
 
  
 

 

   
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DAY HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทียบเท่า 4 ดาว B L D 

1 กรุงเทพ – มาเก๊า – หมู่บ้านไทปา – วัดท ากง – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส    ✓ 

HOTEL LISBOA MACAU 
2 

วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านเบเกอร์ร่ี – ประตูโบสถ์เซนต์ปอล 
– เซนาโด้สแควร์ 

✓ ✓ ✓ 

3 
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า - 
เวเนเช่ียน – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

✓ ✓   

WONDERFUL MACAU 
ไหว้พระ ชิมอาหารมงคล 

กบักนิเที่ยวอะราวเดอะเวลิด์ พ่อลูก เล่งหงษ์ 
3 วนั 2 คนื 

เดินทางวนัที่ 27-29 มีนาคม 2563 



 
  
 

 

   
  
  

ไฮท์ไลท์ 

• วัดเจ้าแม่กวนอิม  - ขอพรใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จและหยิบยมืเงินจากองคเ์จา้แม่กวนอิม รวมทั้งองคไ์ฉ่ซิงเอ้ีย 

• วัดท ากง  - ขอพรใหคุ้ม้ครองและรอดพน้จากอนัตราย 

• วัดอาม่า  - ขอพรความสุข ปัดเป่าโรคภยั เสริมมงคลชีวิต  

• รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เปิดประตูสู่ฮวงจุย้ของเมืองมาเก๊า INFININY 

• พพิธิภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า – จดัแสดงของขวญัท่ีมาเก๊าไดรั้บในพิธีมอบพื้นท่ีจากโปรตุเกสคืนสู่จีน 

• เดินทางโดยสายการบิน แอร์มาเก๊า ซ่ึงเป็นสายการบินแบบ FULL SERVICES 

• ท่ีพกัสุดหรูระดบั 4 ดาว HOTEL LISBOA MACAU 

• ทานอาหารเสริมสิริมงคล ณ ร้าน METROPARK GOLD MOON เพื่อตอ้นรับความโชคดี 

• ทานอาหาร ร้านอาหารโปรตุเกส ขึน้ช่ือระดับมิชลิน The Michelin Guide Hong Kong and Macau 2018 
 

วันแรก กรุงเทพ – มาเก๊า – หมู่บ้านไทปา – วัดทัมกุง – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส   

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ N สายการบิน
แอร์มาเก๊า (NX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

10.35 น. น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดย สายการบินแอร์มาเก๊า (NX) เที่ยวบินที่ NX885  
 
 
 
 
 
 
 
 
14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า น าท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง 

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านไทปา เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีมีการอนุรักษบ์า้นเรือนเอาไว ้โดยบา้นเรือนส่วนใหญ่จะถูก
สร้างขึ้นในระหว่างการปกครองของโปรตุเกส มีสถาปัตยกรรมสไตล์โคโครเนียล ทาสีอาคารดว้ยสีพาสเทล 
ตั้งอยูบ่ริเวณใจของกลางเกาะไทปา เหมาะกบัการเดินเล่นถ่ายรูป และแวะทานอาหารและขนม       
พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดท ากง ท่ีสร้างอุทิศแก่เทพท ากง เทพเจา้ลทัธิเต๋าท่ีเคา้เช่ือกนัวา่เทพท่านน้ีจะคอยคุม้ครอง
ชาวประมงให้อยู่รอดปลอดภยั ซ่ึงเคา้มีเร่ืองเล่ากนัดว้ยว่า เทพท ากงจะชอบปลอมตวัเป็นเด็กผูช้าย และแสดง
อิทธิฤทธ์ิช่วยคนใหร้อดพน้จากอนัตรายในทะเล  



 
  
 

 

   
  
  

พาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถสี์เหลืองท่ีตั้งโดดเด่นกลางหมู่บา้นโคโลอานคือ โบสถ์เซนต์ฟรานซิสซาเวีย ท่ีสร้าง
ขึ้นตั้งแต่ปี 1928 นบัจนถึงตอนน้ีก็เกือบหน่ึงร้อยปีแลว้ ซ่ึงช่ือของโบสถน้ี์นั้นก็แน่นอนว่า มาจากช่ือนกับุญฟรัง
ซิสเซเวียร์ ท่ีเป็นผูเ้ผยแผศ่าสนาคริสตใ์นประเทศญ่ีปุ่นรวมถึงประเทศจีนคนแรกในศตวรรษท่ี 16 นัน่เอง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร *DRAGON PORTUGESE RESTAURANTS  
ร้านอาหารโปรตุเกส ขึน้ช่ือระดับมิชลนิ  
(Michelin Plate - The Michelin Guide Hong Kong and Macau 2018) 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HOTEL LISBOA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง  วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านเบเกอร์ร่ี – ประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
บูชาเทพเจ้า ณ วัดอาม่า ผู้มีคุณธรรม ให้กิจการรุ่งเรือง  

พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหวเ้จ้าแม่ทับทิม ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมาก ๆ ส าหรับ
นักท่องเท่ียวส าหรับวดัแห่น้ีตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวดัดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบ
ลดหลัน่กนัไปตามพื้นท่ีท่ีอ านวย เน่ืองจากสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมเชิงเขา เม่ือเดินพน้ซุ้มประตูก็จะพบกบัศาล
ของเจา้แม่ทบัทิมตั้งอยู ่ นอกจากนั้นก็ยงัมี หอเมตตาธรรม ศาลเจา้แม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจา้ชานหลินและยงัมี
ศาลเจา้ขนาดเลก็ ๆ อีกหลายศาลท่ีไดมี้การสร้างเพื่อถวายใหแ้ก่เจา้แม่ทบัทิม 
 
 
 
 



 
  
 

 

   
  
  

พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม  ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีชาวมา
เก๊าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มีเทพศกัด์ิสิทธ์ิมากมายหลายพระองค์ เช่น เจา้แม่กวนอิม ,เจา้พ่อกวน
อู,พระสังคจาย,เจา้แม่ทบัทิมฯลฯ  
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร @XIN DAU JI ร้านระดับมิชลินสตาร์ ใน BROADWAY MACAU 
  พาทุกท่านเดินทางสู่ ร้านเค้ก เพื่อใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

ากนั้นน าท่านมายงั ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ท่ีสร้างขึ้นระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท า
ให้วิทยาลยัเซนตป์อล ท่ีอยู่ติดกบัโบสถ์ ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตร์เดอีเดิม วิทยาลยั
เซนต์ปอล (ST. PAUL’S COLLEGE) เป็นโบราณสถานท่ียงัหลงเหลืออยู่ของวิทยาลยัเซนต์ปอล คือประจกัษ์
พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลยัของตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวนัออกไกลและได้รับการวางหลกัสูตรการศึกษาไว้
อยา่งพิถีพิถนัขณะท่ีซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ในปัจจุบนัถูกมาเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เซนาโด้สแควร์ ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพื้นถนนท่ีปูลาดด้วยกระเบ้ืองเป็นลายลอนคล่ืนล้อมรอบดว้ยสถาปัตยกรรม
สไตลโ์ปรตุเกส อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและสินคา้แผงลอยมากมาย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร @METROPARK GOLD MOON เมนูเสริมสิริมงคล 
   



 
  
 

 

   
  
  

  เมนูอาหาร 
- หมูหัน (ความโชคดี) 
- หอยเป๋าฮื้อ (ความสมบูรณ์) 
- หอยนางรมตุ๋นหมูเต้าซ่ี (โชคลาภ) 
- ถั่วหวานผัดกุ้งทอด (ความโชคดีต้อนรับปีใหม่) 
- ไก่ตุ๋นหูฉลาม (ความย่ิงใหญ่) 
- หอยนางรมตุ๋นเอ็นหมูใส่เห็ดหอม (เงินทองเต็มบ้าน) 
- ไก่ย่าง (เร่ืองราวดี ๆ เข้าในในชีวิต) 
- ข้าวอบใส่กุ้งห่อใบบัว (ร ่ารวย เงินทอง) 
- ของหวาน เลิศรส (ชีวิตราบร่ืน) 
- บัวลอยใส่ถั่วแดง (ความโชคดีเข้ามาทุกช่องทาง) 
- ผลไม้ตามฤดูกาล (ปลอดภัยตลอดทั้งปี) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HOTEL LISBOA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 

 

 
 
 

 

วันที่สาม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – พพิธิภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า - เวเนเช่ียน – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พาทุกท่านสู่  รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณ 
Outer Harbour ทางใต้ของฝ่ังมาเก๊า เป็นรูปป้ันยืนสูง 20 
เมตรบนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่นออกไปทางทะเลเป็น
ระยะทาง 60 เมตร องคเ์จา้แม่กวนอิมสีทองประดิษฐานบน
ดอกบัว บ้างก็เรียกเจ้าแม่กวนอิมลูกคร่ึง เน่ืองจากส่วน
ปรางค์จะมีลกัษณะเป็นพระแม่มารี ตามท่ีโปรตุเกสได้ส่ง
มอบเป็นของขวญัให้กบัมาเก๊าในโอกาสคืนแผ่นดินให้กบั
จีน จึงมีกล่ินอายของความเป็นตะวนัตกและตะวนัออกแฝงอยู่ ต าแหน่งขององคเ์จา้แม่ฯ ไดรั้บการวางฮวงจุย้
จากซินแสช่ือดงัของมาเก๊า การหนัหลงัใหท้ะเลขณะเดียวกนัก็หนัหนา้เขา้ไปในเมือง นัน่ก็ส่ือถึงความหมายว่า
เจา้แม่กวนอิมปกปักษด์ูแลรักษาเมืองไวน้ัน่เอง ซ่ึงสถานที่นีเ้ลขมงคลของมาเก๊า หรือทางฮวงจุ้ย คือ เลข 8 ซ่ึง



 
  
 

 

   
  
  

มีที่มาจากเคร่ืองหมาย Infinity หมายถึง ความร ่ารวยเจริญรุ่งเรืองแบบไม่มีที่ส้ินสุด ซ่ึงในจุดที่เจ้าแม่กวนอิม
ฯ ยืนอยู่นีเ้องที่เลข 8 ซ่อนอยู่ด้วยกันถึง 3 จุด 
พาทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นบนสถานท่ีท่ีมีการจดัพิธีการส่งมอบ
มาเก๊าของรัฐบาลจีน-โปรตุเกส ซ่ึงทุกวนัน้ีเป็นสถานท่ีจดัการแสดงของขวญัในการส่งมองภายในพิพิธภณัฑ์ผู ้
เขา้ชมสามาถชมของขวญัท่ีเป็นมงคลจากกลุ่มต่าง ๆ 56 กลุ่ม เพื่อฉลองการก่อตั้งเขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
ของขวญัเหล่าน้ีถูกออกแบบมาอย่างประณีตดว้ยศิลปะของแต่ละท้องถ่ินท่ีเป็นการอวยพรท่ีกลุ่มต่าง ๆ มอบ
ใหก้บัอนาคตท่ีรุ่งเรืองของมาเก๊า  

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน   รับประทานอาหารรกลางวัน ณ ภัตตาคาร @METROPOLE 

จากนั้นเดินทางต่อท่ี THE VENETIAN RESORT โรงแรมสุดหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัให้ท่าน
อิสระพกัผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผสัเมืองจาลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจาลองเสมือนจริงภายใน
เวเนเช่ียนตามอธัยาศยัซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารช่ือดงัใหท้่านไดส้ัมผสั
กบัภตัตาคารกวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่าง ๆ ท่ีท่านช่ืนชอบและร้านคา้แบรนดเ์นม หลากหลายกว่า300 ร้าน 
เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่
ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิช ภายในโรงแรมหรือจะ เส่ียงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยู่
ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ **(ไม่อนุญาตให้เด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทาการ
บันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนท้ังส้ินและควรแต่งกายสุภาพ)**   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 

   
  
  

 
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า 

18.45 น.   ออกเดินทางจากสนามบิน เพือ่เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX882 
20.50 น.    เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

 
อัตราค่าบริการ/ท่าน  
- ออกเดินทาง 30 ท่าน  มีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 

ก าหนดการดินทาง 

 เด็ก อายุ 2-12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3    

ท่าน 

เด็กพกักับ 1 
ผู้ใหญ่ 

เด็กพกักับ 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตียง 

เด็กพกักับ 2 
ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

27 – 29 มีนาคม 2563 26,500 26,500 25,500 24,500 6,500 

 
อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคนืเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ =  180 HKD/ตลอดทริป/ต่อท่าน 



 
  
 

 

   
  
  

เงื่อนไขการเดินทาง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 30 ท่านโดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 15 วนั 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าช้า

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
1. ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

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

3. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
4. หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
5. หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
การยกเลิก 
➢ 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 ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

REFUND ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวีซ่าไดท้นัตาม

ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ี



 
  
 

 

   
  
  

ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด 

ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิก
ตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา

ขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพิ่ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทห้องพกัขึ้นอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพกัคู่ และเพิ่ม

เตียงเสริมให ้(EXTRA BED)  ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท้่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
❖ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
• น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น ECONOMY CLASS) หากสัมภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มได ้
• กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้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 ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 
 
 


