
 
  
 
 

 
 
   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

 
 
   
 
  

ไฮไลท์ 

- สุดพเิศษ! ร่วมไหวพ้ระขอพร โชคลาภ เสริมบารมี ท่ี มาเก๊า กบัอาจารยช์า้ง พร้อมเคล็ดลบัขอพรใหไ้ดผ้ลสมดงัใจ

หวงัท่ี วดัเจ้าแม่กวนอมิ และ วดัอาม่า 
- วดัเจ้าแม่กวนอมิ – 23.30 น. พิธีไหวก้ลางคืน ณ วดัเจา้แม่กวนอิม ช่วงเวลาอนัมงคล เปิดกระเป๋ารับทรัพย ์น าโดย 

อาจารย ์ชา้ง ทศพร ศรีตุลา 
- วดัอาม่า – 10.00 น. พิธีไหวต้อนเชา้ เปิดฤกษว์นัใหม่ รับพลงัมงคล ณ วดัอาม่า ขอพรความสุข 

ปัดเป่าโรคภยั เสริมมงคลชีวิต น าโดย อาจารย ์ชา้ง ทศพร ศรีตุลา 
- วดัเปากง – แกปี้ชง หมุนดวงปีเกิด ส่งเสริมเร่ืองการงาน 

- วดักวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) – ปกป้องคุม้ครอง ครอบครัวและบริวาร  เสริมอ านาจและบารมี 

- วดัเจ้าแม่กวนอมิทนิหัว (รีพลสัเบย์) – เร่ืองความเมตตา เร่ืองการขอบุตร และโชคลาภตลอดปี 

- วดัหวงัต้าเซียน – ฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ และ เร่ืองการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ 

- วดัเทยีนโห่ว – ปัดเป่าความโชคร้ายต่าง ๆใหห้มดไป  

- วดัแชกงหมิว – ขอโชคลาภ ปัดเป่าเร่ืองร้าย ๆ หมุนชีวิตพลิกผนัจากร้ายกลายเป็นดี  

- พเิศษลิม้รส! อาหารทะเล ณ หมู่บา้นชาวประมง หล่ีหยุน่หมุ่น 

- พเิศษสุด ของสมนาคุณส าหรับลูกคา้ รับฟรี กระเป๋า SHOPING BAG  

- สมมนาคุณจากการท่องเท่ียวฮ่องกง  

- เดินทางโดยสายการบิน FULL SERVICES การบินไทย (TG) 
   

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 4 ดาว B L D 

1 
กรุงเทพ  – ฮ่องกง – วัดเทียนโห่ว - รีพลัสเบย์ – ช้อปป้ิงถนนนาธาน – 
SYMPHONY OF LIGHTS 

  ✓ 

REGAL ORIENTAL HOTEL 
, SILKA TSUEN WAN หรือ

เทยีบเท่า 4 ดาว 

2 
วดัแชกงหมิว - วดัหวงัต้าเซียน - ร้านจวิเวอร์ร่ี - มาเก๊า – ซากประตูโบสถ์
เซนต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ - วดัเจ้าแม่กวนอมิ 

✓ ✓ ✓ 

HOTEL ROYAL MACAU , 
GOLDEN DRAGON  หรือ

เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

3 
วดัอาม่า – วัดเปากง – วดักวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) - ฮ่องกง - สนามบิน
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

✓ ✓  - 



 
  
 
 

 
 
   
 
  

วนัแรก กรุงเทพ  – ฮ่องกง – วดัเทยีนโห่ว - รีพลสัเบย์ – ช้อปป้ิงถนนนาธาน – SYMPHONY OF LIGHTS 

07.30น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ผู ้โดยสารขาออก ชั้ น  4 สายการบิน THAI 
AIRWAYSโดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบิน ที ่TG 628 
14.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อย ให้คณะท่านออก Exit B จากนั้น น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพาน
แขวนยาวท่ีสุดของโลก ท่ีทนัสมยั ส าหรับใชค้มนาคมทั้งทางดา้นรถยนตแ์ละรถไฟท่ีแบ่งออกเป็น 2 ชั้น 

  จากนั้นน าท่านสักการะเจ้าแม่ทับทิมท่ี วัดเทียนโห่ว (1) ช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภยั เรียกว่า
เทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งทอ้งทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้อง
ชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุ และความหายนะทางทะเล น าท่านสักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว 
(รีพลัสเบย์) (2) พระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตาท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการของบุตร ไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ้ียขอพร
โชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกันว่าข้ามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3 ปี อ่าวรีพลัสเบย ์
สถานท่ีพกัผอ่นบรรยากาศแบบปิกนิกชายทะเลและจุดท่ีสนใจอีกดา้นหน่ึงของอ่าว จากนั้นอิสระชิอปป้ิง 
ดิวตี้ฟรี ตามอัธยาศัยท่ี  OceanTerminal & HarbourCity กับสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังต่าง ๆ ระดับโลก
เช่น Gucci Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis Vuitton  เป็นตน้ ให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั  ณ ถนนนาธาน ท่ี ห้าง K 11 - The World's fist Art Mall  ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย ซ่ึงมี
ทั้ งหมด 6 ชั้ น ด้านบนจะเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวเปิดใหม่ช่ือ Hyatt Regency ภายในห้างจะเป็นการ
ผสมผสานของศิลปะ มนุษย ์และธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั ดา้นในจึงมีปฏิมากรรมมากมายให้ไดช้ม และร้านคา้
จากแบรนดต่์าง ๆ อีกดว้ย 

เยน็  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ณ หมู่บ้านชาวประมง หลีห่ยุ่นมุ่น 
  หอยงวงช้างซาชิมิ กุ้งทะเลลวก  กุ้งมังกรสับช้ินในน า้ซุป ปลาทะเลน่ึงซีอิว๊                   

เป๋าฮือ้น่ึงซีอิว๊        กั้งทะเลผดัพริกเกลอื ปลาหมึกซุปแป้งทอด 

ข้าวผดัปลาเค็ม   ผกัตามฤดูลวก       หอยเชลล์น่ึงวุ้นเส้นกระเทยีม   

จากนั้นท าน่านชม ชมโชวย์ิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสียงเพลง 

SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุดยอด

ตระการตาซ่ึงเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูส่องฟากฝ่ัง

ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสวา่ง

ตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง   

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั REGAL ORIENTAL HOTEL , SILKA TSUEN WAN หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 



 
  
 
 

 
 
   
 
  

วนัทีส่อง  วดัแชกงหมิว - วดัหวงัต้าเซียน - ร้านจิวเวอร์ร่ี - มาเก๊า – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ - วดั
เจ้าแม่กวนอมิ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า @PARAMOUNT RESTAURANT 
  ขนมจีบกุ้ง  ฮะเก๋า   ปอเป๊ียะทอด  ซาลาเปาหมูแดง 

  ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง ซาลาเปาใส้ไหล  โจ๊กหมู่ใส่ไข่เยี่ยวม้า ผดัหมีขาวซีอิว้ 

  น าท่านสู่ วัดแชกงหมิว (3) เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออยา่งมาก ท่ีเกาะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรารู้จกักนัดีในนามวดักงัหนัวดั
น้ีมีกงัหันทองแดงท่ีเช่ือกนัว่าถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดี ๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไป
สักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึน ปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชาวฮ่องกงและไทยจะไปสักการะผู้ที่เกิด
ปีชง จะแคล้วคลาดในเร่ืองที่ไม่ดีทุกเร่ือง เม่ือถึงบริเวณวดัจะเห็นถึงความร่มเยน็ของวดัได้ อย่างดีทีเดียว 
เขา้ขา้งในวดั จะมีเจา้หนา้ทีวดัขายธูป จากนั้นน าท่านนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วัดหวังต้าเซียน (4) 
หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้ช่ือเร่ืองการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และพบกบัผูค้นมากมาย
ท่ีน าธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ น าท่าน
เยี่ยมชม ร้านจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไซน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี่ยมและใช้ในการเสริม
ดวงเร่ืองฮวงจุย้  ถ่ายรูป  GROUP PHOTO  ท่ีฮ่องกง จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายให้กบัลูกทวัร์ 
ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร @FUNG SING RESTAURANT 
 เป็ดปักกิง่  หมูแดง   ซุปไก่ใส่ข้าวโพด  หมูผดักระหล า่ปล ี
 ผดัผกัตามฤดูกาล ไข่เจียว   ข้าวสวย   ปลาน า้จืดน่ึงซีอิว้ 
 กระดูกหมูทอดกระเทยีม 
15.30 น. น าท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ีเขา้สู่ มาเก๊า เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและน่าสนใจ 

จากนั้นน าท่านมายงั ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ท่ีสร้างข้ึนระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 
1835 ท าให้วิทยาลยัเซนต์ปอลท่ีอยูติ่ดกบัโบสถ์ ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกนัโดยรวมแลว้โบสถ์มาแตร์เดอี
เดิม วิทยาลยัเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานท่ียงัหลงเหลืออยู่ของวิทยาลยัเซนต์ปอลคือ
ประจกัษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลยัของตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวนัออกไกลและไดรั้บการวางหลกัสูตร
การศึกษาไวอ้ยา่งพิถีพิถนัขณะท่ีซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบนัถูกมาเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองมา
เก๊า  เซนาโด้สแควร์ ซ่ึงโดดเด่นด้วยพื้นถนนท่ีปูลาดด้วยกระเบ้ืองเป็นลายลอนคล่ืนล้อมรอบด้วย
สถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและสินคา้แผงลอย
มากมาย  

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 
  
 
 

 
 
   
 
  

23.00 น.  (23.30 – 00.30 น. สุดพเิศษ! ร่วมไหว้พระขอพร  เสริมบารมี ที ่มาเก๊า กบัอาจารย์ช้าง พร้อมเคลด็ลบัขอพร
ให้ได้ผลสมดังใจหวงั) 
พาทุกท่านเดินทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิม (5) ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ี
ชาวมาเก๊าให้ความเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก มีเทพศกัด์ิสิทธ์ิมากมายหลายพระองค ์เช่น เจา้แม่กวนอิม,เจา้
พอ่กวนอู,พระสังคจาย,เจา้แม่ทบัทิมฯลฯ 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL ROYAL MACAU , GOLDEN DRAGON  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม วดัอาม่า – วดัเปากง – วดักวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) - ฮ่องกง - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 (10.00 – 12.30 น. สุดพเิศษ! ร่วมไหว้พระขอพร โชคลาภ เสริมบารมี ที ่มาเก๊า กบัอาจารย์ช้าง พร้อมเคลด็
ลบัขอพรให้ได้ผลสมดังใจหวงั) 
น าท่านเขา้ชม วัดอาม่า (8) ให้ทุกท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทบัทิมท่ี วดัอาม่า ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมาก ๆ 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวส าหรับวดัแห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัทะเล ภายในวดัดูแลว้ก็แปลกตาดีเพราะวา่มีการก่อสร้าง
กนัแบบลดหลัน่กนัไปตามพื้นท่ีท่ีอ านวย เน่ืองจากสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มเชิงเขา เม่ือเดินพน้ซุ้มประตูก็จะ
พบกบัศาลของเจา้แม่ทบัทิมตั้งอยู่  นอกจากนั้นก็ยงัมี หอเมตตาธรรม ศาลเจา้แม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจา้
ชานหลินและยงัมีศาลเจา้ขนาดเล็ก ๆ อีกหลายศาลท่ีไดมี้การสร้างเพื่อถวายใหแ้ก่เจา้แม่ทบัทิม  

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดเปากง (6) ช่ือวดัไดม้าจากเทพแห่งความยติุธรรม “เปาบุน้จ้ิน” และยงัมีเทพศกัด์ิอีก
องค์ เช่น เทพนาจา, พระถงัซ าจัง๋, เทพแห่งความมัง่คัง่ และนายพลจูล่ง หากใครมาไหวข้อพรกบัเทพเจา้ท่ี
วดัแห่งน้ีจะช่วยขจดัปัดเป่าโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมถึงช่วยปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายให้พน้
จากตวัได ้จากนนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดักวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) (7) ถือวา่ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีใจกลางเมืองของ
สมยัก่อน โดยไดรั้บการสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.1723-1795 เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพเจา้กวนอูท่ีได้
ช่ือว่าเป็นผูมี้คุณธรรม ซ้ือสัตว ์และกตญัญูรู้คุณ ยงัคงไดรั้บความนิยมจากนักธุรกิจหรือคนท ามาคา้ขายท่ี
นิยมมาขอพรให้กิจการของตนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือโดนโกง ต่างฝ่ายต่างส่ือสัตวจ์ริงใจต่อกนั เพื่อให้
ท ามาคา้ข้ึน ร ่ ารวยเงินทองไหลมาเทมา หรือถ้าอยากมีลูกน้องบริวานดี ช่วยส่งเสริมให้การงานประสบ
ความส าเร็จ ก็ตอ้งไม่ลืมท่ีจะไหวข้อพรจากองค์มา้เซ็กเธาว ์มา้คู่ใจขององคก์วนอูท่ีช่วยเสริมส่งบารมีของผู ้
เป็นเจา้นายดว้ยเช่นกนั ดงัค ากล่าวของชาวจีนท่ีวา่ "เม่ือมา้มาถึง ทุกอยา่งส าเร็จ" 

  น าท่านเดินทางโดยรถสาธารณะ กลบัสู่เกาะฮ่องกง 
  สมควรแก่เวลาน าท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง) 
20.45 น.   ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เทีย่วบิน ที ่TG 607 
22.40 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 



 
  
 
 

 
 
   
 
  

ข้อควรควรทราบ :  
❖ การลงร้านสินค้าพืน้เมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ท่ีเสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุก

ท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

❖ ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมี

การปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

❖ ในนามของร้านรัฐบาล คือ, โรงงานจิววเอร์ร่ี จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงรบกวนเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุก

ท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของ

ลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

❖ ท่ีฮ่องกงจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายให้กบัลูกทัวร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 
อตัราค่าบริการ/ท่าน  
- ออกเดนิทาง 29 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 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 25,900 25,900 24,900 23,900 5,000 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (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 =  180 HKD / ตลอดทริป/ต่อท่าน 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส 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
ช่ือตัว๋เคร่ืองบินเทา่นั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้น
บตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณา
วซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการ
ยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี

ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพิ่ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
 



 
  
 
 

 
 
   
 
  

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 ห้องมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพิ่ม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท้่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าห้องพกัเด่ียวเพิ่ม
ดว้ย 

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

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
• น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินใหน้ ้าหนกัไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น 

Economy Class) หากสัมภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มได ้
• กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 


