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Day 1  

กรงุเทพฯ –มาเกา๊ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - โบสถเ์ซ็นตป์อล - เวเนเชีย่น - ฮอ่งกง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซน็ตป์อล - 

เวเนเชีย่น- ฮอ่งกง 
   ROYAL CENTURY 

HOTEL หรอืเทีย่บ
เทา่ 

2 ฮอ่งกง – วดัแชกง -ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น่ังรถรางพคีแทรม) 
-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

   ROYAL CENTURY 
HOTEL หรอืเทีย่บ

เทา่ 
3 ฮอ่งกง -มาเกา๊-กรงุเทพฯ     

  

 

เครือ่งแอรบ์สั A320 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

ไมม่เีสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

  

 

 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์MACAO HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM 
1. สดุคุม้!!! เทีย่ว 2 เมอืง ชมมรดกโลก  
2. ชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล  
3. ถา่ยรปูกบัซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลและเซนาโดส้แควร ์ 
4. ชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊  
5. ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort /  
6. ไหวพ้ระขอพรวดัชือ่ดงัทีว่ดัแชกง  
7. ชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงยอดเขา The Peak (น ัง่รถรางพคีแทรม)  
8. อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมายทีถ่นนนาธาน  
9. พกัฮอ่งกง 2 คนื 
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04.00น. คณะพรอ้ม

กนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (Terminal 1) ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์2 สายการ

บนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.35 น. ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD760 

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่ง

วา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้าก

ทา้ยรายการนี*้ 

10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิมาเก๊า (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระ

ในการเขา้เมอืง “มาเก๊า” เป็นเมอืงที่มปีระวัตศิาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่

หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึช่วงตน้

ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้ง

อาณานคิมอยู่ในแถบนี้ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและ

ศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้่าเป็น “ยโุรปใจกลางเอเชยี” มาเก๊าอยูใ่น

เขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิม

ของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่งวันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บั

สาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอย่างสมบูรณ์แต่

ยงัคงสภาพการเมอืงการปกครองในรปูแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

...จากนัน้ชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แมก่วนอมิสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศ

โปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี ....จากนัน้น าท่าน

มายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สรา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าให ้

วทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัย

เซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลอือยู่ของวทิยาลัยเซนต์ปอลคอืประจักษ์

พยานการกอ่ตัง้มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไว ้

อยา่งพถิพีถิันขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุันถูกมาเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊  เซนาโดส้

แควร์ ซ ึง่โดดเด่นดว้ยพื้นถนนที่ปูลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลื่นลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์

โปรตุเกส อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้น า

ท่านแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่...น าท่านชม The Venetian 

Resort โรงแรมสดุหรเูลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอสิระพักผอ่นถา่ยรปูและชมความงามสมัผัส
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เมืองจ าลอง

ลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น 

GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้่านไดส้มัผัสกบัภตัตาคารกวา่ 30 แห่ง เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ 

ที่ท่านชื่นชอบและรา้นคา้แบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  

SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 

เหรยีญ) ล่องไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไม่

อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการบันทกึภาพใด ๆ ภายใน

คาสโินทัง้สิน้และควรแต่งกายสุภาพ) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยเรอืเฟอร์รี ่ใชเ้วลาประมาณ 1 

ชัว่โมง (ขึน้กบัสภาพอากาศ ณ วันเดนิทาง) 

ค า่  อสิระทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ฮอ่งกง Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

Day 2 

 ฮอ่งกง – วดัแชกง -ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น ัง่รถรางพคีแทรม) -อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอื ภตัรคาร แบบ ต ิม่ซ า 

วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 

300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกง

สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคล

ส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่น

แชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์จลาจล

เกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่น

แชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้น

ทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอื

วา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก

ทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุ
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ประการ แลว้

จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวาม

เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ย

หมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพดั คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพ

รา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืน

แรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่

รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  .. .น าทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะ

ฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงูบน

เกาะฮอ่งกงจดุชมววิทีส่งูทีส่ดุ และสวยทีส่ดุของฮอ่งกงสมัผัสบรรยากาศสดชืน่ สามารถชมทัศนยีภาพอนั

งดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงูในฮอ่งกง ยอดเขาทีส่งู 

552 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ตัง้อยูใ่นเกาะฮอ่งกง ทีด่า้นบนของ The Peak มอีาคาร Peak Tower เป็น

อาคารรปูชาม หรอื ครึง่วงกลมสงู 7 ชัน้ ภายในอาคารมพีพิธิภณัฑห์ุน่ขึผ้ ึง้มาดามทสุโซ ่(Madame 

Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของฝาก รา้น

ขายของ Brand name เป็นแหลง่ชอปป้ิงทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับ

ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจนีตา่งๆ อกีมากมาย   ...หลังจากนัน้ 

ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้

แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, 

Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

เย็น  อสิระทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ฮอ่งกง Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 3 

ฮอ่งกง-มาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบ Box Set 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ขึน้กับสภาพอากาศ ณ วัน

เดนิทาง)  สมควรแกเ่วลา  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั 

14.15น.      ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเกา๊เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD763  

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่)) 

16.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ….                           

 

 

 

 

 

MACAO HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM 

3D 2N BYFD 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วันที ่: 05-07 มกราคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 06-08 มกราคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 12-14 มกราคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 13-15 มกราคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 19-21 มกราคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 20-22 มกราคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 26-28 มกราคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 27-29 มกราคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 02-04 กมุภาพันธ ์2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 03-05 กมุภาพันธ ์2561 12,900 12,900 12,900 6,000 
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วันที ่: 09-11 กมุภาพันธ ์2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 10-12 กมุภาพันธ ์2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 02-04 มนีาคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 03-05 มนีาคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 09-11 มนีาคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 10-12 มนีาคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 16-18 มนีาคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 17-19 มนีาคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 23-25 มนีาคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 24-26 มนีาคม 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

วันที ่: 30 มนีาคม-01 เมษายน 2561 12,900 12,900 12,900 6,000 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 4,500 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 600บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 
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1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ี่

จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
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5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมใน

ตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตสE์conomy class 30 กโิล / เอมเิรตสB์usiness class 40 

กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่ี

การเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ (วันละ 200บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหตุ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
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1.  ส าห รับผู โ้ดยสารที่

ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนที ่

บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิท 

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

8. ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า    

 หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง  พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละ 

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์การเดนิทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่ง

เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงให้

นกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก 

ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่น

ทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุก

เมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้นทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

17. ในระหว่างท่องเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคับใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯก่อนทุกครัง้มเิชน่นัน้ทาง 

บรษัิทฯจะ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ
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*** HAVE A NICE TRIP *** 

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนั

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกู

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่

รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 


