
 
 

MFM06 มาเกา ฮองกง 2 Night 

(3D2N) 

ผกูดายแดงขอเนือ้คู พกัฮองกง 2 คืน  
 

 
FD762 DMK(กรุงเทพ) – MFM(มาเกา) 10.05 – 13.45 

FD765 MFM(มาเกา) - DMK(กรุงเทพ) 19.50 – 21.35 



 
 

บินดวยสายการบิน AIR ASIA (FD)  

: ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

** โหลดกระเปาสมัภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึ้นเครือ่งบินได

น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที ่

1

กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - มาเกา – ฮองกง – ยานมงกก - ยานเลดี ้มาร

เก็ต- 

พิเศษ !! ชมโชวแสง ส ีเสยีง ที่ยิง่ใหญทีสุ่ดในโลก                                                            

(-/-/-) 
 

07.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการ

บิน Air Asia โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ

สะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียม

ความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศมาเกาไมอนุญาตให

นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมี

โทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคน

เขาเมือง  

10.05 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการ

ปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินท่ี FD 762 ** ไมมีบริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอน



 
 

ขึ้นเคร่ืองบิน หรือ ทานสามารถเลือกซ้ืออาหารและเครื่องดื่มไดบน

เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ** 

13.45  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครอง

พิเศษ) (ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)  

หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี ่** ทาน

จําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** 

(หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong 

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

เปนเขตปกครองตนเองริมฝงทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมี

สามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนท่ีรูจักใน

สกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเน้ือที่ 1,104 กม. และ

ประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนท่ีสุดเขต

หน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุม

อื่น ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑล

กวางตุงที่อยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครอง

ระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930 ** ใช

เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 

นําทานเดินทางสู ยานมงกก (Mong Kok) เปนยานที่พักอาศัยและชอปปงที่

หนาแนนท่ีสุดในฮองกง ถาคุณคิดวาท่ีนี่จะแออัดและไมนาเดิน ก็ขอใหคิด

ใหมไดเลย ถนนสายประวัติศาสตรอาบไฟนีออนที่ทอดผานบรรยากาศของ

ความพลุกพลานและมีชีวิตชีวาของท่ีนี่นั้น ควรคาแกการแวะไปชมเปน

อยางยิ่ง ไมเพียงเพราะคลื่นฝูงชนที่หลากหลายและละลานตา แตยังรวมถึง



 
 

สารพัดรานคาท่ีขาชอปจะตองติดใจ ยานนี้มีหน่ึงในตลาดที่เปนที่นิยมมาก

ที่สุดในฮองกง ยานเลดีส้ มารเก็ต (Lady Market) และยังมีถนนสายชอปปง

อยูเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหที่น่ีคลายคลึงกับยานชอปปงหลายแหงทางตอน

ใตของจีน ถนนแตละสายจะมีพอคาแมคาท่ีขายสินคาเพียงประเภทเดียว

เทาน้ัน ทําใหสะดวกตอการเลือกซื้อมากข้ึน ถนนบางเสนในมงกกนั้น เต็ม

ไปดวยรานขาย ปลาทอง , ดอกไม , นก , รองเทาผาใบ , เคร่ืองใชในครัว , 

ชุดแตงงาน และสินคาเฉพาะบางประเภทอื่นๆ อีกนับไมถวน ที่นี่ คุณจะ

สามารถซื้อและตอรองราคาของไดเกือบทุกอยาง ต้ังแตของใชในบานไป

จนถึงอัญมณีราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

เคร่ืองสําอาง และเสื้อผา ถนนชานตุงและถนนแดนดาสเปนที่ท่ีคุณสามารถ

เลือกซ้ือสินคาแฟชั่นและเคร่ืองประดับเทรนดลาสุดจากญี่ปุนและตะวันตก 

ในขณะที่ แลงแฮม เพลส เปนหนึ่งในหลายๆ มอลลที่ใหคุณสามารถชอปปง

ในมงกกอยางสบายๆ ในสายลมเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ  

พิเศษ !! ชมโชวแสง ส ีเสยีง กลางแจง ทีย่ิ่งใหญที่สุดในโลก (Symphony 

of Lights) ไดชื่อวาเปนการแสดงแสงสีเสียงกลางแจงที่ใหญที่สุดซ่ึงบันทึก

โดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดวย 44 อาคารชั้น

นําที่อยูในฝงฮองกง และฝงเกาลูนการแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟ

ตางๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลาคํ่าๆ ของอาวฮองกง แสงไฟท่ีกระทบจาก

น้ําในอาวท่ีมีเรือว่ิงผานไปมาเปนฉากประกอบแบบธรรมชาต ิ 

ค่ํา            อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง 

พักที ่  ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเทา 

 

 



 
 

 

 

 

 

วันที ่
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เมืองฮองกง - รีพลัส เบย – วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตา

เซียน –วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา - รานจิวเวอรี่ –รานหยก - ถนน

นาธาน – ยานจิมซาจุย                         (B/L/-)  

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ติ่มซํา) 

นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหง

นี้ ท่ีสวยที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลาย

เร่ืองมีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซ่ึงทําหนาท่ีปกปอง

คุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูชายหาด 

ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปน

สิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งคร้ังจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ป   

จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู วิคตอเรียพีค หรือชื่อทองถิ่นที่เรียกกันท่ัวไป

อีกแบบก็คือ เดอะ พีค โดยรถบัส วิคตอเรียพีคเปนชื่อภูเขาท่ีอยูทางทิศ

ตะวันตกของเกาะฮองกง เปนภูเขาที่ทีความสูงที่สุดบนเกาะ และยังเปน

สถานที่ทองเที่ยวสุดฮิตของฮองกง บนยอดเขาแหงนี้  คุณจะมองเห็น

ทัศนียภาพทั้งหมดของเกาะฮองกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศนของอาววิคตอเรีย 

อาวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตึกระฟา และเรือเฟอรร่ี เปนจุดชมวิวเมืองที่ยอด

เยี่ยมที่สุด นักทองเท่ียวทั้งหลายนิยมมาเก็บภาพวิวสวยๆของเมืองฮองกง

จากมุมสูง และเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ เชน พีกทาวเวอร ซ่ึงในปจจุบัน 

วิกตอเรียพีคสามารถรองรับนักทองเที่ยวหลายลานคนตอป 



 
 

 นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วดักังหันลม (Che Kung Temple) 

เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนใหความเลื่อมใสศรัทธามาเน่ินนาน สรางขึ้น

เพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยท่ีประเทศจีนยังไมไดรวม

ประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันน้ี แตละแควน ตางปกครองกันเองและมี

การตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทาน

แชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกช่ือ "แช กง" 

เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพล

ที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามท่ีออกรบเพ่ือตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง 

ทุกๆคร้ัง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวน

ในกองทัพ เหลาทหารกลา มีความเชื่อวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันน้ีไป 

ณ ที่ใดๆ กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจ

เขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของ

ทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันน้ี เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดน้ีเปนวัด

เล็กๆ เปนวัดท่ีเกาแกและอนุรักษโบราณสถานซ่ึงอยูทางดานหลังของเรือน

ใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดานใน

มีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงน้ี ซึ่งทางดานขางมี

อาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว 

ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือท่ีเรียกวา "กังหันนํา

โชค" เพ่ือหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตอง

ตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพ่ือความเปนสิริมงคล  

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปน

วัดไหวพระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดน

ดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการ

ดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝง

แผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศฮองกง ซ่ึงวัดแหงน้ี

เปนท่ีประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพ

หวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมคีูไมใชการขอความรกัจาก



 
 

เทพเจาองคนีแ้ตอยางใด แตเปนการเดนิมาขางๆ ซึ่งจะมศีาลกลางแจงของ

เทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปนสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยู

ดานหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพร

กับเทพเจาองคนี้ตองใชดายแดงผูนิ้วเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู หานยาง 

นําทานเดินทางสู  วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา (Hung Hom Kwun Yum 

Temple) เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ. 1873 เปนหน่ึงในวัดที่

ชาวฮองกงน้ันเลื่อมใสกันมาก ดวยความท่ีเจาแมกวนอิมนั้นเปนเทพเจาแหง

ความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกขรอนอะไรก็มักจะมากราบไหวขอพรใหเจา

แมนั้นชวยเหลือ นอกเสียจากนี้ที่น่ียังขึ้นช่ือในเร่ืองเซียมซีที่แมนมาก และ 

ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย โดยคนสวนใหญจะนิยมไป

ในเทศกาลตรุษจีนเพราะเปนศิริมงคลในเทศกาลปใหม ซึ่งทางวัดจะ

จําหนายอุปกรณสําหรับเซนไหวพรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เมื่อ

สักการะขอพรโชคลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนาองค

เจาแมกวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซ่ึงภายในซอง

จะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไวมากนอยแลวแตโชคถาหากเราประสพ

ความสําเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮองกงอีกก็คอยกลับไปทําบุญ ชวงเทศกาล

ตรุษจีนจะมีชาวฮองกงและนักทองเท่ียวไปสักการะขอพรกันมากขนาดตอง

ตอแถวยาวมาก 

 นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพ่ือเลือกซื้อ

เคร่ืองประดับท่ีสวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือ

เลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม 

โดดเดน เปนรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเปนที่นิยมกันท่ัวโลก ท่ีถือกําเนิด

ขึ้นท่ีนี่ นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกชม

สินคาโอทอปขึ้นชื่อของเมืองจีน 

 จากนั้นเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหทานเต็มอิ่มกับการชอป

ปงยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) มักจะตั้งตนกันท่ี สถานีจิมซาจุยมีราน



 
 

ขายของทั้ง เครื่องหนัง , เคร่ืองกีฬา , เคร่ืองใชไฟฟา , กลอง ถายรูป ฯลฯ 

และสินคาแบบท่ีเปนของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน

มากมายมี  Shopping Complex ขนาดใหญชื่ อ  Ocean Terminal ซึ่ ง

ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถ

เดินทะลุถึง กันได 

ค่ํา            อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง  

พักที่  ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเทา  

 

  

 

 

 

วันที่ 

3 

       เมอืงมาเกา - วัดอามา – วัดกวนไท -  ซากโบสถเซนตปอล  -  จตุรัสเซ

นาโด - เดอะ เวนีเชียน มาเกา  

       - เดอะ ปารเิซยีน มาเกา –- สนามบินมาเกา – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                    

(B/L/-)    

 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร (ติม่ซํา) 

นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยเรือเฟอรี่ ผาน ทาเรือฮองกง – 

มาเกา ** ทุกทานจําเปนตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัว

ผานดานดวยตัวทานเอง ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ

ป ร ะ ช า ช น จี น ( Hong Kong Special Administrative Region of the 

People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝงทางใตของ

ประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใต



 
 

โอบรอบ ฮองกงเปนที่รู จักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือ

ธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มี

ประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% 

มีเช้ือชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษา

กวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงท่ีอยูติด ซึ่งประชากรจํานวน

มากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญ

ตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930 ** ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง **  

นําท านเดินทางสู  วัดอามา  หรือเ รียกอีกชื่ อว า  วัดม ากอก  (A-Ma 

Temple) เปนวัดเกาแกท่ีสุดในมาเกา คําวา "อามา" น้ี เปนที่มาของคําวา 

"มาเกา" ในปจจุบัน สืบเน่ืองมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทาง

มาขึ้นฝงที่มาเกาตรงบริเวณวัดนี้ แลวไดถามกับชาวบานวาเกาะนี้ชื่อวา

อะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เร่ือยมา 

จนสุดทาย กลายเปนมาเกาน่ีเอง วัดอามาเปน 1 ใน 3 วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในมา

เกา และนับวาเปนวัดดังในมาเกาที่ผูคนนิยมมากราบไหวกันมากที่สุด สราง

ขึ้นในสมัยราชวงศหมิงตั้งแตป ค.ศ. 1488 อีกทั้งวัดอามาแหงน้ียังไดรับ

การบันทึกจากองคกร UNESCO  ใหเปน 1 ในมรดกโลกอีกดวย ภายใน

วัดมีองคอามาหรือเจาแมทับทิมเปนองคประธาน นิยมมาขอพรเพื่อเปนสิริ

มงคลใหกับตัวเองและครอบครัวโดยบูชาดวยธูปขด-เทียน หรือเทียน

ดอกบัวคูเพื่อขอพรเร่ืองคูครอง-คนรัก ภายในวัดมีกอนหินขนาดใหญ

แกะสลักเปนรูปปเรือสําเภาโบราณ เช่ือกันวาหากพกธนบัตรที่นําไปลูบกับ

ภาพจําลองเรือแกะสลักบนหินแลวจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ผาน

ชม รูปปนเจาแมกวนอิม (Kun Iam Statue) ตั้งอยูกลางทะเลบริเวณ Outer 

Harbour ทางใตของฝงมาเกา เปนรูปปนยืนสูง 20 เมตร บนฐานดอกบัวอีก 

4 เมตร ย่ืนออกไปทางทะเลเปนระยะทาง 60 เมตร เปนรูปปนทองสําริดมี

รูปแบบท่ีผสมกันระหวางจีนและยุโรป จนเปนหนึ่งในสถานท่ีทองเที่ยวหลัก

ของมาเกา ซึ่งโดดเดนมากจนกลายเปนหนึ่งในสัญญลักษณของมาเกา 

บริเวณฐานดอกบัวของรูปปนเจาแมกวนอิมจะเปนสถานที่จัดนิทรรศการให



 
 

ความรูเกี่ยวกับเจาแมกวนอิม เทพแหงความเมตตา , ศาสนาพุทธ และ

ศาสนาเตา นอกจากน้ียังวากันวาเปนรูปปนเจาแมกวนอิมเพียงแหงเดียวใน

โลกท่ีไมไดหันหนาออกทะเล นําทานเดินทางสู วัดกวนไท (Kuan Tai 

Temple) วัดกวนไทวัดที่ยังคงไดรับความนิยมจากนักธุรกิจหรือคนทํามา

คาขายที่นิยมมาขอพรใหกิจการของตนไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือโดนโกง 

ตางฝายตางสื่อสัตวจริงใจตอกัน เพื่อใหทํามาคาข้ึน รํ่ารวยเงินทองไหลมา

เทมา หรือถาอยากมีลูกนองบริวานดี ชวยสงเสริมใหการงานประสบ

ความสําเร็จ ก็ตองไมลืมที่จะไหวขอพรจากองคมาเซ็กเธาว มาคูใจขององค

กวนอูที่ชวยเสริมสงบารมีของผูเปนเจานายดวยเชนกัน ดังคํากลาวของชาว

จีนที่วา "เมื่อมามาถึง ทุกอยางสําเร็จ" ภายในวัดกวนไทจะมีองคกวนอู

ประทับอยูทั้งหมด 3 ปางดวยกัน ไดแก  

- ปางนักรบ (องคประธานตรงกลาง) กลาหาญ เด็ดเดี่ยว เหมาะแกการ

สักการะสําหรับผูที่มีอาชีพเปนทหาร  

- ปางพอคา (องคซาย) มือถือทองคํา โชคลาภ มั่งมี เหมาะแกการสักการะ

สําหรับผูท่ีมีอาชีพเปนพอคา นักธุรกิจ ทํากิจการสวนตัว  

- ปางบุนเชียง (องคขวา) มือถือคําภีร มีความรู วิชาการ ไหวพริบดี เหมาะ

แกการสักการะสําหรับผูท่ีมีอาชีพเปนครูบาอาจารย ขาราชการ 

นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถ

คาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครอง

พิเศษ) ซ่ึงถูกไฟไหมและพายุไตฝุนถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียง

ซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 

1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยน้ัน เปนหนึ่งในโบสถคาทอลิกที่ใหญท่ีสุดใน

เอเชีย  

แวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถแวะซ้ือขนมขึ้นชื่อและของฝากหมู

แผน หมูฝอยไดจากท่ีนี่ หมูแผนรสตางๆ และเบอเกอร่ี เน่ืองจากมาเกาเปน



 
 

เมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนม

ตางๆจึงไดมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ นิยมซื้อกลับไปเปนของฝากกันหลาย

อยาง 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เต็มอิ่มกับบุฟเฟตนานาชาติ  

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนชื่อ

โรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพัก รับรองหลายพันหอง มีหอง

คอมพิวเตอรขนาดใหญใหบริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและนักทองเที่ยว

ระดับไฮโซมาเลนกันเพื่อความสนุกสนาน มากกวาเลนเพ่ือผลาญทรัพยเชิง

อบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับโลกรวมอยูในที่เดียวกัน และยงัมีเรือ

กอนโดลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ 

แบบจําลองดวยเชนกัน ในสวนที่เปนตัวตึก ซ่ึงเปนที่ตั้งของโรงแรมและ

คาสิโนนั้น มีพื้นที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ช้ัน จนไดรับการ

บันทึกสถิติวาเปนโรงแรม ที่ตั้งอยูแบบเดี่ยวๆท่ีใหญที่สุดในเอเชีย และยัง

เปนอาคารท่ีมีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 ของโลกอีกดวย ภายในตัว

อาคารทั้งหมด ถูกออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และท่ีโดดเดนที่สุด คงหนี

ไมพนบนเพดาน ท่ีวาดลวดลวยเอาไวอยางวิจิตรบรรจง สําหรับพ้ืนที่ ที่

แบงเปนคาสิโนน้ัน มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ 



 
 

Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอมกับ

เคร่ือง Slot Machines อีกกวา 3,400 เคร่ือง และโตะเลนการพนันอีก 900 

โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ที่มีที่นั่งมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไวสําหรับ

การจัดงานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขัน

บาสเก็ตบอล เปนตน และถาใครท่ีรักการชอปปงนั้น การมาเยือนเวเนเชียน 

มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะท่ีนี่ไดจัดแบงพื้นที่ให

นักทองเท่ียวไดชอปปงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซ่ึงเปนที่ ต้ังของ

รานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน ที่ตั้งอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซึ่ง

จําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พรอมกับเรือกอนโดลามากกวา 

50 ลํา สําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการลองเรือชมความสวยงามของเวเน

เชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหลานี้ จะลองไปตามคลอง 3 

คลอง ที่อยูภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบดานนอกอีกดวย 

และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปงน้ี คงหนีไมพนเพดานสีฟาสดใส ที่ถูก

เพนทเปนลวดลายของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนที่เดินชอปปงอยูน้ัน 

ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ประมาณ 120 

เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการใหบริการที่

ทานตองการ สามารถติดตอสอบถามไดท่ีหัวหนาทัวร) บริเวณเดียวกัน จะ

เปน เดอะ ปารีเชียง มาเกา (The Parisian Macao) หรือท่ีรูจักกันในนาม

ของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ที่น่ีจําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส มาตั้งไวที่หนาโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริงประมาณ 1 เทา 

ความสูงเทียบไดกับตึก 33 ช้ัน บนหอไอเฟลแหงนี้ มีรานอาหารสุดหรู และ 

จุดชมวิวอยู เปดตัวเมื่อปลายป 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ป 2017 ท่ีนี่มีหองพัก

สูงสุดถึง 3,000 หอง ไมรวมสวนตางๆ ของโรงแรมตั้งแตสปา Health Club 



 
 

สระวายน้ํา คาสิโน และโรงละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่นั่ง ตกแตงอยาง

หรูหราลงตัวสไตลอิตาเลียน สมกับเปนโรงแรมคาสิโนที่แทจริง โดยไดแรง

บันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ข้ึน

ชื่อดานความงดงามทางสถาปตยกรรมและสิ่งปลูกสรางชื่อกองโลกอยางหอ

ไอเฟล โดยเราจะตองไปซื้อตั๋วท่ีชั้น 5 ในรานขายของท่ีระลึก Shop 550 

(ยังไมรวมคาขึ้นลิฟต โดยจะมีคาใชจายในการชึ้นไปชมวิวในช้ันตางๆ 

ดังนี้ Weekdays ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผูใหญราคา 168 MOP , เด็ก

อายุไมเกิน 12 ป ราคา 138 MOP ตั๋วชมวิวในชั้น 7 เทาน้ัน ผูใหญราคา 

98 MOP , เ ด็กอายุไม เกิน 12 ป  ราคา 68 MOP Weekends (เสาร  , 

อาทิตย และวันหยุด) ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37  ผูใหญราคา 188 MOP , 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 158 MOP ตั๋วชมวิวในช้ัน 7 เทานั้น ผูใหญ

ราคา 118 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 88 MOP)  

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา 

ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 

19.50  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินที่ FD 765 ** ไมมีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้น

เคร่ืองบิน หรือ ทานสามารถเลือกซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มไดบนเครื่องบิน 

ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที ** 

21.35  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สวัสดิภาพและความประทับใจ 

 



 
 

   

 

** หากลกูคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครือ่งบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของบริษัท ทกุครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบิน

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลท

บินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษิัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้นี้เพือ่ประโยชนของ

ตัวทานเอง ** 

อัตราคาบรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคา ผูใ้หญ ่

ทา่นละ (พกั 1 

หอ้ง 2 ทา่น) 

ราคา 1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่(เด็กตํ�า

กวา่18มเีตยีง) 

หอ้งพกัเดี�ยว 

เพิ�ม 

ไมใ่ชต้ ั�วเครื�องบนิ 

ทา่นละ 

เดอืนกนัยายน 2561 

02 – 04 กนัยายน 2561  13,888 13,888 4,000 8,999 

09 – 11 กนัยายน 2561 11,888 11,888 4,000 8,999 

16 – 18 กนัยายน 2561 13,888 13,888 4,000 8,999 

 

เดอืนตลุาคม 2561 
 

12 – 14 ตลุาคม 2561 16,900 16,900 5,000 9,900 

19 - 21 ตลุาคม 2561 15,900 15,900 5,000 9,900 

21 - 23 ตลุาคม 2561 18,900 18,900 5,000 9,900 



 
 

 

 
** อตัราคาบรกิารขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และ มคัคเุทศกทองถิ่น 

ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไป

ถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลบั ทั้งนี้ทาน

สามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน ** 

26 - 28 ตลุาคม 2561 15,900 15,900 5,000 9,900 

28 - 30 ตลุาคม 2561 15,900 15,900 5,000 9,900 

เดอืนพฤศจกิายน 2561 

04 – 06 พฤศจกิายน 2561 13,900 13,900 4,000 8,999 

11 – 13 พฤศจกิายน 2561 13,900 13,900 4,000 8,999 

18 – 20 พฤศจกิายน 2561 13,900 13,900 4,000 8,999 

25 – 27 พฤศจกิายน 2561 13,900 13,900 4,000 8,999 

 

เดอืนธนัวาคม 2561 

02 – 04 ธนัวาคม 2561 14,900 14,900 4,500 9,900 

09 - 11 ธนัวาคม 2561 16,900 16,900 4,500 9,900 

14-16 ธนัวาคม 2561 15,900 15,900 4,500 9,900 

16 - 18 ธนัวาคม 2561 14,900 14,900 4,500 9,900 

21 - 23 ธนัวาคม 2561 15,900 15,900 4,500 9,900 

23 - 25 ธนัวาคม 2561 16,900 16,900 5,000 10,900 

30 ธนัวาคม – 1 มกราคม 62 22,900 22,900 6,000 14,900 

31 ธนัวาคม – 2 มกราคม 62 22,900 22,900 6,000 14,900 

 

เดอืนมกราคม 2562 

01 – 03 มกราคม 2562 19,900 19,900 5,000 11,999 



 
 

 

** ราคาเดก็อายุต่ํากวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมทีี่

นั่งบนเครื่องบิน) 

** บริษัทขอสงวนสทิธิ์ อตัรานี้เฉพาะนกัทองเทีย่ว ที่ถอืหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 

กรณถีือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เรียกเกบ็คาธรรมเนยีมเพิม่

จากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร  

100 USD กรณุาตดิตอสอบถามเปนกรณีพเิศษ   ** 

**พาสปอรตของผูเดนิทาง ตองมีอายมุากกวา 6 เดอืนขึน้ไป!!!** 

 

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดนิทางเปน เดก็นักเรยีน นกัศกึษา ครู 

ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาต ิหรือคณะทีต่องการใหเพิ่ม

สถานทีข่อดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม

ทกุครัง้ ไมสามารถอางองิโปรแกรมจากในซรีี่สได กรณทีี่โปรแกรมมีการเปลีย่นแปลง ** 

 

 

อัตราคาบรกิารนี ้รวม 

 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Class

รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินใบใหญ ตามเง่ือนไข

ที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Air Asia คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลด



 
 

กระเปาลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม เทาน้ัน และ สัมภาระท่ี

ถือขึ้นเคร่ือง มีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทานั้น 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามท่ีรายการระบุ  

 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมี

งานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามกําหนด

การณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมือง

ใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละ

สถานท่ีในโปรแกรม) 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 

บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

 

 

อัตราคาบรกิารนี ้ไมรวม 

 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท 

คาอาหาร เคร่ืองดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุ

ในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัว

เคร่ืองบินไปแลว 



 
 

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 

บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ 

เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบริษัท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชาํระเงนิ 

 

 กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออก

เดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําจํานวน 10,000 บาท หลังจากที่ทานสงเอกสาร

การจอง 3 วัน  

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทาน

อื่นท่ีรออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

โดยไมมีเงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน 

พรอมระบุช่ือผูจอง โปรแกรมท่ีเดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย 

มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก 

 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรก

ที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลอื

อยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยาง



 
 

นอย 2 หนา โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว

โปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุช่ือคูพักของ

ทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทท่ีสะดวกใหติดตอ 

กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย และ ขอมูลผู

เดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - 

นามสกุล และ อื่นๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ 

ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 

100 ของคาบริการท่ีชําระแลว 

                ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 

45 วัน กอนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของ

คาบริการท่ีชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน

คาบริการท่ีชําระมาแลวทั้งหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจาก

คาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 

เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทาน

ไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ี



 
 

ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง 

และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ี

เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการ

ดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคา

พิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวร

แลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 

(กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตอง

รอ Refund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทาง

การเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ที่สาย

การบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคง

ใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

หรือบางสวนใหกับทาน 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือ

บางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้ 

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ



 
 

ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจ

คนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 

เงือ่นไขสาํคญัอืน่ๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจาํเปนตองมขีึ้นต่าํ 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถ

เดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ

เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ

ประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการ

เดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา

เพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กรุณาอยาเพ่ิงคอนเฟรมลางาน  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ

ลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง 

สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ

จะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน

เดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยาง

นอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 

2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง 

 เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัท

ตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ทานไมสามารถขอรับเงินคืน

ไดในบริการบางสวนท่ีทานไมตองการไดรับบริการ  



 
 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ

เรียบรอยแลว 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง 

ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไป

หนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุด

ออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไม

อนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทาง

ของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล 

กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป

อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย

แลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเคร่ืองบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แต

หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออก

กอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้ ง น้ีขึ้นอยูกับ

กระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ 

 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตอง

เดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามท่ีสายการบินกําหนด ซึ่งทาง

บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตท้ังนี้และท้ังนั้น ทางบริษัทจะ

พยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางท่ีดีสุด 



 
 

 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ

โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู 

(Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพัก

อาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการ

จัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ 

ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปน

เหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง

ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุ

ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัท

ไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

อันเนื่องจากสาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 

การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัย

ธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ  



 
 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก

ความประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท

ของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัท

ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดใน

ระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณา

แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร 

มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ 

ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมี

หอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง 

คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

 บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเร่ิมแจกในวันที่ 2 ของการ

เดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 

** เมือ่ทานชาํระเงินคาทวัรใหกบัทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็

ตาม ทางบริษทัฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทั้งหมดนีแ้ลว ** 

 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 

 


