หรือเทยีบเท่าระดบั 4 

ดาว 

3 
รีพลัสเบย์ - วดักวนไต่ - วดัเจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮ า - ร้านจิวเวอร์ร่ี - วดัแชกงห
มวิ - ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

✓ ✓ ✓ - 

     เดนิทางวนัที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

            
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - มาเก๊า (โดยรถบัสสาธารณะ) - เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล - The Parisian   

05.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  เคา้เตอร์ สายการบิน CATHAY PACIFIC 
AIRWAYS  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

08.25 น.  น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส เทีย่วบินที ่ CX700 

12.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ให้
คณะท่านออก Exit B จากนั้น น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนยาวท่ีสุดของ
โลก ท่ีทนัสมยั ส าหรับใชค้มนาคมทั้งทางดา้นรถยนตแ์ละรถไฟท่ีแบ่งออกเป็น 2 ชั้น L/ 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร *CHAO INN RESTAURANTS 
  แกงจืดเต้าหู้หมูสับใส่สาหร่าย   พะโล้รวมมิตร   เนือ้ไก่ผดัพริกสไตล์แต้จ๋ิว   
  ผดัผกักระเทยีม     ปลากระบอกน่ึงเต้าซ่ี  กุ้งผดัมะม่วงหิมพานต์  
  ข้าวสวย     ของหวาน 

น าท่านเดินทางโดยรถบสัสาธารณะ เมืองมาเก๊า เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและน่าสนใจ 
จากนั้นชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึง
ประเทศโปรตุเกสสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเน่ืองในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน 
จากนั้นน าท่านแวะซ้ือขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพบัห่อสาหร่ายท่ีข้ึนช่ือ น าทุกท่าน
ถ่ายรูปกบั รีสอร์ทหรู The Parisian Macau เสน่ห์แห่งใหม่และสร้างความโรแมนติกแบบฉบบัในกรุง
ปารีสขนาดจ าลอง ความมหัศจรรย์ และกล่ินอายของ นครแห่งแสงไฟ อย่างกรุงปารีสมาสู่มาเก๊า 
นอกจากนั้นยงัมีห้างสรรพสินค้า Shoppes at Parisian ขนาด 300,000 ตารางฟุต ให้ผูม้าเยือนได้ช้อป
สินคา้แฟชัน่และเส้ือผา้หรูเสมือนกบัเดินอยูบ่นถนนในปารีส ท่ีมีทั้งการแสดงดนตรีริมทาง ละครใบ ้และ

การแสดงเปิดหมวกต่าง ๆ ท่ีช่วยสร้างบรรยากาศแบบฉบบักรุงปารีสอยา่งแทจ้ริง ผูม้าเยือนยงัสามารถ
เดินเล่นบริเวณสวน น ้าพุ เขาวงกต และสระน ้ าใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นมา้หมุน ตู ้
เกม หรือนัง่สบายๆในร้านอาหารเล็ก ๆ ก็ไดเ้ช่นกนั  

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร *DRAGON PORTUGESE RESTAURANTS (MENU SET C) 
ร้านอาหารโปรตุเกส ขึน้ช่ือระดับมิชลนิ  
(Michelin Plate - The Michelin Guide Hong Kong and Macau 2018) 
เนือ้ปูอบชีส     ซุปเห็ดสามารถเลอืกอาหารจานหลกัได้ท่านละ 1 อย่าง 
ไก่อบสไตล์โปรตุเกส / ปลาอบและผกันานาชนิดสไตล์โปรตุเกส / ซ่ีโครงหมูย่างกบัไวน์ขาว 
ของหวาน พุดดิง้ไข่คาราเมล หรือ พุดดิง้เซอรร์ราดูรา 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL LISBOA หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง  วดัอาม่า - วดัเป่ากง - วดักวนไท(ศาบเจ้าพ่อกวนอู - มาเก๊า ทาวเวอร์ - มาเก๊า ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ - ฮ่องกง 
(โดยเรือเฟอร์ร่ี) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหวเ้จา้แม่ทบัทิมท่ี วดัอาม่า ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมาก ๆ 
ส าหรับนักท่องเท่ียวส าหรับวดัแห่งน้ีตั้ งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวดัดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการ
ก่อสร้างกนัแบบลดหลัน่กนัไปตามพื้นท่ีท่ีอ านวย เน่ืองจากสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มเชิงเขา เม่ือเดินพน้ซุ้ม
ประตูก็จะพบกบัศาลของเจา้แม่ทบัทิมตั้งอยู ่ นอกจากนั้นก็ยงัมี หอเมตตาธรรม ศาลเจา้แม่กวนอิม ศาล
พุทธเซินเจา้ชานหลินและยงัมีศาลเจา้ขนาดเล็ก ๆ อีกหลายศาลท่ีได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจา้แม่
ทบัทิม จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ วดัเป่ากง  ช่ือวดัไดม้าจากเทพแห่งความยุติธรรม “เปาบุน้จ้ิน” และยงั
มีเทพศกัด์ิอีกหลายองค์ เช่น เทพนาจา, พระถงัซ าจัง๋, เทพแห่งความมัง่คัง่ และนายพลจูล่ง หากใครมา



 
 
 
 

 
 
 
 
  

ไหวข้อพรกบัเทพเจา้ท่ีวดัแห่งน้ีจะช่วยขจดัปัดเป่าโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมถึง
ช่วยปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายให้พน้จากตวัได ้เก๊า  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) ถือว่า
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีใจกลางเมืองของสมยัก่อน โดยได้รับการสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ.1723-1795 เพื่อเป็นท่ี
ประดิษฐานขององคเ์ทพเจา้กวนอูท่ีไดช่ื้อวา่เป็นผูมี้คุณธรรม ซ้ือสัตว ์และกตญัญูรู้คุณ ยงัคงไดรั้บความ
นิยมจากนักธุรกิจหรือคนท ามาคา้ขายท่ีนิยมมาขอพรให้กิจการของตนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือโดน
โกง ต่างฝ่ายต่างส่ือสัตว์จริงใจต่อกัน เพื่อให้ท ามาค้าข้ึน ร ่ ารวยเงินทองไหลมาเทมา หรือถ้าอยากมี
ลูกน้องบริวานดี ช่วยส่งเสริมให้การงานประสบความส าเร็จ ก็ตอ้งไม่ลืมท่ีจะไหวข้อพรจากองคม์า้เซ็ก
เธาว ์มา้คู่ใจขององค์กวนอูท่ีช่วยเสริมส่งบารมีของผูเ้ป็นเจา้นายดว้ยเช่นกนั ดงัค ากล่าวของชาวจีนท่ีว่า 
"เม่ือมา้มาถึง ทุกอยา่งส าเร็จ" ท่านเดินทางสู่ ร้านเค้ก เพื่อให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝากไดต้าม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่าน มาเก๊าทาวเวอร์ (Macau Tower) เป็นหอคอยท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 10ของโลก 
และเป็นอนัดบั 8ของเอเชีย มีความสูง 338เมตร เปิดตวัมาได้ 10 ปีแลว้ โดยในมาเก๊าทาวเวอร์นอกจาก
เป็นศูนยก์ารคา้และหอ้งจดัประชุมสัมมนา ภตัาคาร โรงภาพยนต ์และโรงละครแลว้ ยงัมีกิจกรรมทา้ความ
กลา้ อยา่งเช่น Mast Climp การปีนข้ึนไปท่ีความสูง 338 เมตร หรือ Sky Walk และ Skywalk X  

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเดินทางสู่ Fisherman's Wharf ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ Dynasty Wharf เป็นการ

จ าลองสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั ให้เป็นแหล่งช้อปป้ิง East Meets West จะเป็นส่วนบนัเทิงส าหรับ
เด็ก ร้านอาหาร และท่ีจดัการแสดงโชวต่์าง ๆ Legend Wharf จุดเด่นอยู ่ท่ีสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปและ
ละติน เพลิดเพลินกบัการแสดงละครเร่บนถนนสายหลกั หรือจะชมทศันียภาพชายฝ่ังทะเลท่ีงดงาม 

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั เกาะฮ่องกง 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร *หมู่บ้านชาวประมง หลีห่ยุ่นมุ่น 
  หอยงวงช้างซาชิมิ กุ้งทะเลลวก  กุ้งมังกรสับช้ินในน า้ซุป ปลาทะเลน่ึซีอิว๊                   

เป๋าฮือ้น่ึงซีอิว๊        กั้งทะเลผดัพริกเกลอื ปลาหมึกซุปแป้งทอด ปูผดัต้นหอมขิง 

ผกัตามฤดูลวก       ข้าวผดัปลาเคม็  หอยเชลล์น่ึงวุ้นเส้นกระเทยีม 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั PENTA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

วนัทีส่าม รีพลสัเบย์ - วดักวนไต่ - วดัเจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮ า - ร้านจิวเวอร์ร่ี - วดัแชกงหมิว - ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย - 
สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ติ่มซ า  *MAJESTY 
น าท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพลัสเบย์ พระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตาท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการ
ของบุตร ไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ้ียขอพรโชคลาภตลอดปี และขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายุ
เพิ่มข้ึน 3 ปี อ่าวรีพลสัเบย ์สถานท่ีพกัผ่อนบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเลและจุดท่ีสนใจอีกดา้นหน่ึง
ของอ่าว น าท่านขา้มมาเกาะเกาลูน เพื่อเขา้กราบขอพรเทพเจา้กวนอู ณ วดักวนไต่ วดัเก่าแก่สร้างข้ึนในปี
พ.ศ. 2434 เป็นวดัเดียวในเกาลูนท่ีบูชา เทพ เจา้กวนอูเป็นเทพผูย้ิง่ใหญ่ เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์โชคลาภ 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

บารม น าท่านเดินทางสักการะเจา้แม่กวนอิมท่ีวัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า วดัน้ีเร่ิมสร้างกนัมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1873 เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง (วดัท่ีมีเจา้แม่กวนอิมประทบัอยู ่มีเป็นจ านวน
มากในฮ่องกง) สมยัก่อนยา่นฮงัฮอมถือวา่ทุรกนัดานมาก และถนนหนทางไม่สะดวกเอามาก ๆ แมว้า่จะ
เดินทางมาจากจิมซาจุ่ยก็ตาม รัฐบาลเลยเร่ิมโครงการสร้างถนนเช่ือมต่อระหว่างฮงัฮอม, จิมซาจุ่ย และ 
Kowloon City ถนนเส้นน้ีสร้างแลว้เสร็จในปี 1909 ท าให้หลงัจากนั้นมา การเดินทางสะดวกยิ่งข้ึน ผูค้น
มากมายต้่างพากนัมาสักการะองค์เจา้แม่กวนอิมท่ีศาลแห่งน้ีกนัอยู่ตลอด จนถึงปัจจุบนั **ที่วัดเจ้าแม่
กวนอมิฮ่องฮ าจะมีนักบวชมาน าท่านท าพธีิและแนะน าเร่ืองการกราบไหว้ขอพร  ** น าท่านเยี่ยมชม ร้าน
จิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไซน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี่ยมและใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวง
จุย้  ถ่ายรูป  GROUP PHOTO  ท่ีฮ่องกง จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายให้กบัลูกทวัร์ ซ้ือหรือไม่
ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร *CITY CHIU CHOW 
 ห่านพะโล้รวมมิตร  ซุปสาหร่ายหมูสับ  ผกักาดแก้วราดห้อยสไลด์  ไข่เจียวหัวไชโป้ว 

หมูสับน่ึงสไตล์แต้จ๋ิว  ปลา(ช้ิน)น่ึงเต้าซ่ี  เซเลอร่ีผดัรวมมิตร   ผัดผักตามฤดูกาล 
ไก่ทอดใบพริกสไตล์แต่จ๋ิว ข้าวสวย 

 
 
จากนั้นน าท่านสู่ วัดแชกงหมิว เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออย่างมาก ท่ีเกาะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรารู้จกักนัดีในนามวดั
กงัหนัวดัน้ีมีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาใหช้าวฮ่องกง
นิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง  
จากนั้นอิสระชิอปป้ิง ดิวตี้ฟรี ตามอธัยาศยัท่ี OceanTerminal&HarbourCity กบัสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั
ต่างๆระดบัโลกเช่น Gucci Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis Vuitton  เป็นตน้ ให้ท่านได้
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  ณ ถนนนาธาน ท่ี ห้าง K 11 - The World's fist Art Mall  ห้างใหม่ล่าสุดใน 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

ย่านจิมซาจุ่ย ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ชั้น ดา้นบนจะเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวเปิดใหม่ช่ือ Hyatt Regency ภายใน
ห้างจะเป็นการผสมผสานของศิลปะ มนุษย ์และธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั ดา้นในจึงมีปฏิมากรรมมากมายให้
ไดช้ม และร้านคา้จากแบรนดต่์าง ๆ อีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มือ้พิเศษกบัร้านอร่อยสตรีทฟู๊ด บะหมี่เกีย๊ว 300ปี ที่ได้รับป้าย
การันตี ความอร่อย ร้านนี้ ต้องชิม ไม่งั้น "เฮียซ้ง ตีตาย" ที่ฮ่องกง ไปลิม้รสเกี๊ยวกุ้งลูกใหญ่บิ๊กบึ้ม และ
บะหมี่สดเล้นเหนียวนุ่มกบัน า้ซุปสไตล์ฮ่องกง 

 สมควรแก่เวลาน าท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง) 

22.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส เทีย่วบินที ่ CX709 
00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 
ข้อควรควรทราบ :  
❖ การลงร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า 

จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน  

❖ ส าหรับท่านทีต้่องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสาย

การบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

❖ ในนามของร้านรัฐบาล คอื, โรงงานจวิวเอร์ร่ี จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทวัร์  จงึรบกวนเรียนให้กบั

นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

❖ ทีฮ่่องกงจะมช่ีางภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายให้กบัลูกทวัร์ ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มกีารบังคบัใดๆ 

ทั้งส้ิน 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

อตัราค่าบริการ/ท่าน  
- ออกเดนิทาง 30 ท่าน  มหัีวหน้าทวัร์และไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 

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 

28 – 30 มิถุนายน 2562 24,900 24,900 23,900 22,900 6,500 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
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% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ =  160 HKD / ตลอดทริป/ต่อท่าน 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

เงื่อนไขการเดินทาง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองทีน่ั่งและช าระเงิน 
 ยนืยนัการส ารองทีน่ั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

 จีน ไตห้วนั เวยีดนาม 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 ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวซ่ีา (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวซ่ีา) 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

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 ้ผูเ้ดินทาง

ตอ้งรอเงินค่า Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดย

สามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียน
ช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้น
บตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณา
วซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการ
ยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้

❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพิ่ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
❖ หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่

ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 ห้องมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และ

เพิ่มเตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท้่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียว
เพิ่มดว้ย 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และ
ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 

❖ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจาก
ราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของ
โปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
• น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มได ้
• กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น 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 
 
 


