
 
 
 
 

 
           

 
 

 
  
 
 

 
 

 
            

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ AIR ASIA (FD) : ขนึเครอืงทสีนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนําหนักไม่เกิน  ก.ก. และ ถือขึนเครอืงบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก. ** 

วนัที  
     กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - มาเกา๊ – ฮ่องกง –รีพลสัเบย ์– วิคตอเรียพีค - ย่านมงกก๊ - ย่านเลดี มารเ์กต็                                                                                                                             

                                                                                                                                                              (-/-/-) 

. 0 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร  ชนั 3 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมเีจา้หน้าทขีองบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั 

อํานวยความสะดวกตลอดขนัตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทงันีขนึอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทศุีลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  



 
 

.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบนิ 

Air Asia เทยีวบนิท ีFD 76  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรยีบรอ้ยก่อนขนึเครอืงบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซอือาหารและเครอืงดมืไดบ้นเครอืงบนิ ** 

.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทอ้งถนิ จะ

เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ  ชวัโมง)  

หลงัผ่านขนัตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี ** ท่านจาํเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระ

ผ่านด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (Hong Kong 

Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝังทางใต้

ของประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลยีมปากแมนํ่าจเูจยีงและทะเลจนีใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นทรีูจ้กัใน

สกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนือท ี1,104 กม.
 
และประชากรกว่าเจด็ลา้นคน เป็นเขต

ทมีปีระชากรอยูอ่าศยัหนาแน่นทสีุดเขตหนึงในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชอืชาตจินี และ 6.4% มาจาก

กลุ่มอนื ประชากรส่วนใหญ่ทพีูดภาษากวางตุง้ของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ้งทอียูต่ดิ ซงึประชากร

จาํนวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสตใ์นจนีแผ่นดนิใหญ่ตงัแต่ครสิต์ทศวรรษ 1930 ** 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง ** 

นําทา่นเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจนัทน์เสยีวแห่งนี ทสีวยทสีุดแห่งหนึง และยงัใช้

เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรห์ลายเรอืงมรีปูปันของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซงึทําหน้าทปีกป้อง

คุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยททีอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่

กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพอืเป็นสริมิงคล ข้ามสะพานต่ออายุซงึเชอืกันว่าข้ามหนึงครงัจะมอีายุ

เพมิขนึ 3 ปี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

จากนนันําทกุทา่นเดนิทางสู่ วิคตอเรียพีค หรอืชอืทอ้งถนิทเีรยีกกนัทวัไปอกีแบบกค็อื เดอะ พคี โดยรถบสั 

วคิตอเรยีพคีเป็นชอืภเูขาทอียูท่างทศิตะวนัตกของเกาะฮ่องกง เป็นภเูขาททีคีวามสูงทสีุดบนเกาะ และยงัเป็น

สถานทที่องเทยีวสุดฮติของฮ่องกง บนยอดเขาแห่งนี คุณจะมองเหน็ทศันียภาพทงัหมดของเกาะฮ่องกง ชนื

ชมกบัววิทวิทศัน์ของอ่าววคิตอเรยี อ่าวทมีชีอืเสยีงระดบัโลก ตกึระฟ้า และเรอืเฟอรร์ ีเป็นจุดชมววิเมอืงที

ยอดเยยีมทสีุด นกัทอ่งเทยีวทงัหลายนิยมมาเกบ็ภาพววิสวยๆของเมอืงฮ่องกงจากมุมสูง และเยยีมชมแหล่ง

ท่องเทยีวอนื ๆ เช่น พกีทาวเวอร ์ซงึในปัจจบุนั วกิตอเรยีพคีสามารถรองรบันักท่องเทยีวหลายลา้นคนต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่านมงกก๊ (Mong Kok) เป็นย่านทพีกัอาศยัและชอ้ปปิงทหีนาแน่นทสีุดในฮ่องกง ถ้าคุณ

คิดว่าทนีีจะแออัดและไม่น่าเดิน ก็ขอให้คิดใหม่ได้เลย ถนนสายประวตัิศาสตร์อาบไฟนีออนทีทอดผ่าน

บรรยากาศของความพลุกพล่านและมีชวีิตชวีาของทนีีนัน ควรค่าแก่การแวะไปชมเป็นอย่างยงิ ไม่เพยีง

เพราะคลนืฝงูชนทหีลากหลายและละลานตา แต่ยงัรวมถงึสารพดัรา้นคา้ทขีาช้อปจะต้องตดิใจ ย่านนีมหีนึงใน

ตลาดทเีป็นทนิียมมากทสีุดในฮ่องกง ย่านเลดีส ์มารเ์กต็ (Lady Market) และยงัมถีนนสายชอ้ปปิงอยู่เป็น

จํานวนมาก ซงึทําให้ทนีีคล้ายคลงึกบัย่านช้อปปิงหลายแห่งทางตอนใต้ของจนี ถนนแต่ละสายจะมพี่อค้า

แม่ค้าทขีายสนิค้าเพยีงประเภทเดยีวเท่านัน ทําให้สะดวกต่อการเลอืกซอืมากขนึ ถนนบางเส้นในมงก๊กนัน 

เตม็ไปดว้ยรา้นขาย ปลาทอง , ดอกไม ้, นก , รองเทา้ผา้ใบ , เครอืงใชใ้นครวั , ชุดแต่งงาน และสนิคา้เฉพาะ

บางประเภทอนืๆ อกีนับไม่ถ้วน ทนีี คุณจะสามารถซอืและต่อรองราคาของไดเ้กอืบทุกอย่าง ตงัแต่ของใช้ใน

บา้นไปจนถงึอญัมณรีาคาแพง ถนนไซเยงิชอยขายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เครอืงสําอาง และเสอืผา้ ถนนชาน

ตุงและถนนแดนดาสเป็นททีคีุณสามารถเลอืกซอืสนิค้าแฟชนัและเครอืงประดบัเทรนด์ล่าสุดจากญปีุ่ นและ

ตะวนัตก ในขณะท ีแลงแฮม เพลส เป็นหนึงในหลายๆ มอลล์ทใีหคุ้ณสามารถช้อปปิงในมงก๊กอย่างสบายๆ 

ในสายลมเยน็ของเครอืงปรบัอากาศ  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ            อิสระอาหารคาํเพือความสะดวกในการชอ๊ปปิง 

พกัที  ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HOTEL SAV, KINGS HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า 

วนัที  

  เมืองฮ่องกง - วดัแชกงหมิว - วดัหวงัต้าเซียน –วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ - ร้านจิวเวอรี –ร้านหยก -    

  ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – ถนนซุปเปอรส์ตาร ์- พิเศษ !! ชมโชวแ์สง สี เสียง ทียิงใหญ่ทีสดุในโลก                                                            

                                                                                                                                                        (B/L/-)  

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ติมซาํ) 

 นําทา่นเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึงทปีระชาชนชาวจนีให้

ความเลอืมใสศรทัธามาเนินนาน สรา้งขนึเพอืระลกึถงึตํานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมยัทปีระเทศจนียงั

ไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบนันี แต่ละแคว้น ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสู้เพอืช่วงชิง

อาณาจกัรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซงึมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาว่า ขณะนันเองยงัมนีักรบ

เอกชอื "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ยําเกรงต่อกําลงัพลทกีล้าหาญใน

กองทพัของท่าน ยามทอีอกรบเพอืตา้นขา้ศกึศตัรทูุกทศิทาง ทุกๆครงั ทา่นใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดัตดิ

ไวด้า้นหน้ารถศกึนําขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชอืว่าเมอืพกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันีไป ณ ที

ใดๆ กงัหนันีจะช่วยเสรมิสริมิงคล นําพาแต่ความโชคด ีมอีํานาจเขม้แขง็ เสรมิกําลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน 

ชอืเสยีงในการนําทพัสู้ศกึของท่านจงึเป็นตํานานมาจนทุกวนันี เมอื 300 กว่าปีทแีลว้เดมิทวีดันีเป็นวดัเลก็ๆ 

เป็นวดัทเีก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซงึอยู่ทางด้านหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 

บนเนือท ี50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรีูปปันสูงใหญ่ของท่านแชกงซงึเป็นเทพประจาํวดัแห่งนี ซงึทางดา้นขา้ง

มอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทเีขา้วดัแชกงจะต้อง

หมุนกงัหนั หรอืทเีรยีกว่า "กงัหนันําโชค" เพอืหมุนแต่สงิดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทที่านจะออกจากวดั

จะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนนัเพอืความเป็นสริมิงคล    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทไีด้ชอืว่าเป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และเสยีง

เซยีมซสีุดแมน่ ตงัอยูใ่จกลางเมอืง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนทงีดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญ้า

ได้รบัการดูแลอย่างพถิีพถินั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝังแผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนน

หวงัตา้เซยีน ยา่นชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซงึวดัแห่งนีเป็นทปีระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้

หลกัของวดัคอืเทพหวงัต้าเซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไมใ่ช่การขอความรกัจากเทพเจ้าองค์

นีแต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซึงจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยก

โหลว เป็นรูปปันสทีองมเีสยีวพระจนัทรอ์ยู่ด้านหลงัประทบัอยู่ ซงึชาวจนีต้องมาขอพรความรกักนัทนีี โดย

การขอพรกบัเทพเจา้องคนี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูนิ้วเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหว่างพธิ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นําท่านเดนิทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง

สรา้งตงัแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึงในวดัทชีาวฮ่องกงนนัเลอืมใสกนัมาก ดว้ยความทเีจา้แม่กวนอมินันเป็นเทพ

เจา้แห่งความเมตตา ฉะนันเมอืใครมทีุกขร์อ้นอะไรกม็กัจะมากราบไหวข้อพรให้เจา้แม่นันช่วยเหลอื นอกเสยี

จากนีทนีียงัขนึชอืในเรอืงเซยีมซทีแีมน่มาก และ ยงัมพีธิขีอซององัเปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย โดยคนส่วน

ใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่ ซงึทางวดัจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรบั

เซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมอืสกัการะขอพรโชคลาภแลว้กใ็หนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูป

หน้าองคเ์จา้แม่กวนอมิตามเขม็นาฬกิา 3 รอบ และเกบ็ซองแดงนันไวซ้งึภายในซองจะมจีาํนวนเงนิททีางวดั

จะเขยีนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสําเรจ็เมอืมโีอกาสไปฮ่องกงอกีก็ค่อยกลบัไปทําบุญ 

ช่วงเทศกาลตรุษจนีจะมชีาวฮ่องกงและนักท่องเทยีวไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก 

 นําทา่นเดนิทางสู่ โรงงานเครืองประดบั (Jewelry Factory) เพอืเลอืกซอืเครอืงประดบัทสีวยงาม ไม่เหมอืน

ใคร เป็นของฝากไปให้คนทที่านรกั หรอืเลือกซอืเป็นสําหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึงมลีกัษณะ

สวยงาม โดดเด่น  เ ป็นรูปกังหันลมทีมีชือ เสีย งและเ ป็นทีนิยมกันทัว โลก  ทีถือกํ า เนิดขึนที นี  

นําทา่นเดนิทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขนึชอืของเมอืงจนี 

 จากนันเดนิทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอมิกบัการชอ้ปปิงย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha 

Tsui) มกัจะตงัต้นกนัท ีสถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทงั เครอืงหนัง , เครอืงกฬีา , เครอืงใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง 

ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบทเีป็นของพนืเมอืงฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายม ี

Shopping Complex ขนาดใหญ่ชอื Ocean Terminal ซงึประกอบไปดว้ยห้างสรรพสนิค้าเรยีงรายกนัและมี

ทางเชอืมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดนิทางสู่ ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Stars) สรา้งไวเ้พอืเป็นเกยีรตใิหก้บับรรดาบุคคลสําคญั

ทมีสี่วนช่วยให้ฮ่องกงได้รบัการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลวีู้ดแห่งตะวนัออก" หลงัผ่านการปรบัโฉมใหม่ด้วย



 
 

ฝีมอืของเจมส ์คอรเ์นอร ์ภูมสิถาปนิกชอืดงั ร่วมกบัดไีซน์เนอรท์้องถนิและต่างชาต ิอะเวนิว ออฟ สตาร ์ได้

เปิดใหเ้ขา้ชมอกีครงัในปี 2562 กบัรอยประทบัมอืกว่ารอ้ยอนัของเหล่าดาราทมีชีอืเสยีง  รปูปันสมาคมรางวลั

ภาพยนตรฮ์่องกงและรูปปันดาราต่าง ๆ จะถูกประดบัตกแต่งด้วยเอฟเฟคท์สายนําทไีหลรนิ มแีสงไฟส่อง

เคล้าคลอเบาๆ สอดรบักบัหลกัปรชัญาของบรู๊ซ ลเีรอืง "การเป็นดงัสายนํา" และเพลงชวนนึกถงึความหลงั

ของ Anita Mui ทชีอืว่า "Years Flow Like Water" คุณสามารถถ่ายรูปและทกัทายกบั 2 ซูเปอรส์ตารด์งัผ่าน

เทคโนโลย ีAR พรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิทสีวยงามของอ่าววคิตอเรยีท่ามกลางหมู่ดาวบนทอ้งฟ้าเคยีงขา้งรปู

ปันการต์ูนชอืดงั Mcdull 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ !! ชมโชวแ์สง สี เสียง กลางแจ้ง ทียิงใหญ่ทีสุดในโลก (Symphony of Lights) ได้ชอืว่าเป็นการ

แสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทใีหญ่ทสีุดซงึบนัทกึโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด้วย 44 

อาคารชนันําทอียู่ในฝังฮ่องกง และฝังเกาลูนการแสดงจะมกีารยงิแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบ

เพลง บวกกบัเวลาคําๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟทกีระทบจากนําในอ่าวทมีเีรอืวงิผ่านไปมาเป็นฉากประกอบ

แบบธรรมชาต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คาํ            อิสระอาหารคาํเพือความสะดวกในการชอ๊ปปิง  

พกัที  ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HOTEL SAV, KINGS HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า 

 

วนัที 3  
       ฮ่องกง - เมืองมาเกา๊ - วดัอาม่า -  ซากโบสถเ์ซนตป์อล  - ร้านขายของฝาก - เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊  

       สนามบินมาเกา๊- กรงุเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                                                                    (B/L/-)                     

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ติมซาํ)  

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองมาเกา๊ (Macau) โดยรถโค้ช ผ่าน สะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-มาเกา๊ ** ทุกท่าน

จาํเป็นตอ้งรบัผดิชอบสมัภาระและดูแลทรพัยส์นิส่วนตวัผ่านด่านดว้ยตวัท่านเอง **(แบบ seat in coach คือ

เป็นรถประจาํทาง นังรวมกบัผู้โดยสารท่านอืน)  (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชน

จนี(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครอง

ตนเองรมิฝังทางใต้ของประเทศจนี ในทางภูมศิาสตร์มสีามเหลยีมปากแม่นําจูเจยีงและทะเลจนีใต้โอบรอบ 

ฮ่องกงเป็นทรีูจ้กัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนือท ี1,104 กม.
 
และประชากรกว่า

เจด็ล้านคน เป็นเขตทมีปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นทสีุดเขตหนึงในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชอืชาติ

จนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอนื ประชากรส่วนใหญ่ทพีูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที

อยูต่ดิ ซงึประชากรจาํนวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสต์ในจนีแผ่นดนิใหญ่ตังแต่ครสิต์

ทศวรรษ 1930  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชอืว่า วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ทสีุดในมาเก๊า คํา

ว่า "อาม่า" นี เป็นทมีาของคําว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบนั สบืเนืองมาจาก เมอืนักเดนิทางชาวโปรตุเกส เดนิทาง

มาขนึฝังทมีาเก๊าตรงบรเิวณวดันี แล้วได้ถามกบัชาวบ้านว่าเกาะนีชอืว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" 

ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนีเรอืยมา จนสุดท้าย กลายเป็นมาเก๊านีเอง วดัอาม่าเป็น  ใน  วดัทเีก่าแก่

ทสีุดในมาเก๊า และนบัว่าเป็นวดัดงัในมาเก๊าทผีูค้นนิยมมากราบไหวก้นัมากทสีุด สรา้งขนึในสมยัราชวงศ์หมงิ

ตงัแต่ปี ค.ศ.  อกีทงัวดัอามา่แห่งนียงัไดร้บัการบนัทกึจากองคก์ร UNESCO  ใหเ้ป็น  ในมรดกโลกอกี

ดว้ย ภายในวดัมอีงคอ์ามา่หรอืเจา้แมท่บัทมิเป็นองคป์ระธาน นิยมมาขอพรเพอืเป็นสริมิงคลใหก้บัตวัเองและ

ครอบครวัโดยบูชาด้วยธูปขด-เทยีน หรอืเทยีนดอกบวัคู่เพอืขอพรเรอืงคู่ครอง-คนรกั ภายในวดัมกี้อนหนิ

ขนาดใหญ่แกะสลกัเป็นรปูปเรอืสาํเภาโบราณ เชอืกนัว่าหากพกธนบตัรทนํีาไปลูบกบัภาพจาํลองเรอืแกะสลกั

บนหนิแลว้จะมโีชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา ผ่านชม รปูปันเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Statue) ตงัอยู่กลาง

ทะเลบรเิวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝังมาเก๊า เป็นรปูปันยนืสูง 20 เมตร บนฐานดอกบวัอกี 4 เมตร ยนื

ออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร เป็นรปูปันทองสํารดิมรีูปแบบทผีสมกนัระหว่างจนีและยุโรป จนเป็น

หนึงในสถานทที่องเทยีวหลกัของมาเก๊า ซงึโดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึงในสญัญลกัษณ์ของมาเก๊า บรเิวณ

ฐานดอกบวัของรูปปันเจา้แม่กวนอมิจะเป็นสถานทจีดันิทรรศการให้ความรูเ้กยีวกบัเจา้แม่กวนอมิ เทพแห่ง

ความเมตตา , ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า นอกจากนียงัว่ากนัว่าเป็นรปูปันเจา้แม่กวนอมิเพยีงแห่งเดยีวใน

โลกทไีมไ่ดห้นัหน้าออกทะเล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เทียง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถค์าทอลกิในเขตซานตูอนัโต

นีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซงึถูกไฟไหมแ้ละพายไุตฝุ้่ นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จน

เหลอืเพยีงซากประตู เดมิเคยเป็นโบสถส์ําคญัของมาเก๊า ก่อสรา้งเมอืปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเย

สุอติ ในสมยันนั เป็นหนึงในโบสถค์าทอลกิทใีหญ่ทสีุดในเอเชยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซอืขนมขนึชอืและของฝากหมแูผ่น หมฝูอยได้จากทนีี หมแูผ่นรส

ต่างๆ และเบอเกอร ีเนืองจากมาเก๊าเป็นเมอืงทรีวมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเขา้ด้วยกนั อาหาร

และขนมต่างๆจงึไดม้รีสชาตทิเีป็นเอกลกัษณ์ นิยมซอืกลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอยา่ง 

ท่านเดนิทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) โรงแรมและคาสโินนัน มพีนืทมีากถงึ 

980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชนั จนไดร้บัการบนัทกึสถติวิ่าเป็นโรงแรม ทตีงัอยู่แบบเดยีวๆทใีหญ่ทสีุดใน

เอเชยี และยงัเป็นอาคารทมีขีนาดใหญ่ทสีุดเป็นอนัดบั 6 ของโลกอีกด้วย ภายในตวัอาคารทงัหมด ถูก

ออกแบบตามสไตล์อิตาเลยีน และทโีดดเด่นทสีุด คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ทวีาดลวดลวยเอาไว้อย่างวจิติร

บรรจง สําหรบัพนืท ีทแีบ่งเป็นคาสโินนัน มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คอื Golden 

Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอ้มกบัเครอืง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครอืง 

และโต๊ะเล่นการพนนัอกี 900 โต๊ะ อกีทงั ยงัมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ทมีทีนีังมากถงึ 15,000 ทนีัง ไวส้ําหรบัการ



 
 

จดังานพเิศษ เช่น การจดักฬีาชกมวยนัดพเิศษต่างๆ และการแข่งขนับาสเกต็บอล เป็นต้น และถ้าใครทรีกั

การชอ้ปปิงนัน การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทเีดยีว เพราะทนีีได้จดัแบ่งพนืทใีห้

นักท่องเทยีวไดช้อ้ปปิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซงึเป็นทตีงัของรา้นคา้แบรนด์เนม กว่า 350 รา้น ทตีงั

อยู่รายรอบของแกรนด์ คาเนล ซงึจําลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกบัเรอืกอนโดลา

มากกว่า 50 ลาํ สาํหรบันกัท่องเทยีวทตีอ้งการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเตม็ๆ โดย

เรอืกอนโดลาเหล่านี จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ทอียู่ภายในอาคาร และมทีางออกเชอืมกบัทะเลสาบดา้น

นอกอกีดว้ย และทโีดดเด่นทสีุดในย่านชอ็ปปิงนี คงหนีไม่พน้เพดานสฟ้ีาสดใส ทถีูกเพนท์เป็นลวดลายของ

กอ้นเมฆน้อยใหญ่ จนทาํใหค้นทเีดนิชอ้ปปิงอยูน่นั ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไมร่วมค่าล่องเรอืกอนโด

ล่า ประมาณ  เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสริมอืนๆ ทงันีขนึอยู่กับระดบัการให้บรกิารทที่านต้องการ 

สามารถตดิต่อสอบถามไดท้หีวัหน้าทวัร)์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครอง

พิเศษ) 

.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia 

เทยีวบนิท ีFD 76  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

ขนึเครอืงบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซอือาหารและเครอืงดมืได้บนเครอืงบิน ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 2 

ชวัโมง 4  นาท ี** 



 
 

.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

หรือ 

.   ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia 

เทยีวบนิท ีFD 76  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

ขนึเครอืงบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซอือาหารและเครอืงดมืได้บนเครอืงบิน ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 2 

ชวัโมง 4  นาท ี** 

.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ โปรดรูายละเอียดท้ายโปรแกรม** 

   

** หากลูกค้าท่านใดทีจาํเป็นต้องออกตวัภายใน (ตวัเครอืงบิน , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีของ

บริษทั ทุกครงัก่อนทาํการออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทงันีเพือประโยชน์ของตวั

ท่านเอง ** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงร่วมกบัการท่องเทียวแห่งฮ่องกงเพือโปรโมทสินค้าพืนเมอืง ในนามของ

ร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จิวเวอรี ฯลฯ ซึงจาํเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทั

ฯ จึงอยากเรยีนชีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือหรือไมซื่อขึนอยู่กบั

ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทงัสิน และถ้าหากลูกค้าไมมี่ความประสงคจ์ะเข้าร้านทุกเมอืง 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน  เหรยีญฮ่องกง / คน / ร้าน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อตัราค่าบริการ 

 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 

,  บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ 

วนัเดินทางกลบั ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

** ราคาเดก็อายตุาํกว่า  ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ ,  บาท **  (ไม่มทีีนังบนเครืองบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ อตัรานีเฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า  เดือนขึนไป!!!** 

 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ทีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง 

ขายเครืองสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีต้องการให้เพิมสถานทีขอดงูาน กรณุาติดต่อ

เจ้าหน้าที เพือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพือเสนอราคาใหมทุ่กครงั ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซี

รสีไ์ด้ กรณีทีโปรแกรมมีการเปลียนแปลง ** 

 

กาํหนดการ

เดินทาง 
เทียวบิน 

ราคา ผู้ใหญ่ 

ท่านละ (พกั  

ห้อง  ท่าน) 

ราคา  เดก็  

ผูใ้หญ่ (เดก็ตาํ

กว่า มีเตียง) 

ห้องพกัเดียว 

เพิม 

ไม่ใช้ตวั

เครอืงบิน 

ท่านละ 

เดือนเมษายน  

-  เม.ย.  
11APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

13APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
19,999 19,9  4,000 7,900 

-  เม.ย.  
12APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

14APR FD765 MFMDMK 1950-2135 
22,999 22,9  4,000 7,900 

-  เม.ย.  
13APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

15APR FD765 MFMDMK 1950-2135 
22,999 22,9  4,000 7,900 

-  เม.ย.  
14APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

16APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
22,999 22,9  4,000 7,900 

-  เม.ย.  
15APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

17APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
21,999 21,9  4,000 7,900 



 
 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครอืงบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทรีะบุ ชนัEconomy Classรวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษี

นํามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครอืงบนิใบใหญ่ ตามเงอืนไขททีางบรษิัท กบั สายการบนิ Air 

Asia คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้งเครอืงบนิได ้ท่านละไม่เกิน  กิโลกรมั เท่านัน และ 

สมัภาระทถีอืขนึเครอืง มีนําหนักไม่เกิน  กิโลกรมั เทา่นัน 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทรีายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอนืๆ ททีาํใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ (กรณไีมร่วมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบยีประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทยีว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนี ไมร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคุเทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม ท่านละ ,  บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทงันีท่าน

สามารถให้มากกว่านีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํ จาํนวน 12,  บาท และ

ตดัทนีงัการจองภายในวนัรุ่งขนึ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทกีําหนด และ



 
 

หากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นันหมายถงึว่า กรณีทมีี

ควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลําดบั เนืองจากทุกพเีรยีด เรามทีนีงัราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 เมอืท่านชาํระเงนิไมว่่าจะทงัหมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆทไีด้ระบุ

ไวท้งัหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงนิ พร้อมระบุชอืผู้จอง โปรแกรมที

เดนิทาง , พเีรยีดวนัทเีดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทที่านสะดวก 

 ส่งรายชอืสํารองทนีัง ผู้เดนิทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกทมีรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้เดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย  เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชอืพรอ้มยนืยนัว่าต้องการเดนิทางท่องเทยีวโปรแกรมใด , พเีรยีด

วนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบ้าง ,ระบุชอืคู่พกัของท่าน(ในกรณีทที่านเดนิทางมากกว่า  ท่าน), เบอร์

โทรศัพท์ทสีะดวกให้ติดต่อ กรณีทที่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกทีมรีูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง 

ครบถ้วนชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชอื - นามสกุล และ อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทต่ีางๆ 

ใดๆ ทงัสนิ 

เงือนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ  ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทมีวีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง -  วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ  ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง  วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารทชีําระมาแล้วทงัหมด

ทงันี ทางบรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายทไีด้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแล้วเนืองในการเตรยีมการจดัการนําเทยีวให้แก่

นักท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนีงัตวัเครอืงบนิ การจองทพีกั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  วนั 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ทงันีขนึอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทเีดนิทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ 



 
 

 กรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรบัการดําเนินการจองครงัแรก ตามจํานวนครงัทเีปลยีนแปลง 

ไมว่่ากรณีใดๆทงัสนิ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชําระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทงัหมด 

 เงือนไขการยกเลิกการจอง เนืองจากตวัเครอืงบนิ เป็นตวัเครอืงบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตวัเครอืงบนิ

โปรโมชนั เมอืจองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิัทได้ดําเนินการออกตวัเครอืงบนิไปแล้ว (กรณีตวั Refund ได้ หมายถึง 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจาํเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน  

 กรณีทีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ 

ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทงัๆ ทสีายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว 

ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืค่าทวัรท์งัหมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทวัรท์งัหมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงันี 

- กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามททีางกองตรวจคน

เขา้เมอืงห้ามเดนิทาง 

- กรณทีสีถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีทกีองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที

พํานักอยู่ในประเทศไทย 

เงือนไขสาํคญัอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึนตาํ  ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผู้เดนิทางทุก

ท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิเพอืให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิัทยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทาง

ตามความประสงค์ต่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอนื

ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครงั ทงันี กรุณาอย่าเพงิคอน

เฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีที ต้องทาํ วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ทีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธิ รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเทยีวฮ่องกง ตามกฎหมายของ



 
 

ประเทศฮ่องกง สามารถให้บรกิารวนัละ  ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนันๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิในการ

ปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผู้เดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย  เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สําหรบัประทบัตราทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

 เนืองจากการท่องเทียวในครงันี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธ ิท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทที่านไมต่้องการไดร้บับรกิาร  

 กรณีทีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึน 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึงหายไป มกีระดาษหน้าใด

หน้าหนึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทางสายการบนิ 

หรือ เจ้าหน้าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนันกรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสือเดนิทางของท่านให้เรยีบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้

มาทบีรษิทัเรว็ทสีุด เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทบีรษิทัเรยีบร้อย

แลว้ กรณทียีงัไมอ่อกตวัเครอืงบนิ จะสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้า่ย แต่หากออกตวัเครอืงบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตวัเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทงันีขนึอยู่กบักระบวนการและขนัตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

สาํคญั 

 ข้อมลูเพิมเติม เรืองตวัเครอืงบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเลอืนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทสีายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เกียวกบัการจดัทีนังบนเครืองบิน จะเป็นไปตามทีสายการบินกําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้แต่ทงันีและทงันนั ทางบรษิทัจะพยายามให้ท่านทมีาดว้ยกนั ไดน้งัดว้ยกนั อยา่งทดีสีุด 

 ข้อมลูเพิมเติม เรืองโรงแรมทีพกั เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้

ห้องพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชนั คนละอาคารกนั ซงึขนึอยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลียน หรือ เปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้

ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซงึเป็นเหตุการณ์ทนีอกเหนือการ

ควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคาํนึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใิน

การไมค่นืค่าใชจ้า่ย เนืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 



 
 

 ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวัน

เดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  

 เมอืท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด  

 รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครงัหนึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมทพีกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย  วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร ์มฉิะนันบรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทงัสินแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผู้จดักํากบัเท่านนั 

 กรณีต้องการพกัแบบ  ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ  เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก  หอ้ง คอื  หอ้งพกัคู่ และ  หอ้งพกัเดยีว อาจไม่มคี่าใชจ่้ายเพมิ หรอื หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามจรงิทงัหมด  

 บริการนําดืมท่านวนัละ  ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเรมิแจกในวนัท ี  ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นํีาดมืแจก 

** เมอืท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เงือนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


