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ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำ – หอคอยมาเก๊า – วัดอาม่า –  

จัตุรัสเซนาโด - ชมมรดกโลกวิหารเซนต์ปอล + รูปป้ันแห่งมิตรภาพ - จุดชมวิวป้อมปราการ – เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง 
1 

- L - 

เที่ยวบินขาไป   DMK - MFM FD 760   เวลา 06.40 น. - 10.20 น.  

เที่ยวบินขากลับ HKG – DMK FD 503   เวลา 21.05 น. – 23.00 น. 

03.30 น. คณะพร้อมกัน ณ 

สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3   

เคาเตอร์สายการบิน AIRASIA 

FD 760    

เครื่อง AIRBUS A320 

สัมภาระถือข้ึนเครื่อง 7 กก. 

สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. 

 

 

 

06.40 น. บินลัดฟ้าสู่ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 

10.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมาเก๊า  
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) 

นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มี

ความสูง 18 เมตร ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็น

ประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงาม เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ีเป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือ

ปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็

เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาส

ที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน 

 

หอคอยมาเก๊า 

 (ถ่ายภาพด้านนอก) หอคอยน้ีความสูง 338 เมตร มี

จุดชมวิวที่ความสูง 223 เมตร แบบพาโนรามม่า 360 

องศา และกิจกรรมท้าความสูงอีกหลายอย่าง นอกจากน้ีก็

ยังมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามจนเป็นหนึ่งใน

สัญญลักษณ์ของมาเก๊าอีกด้วย 
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จตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า  จตุรัสเซนาโด รายล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องและโบสถ์สไตล์ยุโรปซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส มีร้านค้าเปิดกัน
อยู่ทั้งสองข้างทาง เป็นทางเดินคดเค้ียวเล้ียวไปตามทางที่จะไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ซากประตูโบสถ์เซนต์พอล, ป้อมปืนใหญ่มองเต, พิพิธภัณฑ์

มาเก๊า ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายขนมของฝาก ร้านเสื้อผ้า และร้านอาหารจีน เป็น 1 ใน 4 จตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของมาเก๊า และในปี 

2005 จตุรัสแห่งนี้ถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 
 

 

 

 

วัดอาม่า 
ศาลเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่บริเวณเขาบาร์รา สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ

ถวายให้กับอาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล วัดน้ีเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์สำคัญทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของมาเก๊า 

เนื่องจากภายในวัดมีการผสมผสานทางความเชื่อของทั้งทาง

พุทธ เต๋า และคติความเชื่อพื้นบ้าน ทำให้วัดอาม่าเป็นที่เคารพ

ศรัทธาของผู้คนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังถือเป็น 1 

ใน 22 สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของมาเก๊าที่ได้รับ

การยกย่องให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO อีกด้วย 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)
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ชมมรดกโลกวิหารเซนต์ปอล 
ซากโบสถ์ที ่มีชื ่อเสียงออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพพิิธภัณฑ์

จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซ่ึงโบสถ์เซนต์พอลน้ี

ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนา

คริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก  

ชมรูปปั้นแห่งมิตรภาพ เป็นรูปปั้น
ระหว่างหญิงชาวจีนมอบดอกบัวให้กับหนุ่มชาว

โปรตุเกส โดยดอกบัวนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของ

มาเก๊า อนุสรณ์นี้จึงแสดงความสัมพันธ์ไมตรี

จิตที่ดีระหว่างจีนและโปรตุเกส 

 

 

จุดชมวิวป้อมปราการ 
ที่นี่เคยเป็นปราการทางทหารที่สำคัญของเมืองจึงทำให้มีปืนใหญ่ ค่ายทหาร บ่อน้ำ คลังสรรพาวุธที่ไว้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์และเสบียง ป้อมปราการ

ถูกสร้างขึ้นในบริเวณเดียวกันกับคณะเยซูอิตในปี ค.ศ. 1617 – ค.ศ. 1626 ครอบคลุมพื้นที่ 10 ,000 ตารางเมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

ปัจจุบันได้กลายป็นชมพิพิธภัณฑ์มาเก๊าและจุดชมวิว สามารถเดินชมทัศนียภาพได้รอบ 360 องศา  
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สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย 

 THE VENETIAN  
ภายในพร้อมสรรพด้วยส่ิงอำนวยความสะดวกที่ให้ความ

บันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งร้านค้าแบนด์เนมชื่อดัง

มากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการ รวมถึง

ภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพือ่ล้ิมลองเมนูต่างๆ ที่ท่าน

ชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการ

ล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคป

สีสันสดใส ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิสมาไว้ที่น่ี 

อิสระสะพานรูปโค้งและลำคลองคดเค้ียว 

(ไม่รวมค่านั่งเรือ) 

ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาแห่งความสุข อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ เวเนเชี่ยน 

พักที่ iclub Ma Tau Wai Hote หรือเทียบเท่า  
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อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด ์2 

B - - 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ เมนูติ่มซำ(2) 

OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในฮ่องกง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยที่รวบรวมแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง  

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 

 

 ถนนคว ีนส์ โรด  เป ็นถนนสายเก ่าแก ่ย ่านเซ ็นทรัล 

(Central) ที่เต็มไปด้วยร้านค้าชั้นนำระดับไฮเอนด์ตลอดทั้งสาย 

และเป็นถนนหลักสำหรับการมาเที่ยวโซนเซ็นทรัล นอกจากจะมีช็

อปแบรนด์ เนม อาท ิ Longchamp, Marks & Spencer, 

Coach, Gucci, Zara, Topshop เปิดอยู่ตลอดเส้นทางแล้ว 

ย่านนี ้ยังมีร้ านอาหารชื ่อดังจำนวนมากท ี ่ชาวฮ่องกงและ

นักท่องเที่ยวนิยมไปหาของอร่อยรับประทาน 

 

ถนนแคนตั้น หรือหลายคนเรียกว่า “ถนนแบรนด์เนม” 

หากเดินมาตรงย่านน้ีท่านจะได้เห็นแบรนด์เนมระดับโลกเปิดช็อปกัน

อย ู ่ ต ลอดท ั ้ ง ถ นน เช ่ น  LOUIS VUITTON, ARMANI, 

PRADA, GUCCI, VERSACE, Herm่s, FENDI ฯลฯ เป็ น

ต้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ของ ห้างฮาร์เบอร์ซิตี้ Harbour City 

แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง 

ถนนนาธาน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของฝั่งเกาลูน  

ย่านจิมซาจุ่ย แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุก
มุมโลกท่านจะได้เลือกซ้ือสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ซ่ึง

เป็นที ่ตั ้งของห้างสรรพสินค้าที ่ใหญ่ที ่สุดของฮ่องกง เสื ้อผ้า 
เครื่องสำอาง น้ำหอม สินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปจนถึงร้านแบรนด์

เนมช ั ้นนำระด ับโลกยาวตลอดถนน Canton ท ั ้ ง Louis 

Vuitton, HERMES, Gucci, Prada, Channel หรือแบรนด์

กลางๆ ที่ทั่วโลกรู้จัก เช่น Nike, Adidas, Puma, Levi's  
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ย่านมงก๊ก แหล่งวัยรุ่นฮ่องกงที่ตอนค่ำๆจะมีการปิดถนนให้
เดินดูของกัน สินค้าจะเป็นแนววัยรุ ่นและสินค้า IT มากมาย 

รวมทั้งเป็นย่านที่พักอาศัยและช้อปปิ้งที่หนาแน่นที่สุดในฮ่องกง  

 

เลดี้มาร์เก็ต ตั้งอยู่บนถนนตุงชอย หนึ่งในตลาดที่เป็นที่

นิยมมากที่สุดในย่านน้ี  ชื่อของตลาดแห่งน้ีมีที่มาจากการเป็นแหล่ง

ขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาถูกสำหรับสตรีทุก

วัยเส้ือผ้า เครื่องประดับ รองเท้า และของที่ระลึกในราคาย่อมเยา 

 

คอสเวย์เบย์ แหล่งช้อปปิ้งย่านดังในฮ่องกงที่ถือเป็นสวรรค์ของ

นักช้อป ห้างไฮซึ่นเพลส (Hysan Place) ตั้งอยู ่เยื ้องกับ 

ห้างโซโก้ (Sogo) เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 ตัวห้างอัดแน่นด้วย 
ร้านค้า และร้านอาหารระดับท็อปบนพื้นที่ช้อปปิ้งกว่า 17 ชั้น ริม

ถนน Hennessy ส่วนมากจะเป็นแบรนด์วัยรุ ่นระดับกลางอย่าง 

Gap, MAX & Co., DKNY, Calvin Klein ฯลฯ 

 

OPTION B : ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ผู้ใหญ่ท่านละ 3,500 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 

3,200 บาท / เด็กไม่ถึง 2 ปี ไม่เสยีค่าตั๋ว (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)  

**[หมายเหตุ: ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ ฯ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 

เข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน เต็มไปด้วยมนตรม์ายา ความสวยงาม ความต่ืนเต้น ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เป็นสวน

สนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก และเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ แบ่งพื้นที่สวนสนุกออกเป็น 7  โซนหลักๆ คือ แฟนตาซีแลนด์, ทูมอโรว์แลนด,์ 

แอดเวนเจอร์แลนด์, เมนสตรีท USA,  ทอยสตอรี่แลนด์, กริซลีย์ กัลช, Mystic Poin   
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วัดหว่องไทซิน – วดัแชกงหมิว – ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมี – ผลิตภัณฑ์หยกคุณภาพ - ข้ึนกระเช้านองปิง – สักการะพระใหญ่  

ณ วัดโป่วหลิน – หมู่บ้านวัฒนธรรม นองปิง – ซิต้ีเกต เอาท์เล็ต – ท่าอากาศยานฮ่องกง - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
3 

B L - 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปป้ิง อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

พักที่ KINGS HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ เมนูติ่มซำ(3)  

วัดหว่องไทซิน หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหน่ึงวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้ม

ประตูทางเข้าที่ย่ิงใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจ้ือ และเป็นวัดประจำลัทธิเต๋าที่คงความเก่าแก่และความศักดิ์สิทธ์ิมาเกือบ 

100 ปีแล้ว ซ่ึงนอกจากความเชื่อที่ว่าวัดแห่งน้ีมีชื่อเสียงด้านความแม่นยำในการทำนายเซียมซีแล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์ความศักดิ์สิทธ์ิของวัดหวังต้าเซียนคือ ห้อง “ไท

ซิวตี่” หรือ “ไท่โส่ยเอี้ย” ห้องใต้ดินที่เก็บเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยไว้ถึง 60 องค์ โดยมีการจัดแต่งที่มากไปด้วยสีสัน ดูงดงามตระการตา และเป้าหมายของคนโสด

อยากมีคู่จะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือ เทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเส้ียวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซ่ึงชาวจีนต้องมาขอพรความ

รักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ีต้องใช้ด้ายแดงผู้น้ิวเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 

วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม วัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความ เล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ใน

สมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่น แต่ละแคว้นต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่นอกจากในวัดน้ีจะมีเทพเจ้าแชกงให้

กราบไหว้แล้ว ส่ิงหน่ึงที่ขาดไม่ได้ก็คือการหมุนกังหัน นำพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองว่ิงฉิว เหมือนกังหันลู่ลม 
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เด ินทางสู ่ ... ศูนย์เครื ่องประดับเสริมบารมี อิสระให้ท่านเลือกซ้ือ
เครื่องประดับเป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซ้ือเป็นสำหรับเสริมดวงชะตาของตัว

ท่านเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมกันทั่ว

โลกที่ถือกำเนิดขึ้นที่น่ี จากน้ันแวะชมร้านหยก (Jade Shop) ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเลือก

ชม ผลิตภัณฑ์หยกคุณภาพ สินค้าโอท๊อปขึ้นชื่อของเมืองจีน 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูห่านย่าง(4) 
 

 
 

เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้านองปิง 
ชมทัศนียภาพแบบพาโนราม่า ทิวทัศน์อันสวยงามของ

อุทยานลันเตาเหนือ เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้า

เคเบิล ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. (รวมค่ากระเช้าแบบ

ธรรมดา กรณีกระเช้าปิดทำการ ขอสงวนสิทธ์ินำท่านข้ึน

สู่ยอดเขาโดยรถแทน) นำท่านสักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่ว

หลิน พระพุทธรูปเทียนถานมีความพิเศษและใหญ่ที่สุดในโลก 

องค์พระสร้างจากการเชื ่อมแผ่นสัมฤทธิ ์ถ ึง 200 แผ่น 

หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตรใช้เวลาการก่อสร้างถึง 12 

ปี ที่สำคัญ ใต้ฐานพระองค์ประดิษฐสถานพระเขี้ยวแก้ว ของ

พระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาอีกด้วย 
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หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  
เป็นสถานที่ที่สวยงามผสมผสานระหว่างความเจริญและ

วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว เปรียบเสมือนอยู่ในหนัง

จีน เหมาะแก่การถ่ายรูปเพราะมีมุมให้ถ่ายรูปมากมาย 

และก็มีร้านค้าขายของที ่ระลึก  ร้านของกินของฝาก

มากมาย บริเวณภายในสะอาด มีทิวทัสน์ภูเขาสวยงาม

สบายตา 

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยที่ ซิตี้เกต เอาท์เลต  พบกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เสื้อผ้าแฟชั่น รวมทั้งรองเท้ากีฬา
มากมายหลายย่ีห้อและในชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ 

นำท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานฮ่องกง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

21.05 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIRASIA FD 503 

23.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 

สูงสุด - ต่ำสุด 

24 – 26 ตุลาคม 2563 10,777 4,777 26℃ - 23℃ 

30 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563 12,777 4,777 25℃ - 22℃ 

20 - 22 พฤศจิกายน 2563 12,777 4,777 24℃ - 19℃ 

27 - 29 พฤศจิกายน 2563 12,777 4,777 24℃ - 19℃ 

28 - 30 พฤศจิกายน 2563 12,777 4,777 24℃ - 19℃ 

06 - 08 ธันวาคม 2563 

(ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9) 

13,777 4,777 
22℃ - 19℃ 

12 - 14 ธันวาคม 2563 13,777 4,777 22℃ - 19℃ 

18 - 20 ธันวาคม 2563 13,777 4,777 22℃ - 19℃ 

25 - 27 ธันวาคม 2563 13,777 4,777 21℃ - 18℃ 

26 - 28 ธันวาคม 2563 13,777 4,777 21℃ - 18℃ 

**จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว 7,777 บาท** 

**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี 3,977 บาท กรณีเพิ่มเตียงเสริมสำหรบัเด็กให้คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ทุกกรณี** 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับ และไกด์นำเที่ยว 1,500 บาท /ทริป/ทา่น** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน 

ในกรณีมีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน หรือเลื่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะส เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถงึความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก 

 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการ   

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน  
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เงื่อนไขการชำระเงิน  

 - กรุณาชำระเงินมดัจำ 5,000 บาท หลังทำการจองภายใน 3 วัน  

 - การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน 

 - กรณทีำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 14 วัน กรุณาชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 1 วัน 

   หมายเหตุ : ระบบจะทำการตัดที่อัตโนมัติหากไม่ได้รบัเงินภายในวันตามที่กำหนด 

 

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง 

- แจ้งยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนำเที่ยว คืน 100% ของอัตราค่าบริการ (หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ ถ้ามี) 

- แจ้งยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว คืน 50% ของอัตราค่าบริการ (หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ ถ้ามี) 

- แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าบริการ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดเงินค่าธรรมเนียมตัดบัตรที่เกิดข้ึนจริง กรณียกเลิกเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ภายใน 90 วัน (นับจากวันที่เลือกเดินทางเดิม) 

- แจ้งเล่ือนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันนำเที่ยวได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 90 วัน (นับจากวันที่เลือกเดินทางเดิม) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

โดยโปรแกรมและสถานที่ใกล้เคียงกับโปรแกรมทัวร์เดิม ค่ามัดจำสามารถนำไปใช้ภายหลังได้ 

  หมายเหตุ : การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางจะต้องส่งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าต๋ัวเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด (Economy Class) พร้อมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมทั้งค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม มนิิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท ์ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าทำหนังสือเดินทาง  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 

- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธ การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ใน

การจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการชำระเงินมัดจำ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี

เชื้อเพลิง การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ (อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา) 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด 

7. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง  

8. มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ และไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 
เมื่อท่านจองทัวร์และชำเงินระมัดจำแล้ว หมายถึงทา่นยอมรบัข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ก่อนทำการจอง 


