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H O N G K O N G – M A C A U  
No More Bets  

สะพานข้ามทะเลยาวท่ีสดุในโลก 
วดัอาม่า / เจ้าแม่กวนอิมปรางคท์อง ริมทะเลมาเกา๊  

ชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรเูลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสั 
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล / วดัแชกงหมิว / วดัหวงัต้าเซียน  
พกัฮ่องกง  2 คืน  โรงแรม 4 ดาว   B.P. INTERNATIONAL   

วนัท่ีเดินทาง ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคา เดก็ 2 - 12 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
 

ท่ีนัง่ 

14-16 เมษายน 66 24,990 23,990 5,500 15 
***ไม่รวมค่าทิป 1,500 บาท ช าระท่ีสนามบินดอนเมือง เดก็และผู้ใหญ่ช าระเท่ากนั*** 

 
14 เมษายน 66        กรงุเทพฯ สนามบินดอนเมือง – ชายหาดรีพลัสเ์บย ์- วิคตอเรีย พีค - เลดี้ส ์มารเ์กต็   
 The Symphony of Lights 
04.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง ขาออกสายการบนิ AIRASIA โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวย

ความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเชค็เอกสารสมัภาระและทีน่ัง่ก่อนออกเดนิทาง 



 

06.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกงโดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD508  ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  
 
 
 
 
 
 
 
10.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ Hong kong International Airport (เวลาเรว็กว่าเมอืงไทย 1 ชม.) 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนัน้ น าท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนีกัท่องเทีย่ว
จ านวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพร
ศกัดิส์ทิ ธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทบัทมิ
และเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการ
ขอลูกทีเ่ชื่อกนัว่าถา้ใครมาขอกม็กัสมหวงั
ทุกครัง้ไป..  

จากนัน้ น าท่านชมบรรยากาศ ตกึระฟ้าเรยีงราย
ระยบิระยบัและความงดงามของ 
วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) คอืยอด
เขาทีส่งูทีสุ่ดของเกาะฮ่องกง สงูจาก
ระดบัน ้าทะเล 552 เมตร และถอืเป็นยอดเขาทีส่งูเป็นอนัดบัที ่24 ของฮ่องกง แมไ้ม่ใช่จุดทีส่งูทีสุ่ดของฮ่องกง 
หากวคิตอเรยีพคี ถอืเป็นจุดชม
ววิทีส่วยทีสุ่ด เพราะ
นกัท่องเทีย่วทีไ่ดไ้ปเยอืน
วคิตอเรยีพคี จะสามารถมองเหน็
ววิของเกาะฮ่องกงไดท้ัง้หมด 



 

ตัง้แต่อ่าววคิตอเรยี ตกึระฟ้า เรอืเฟอรร์ี ่และสสีนัของแสงไฟยามค ่าคนืของฝัง่เกาลูน ทัง้หมดสรา้งตามหลกั
ความเชื่อเรื่องฮวง 

 

จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิง เลดี้ส ์มารเ์กต็ (Lady Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดนิสไตล ์Night Market ไม่ไดม้ขีาย
เฉพาะแต่ของผูห้ญงิ แต่มขีองขายทุกสิง่อย่าง เป็นจุดหมายทีทุ่กคนตอ้งไปเยอืนส าหรบัคนรกัแฟชัน่ และของ
แต่งบา้นเลก็ๆน้อยๆ รา้นคา้ตัง้รวมตวักนักว่า 100 รา้น ตลาดแห่งนี้ มทีีม่าจากการเป็นแหล่งขายสนิคา้
ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องประดบัราคาถูกส าหรบัสตรทีุกวยั จนเกดิเป็นตลาดกลางแจง้ทีถ่อืว่ามชีื่อเสยีงแห่ง
หนึ่งในฮ่องกงเพราะทีน่ี่มทีัง้ กระเป๋า, รองเทา้ ,เสือ้ผา้, เครื่องประดบั, เครื่องส าอาง, ของตกแต่งบา้น, ของ
เล่น ฯล 

 น าท่านเดนิทางสู ่อะเวนิว ออฟ สตารส์ Avenue of Stars ทีม่กีารประทบัตราลายมอืดาราทีเ่คยประทบัไวท้ี่
บรเิว ณพื้น ย้ายมาไว้บนขอบราวจบัเลยีบทางเดนิรมิน ้าตลอดแนว เพื่อให้ผู้ชมได้เหน็ชดั และถ่ายรูปคู่กบั
รอยพมิพด์าราโดยมวีวิตกึรมิอ่าววคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิสุดอลงัการของอ่าววคิตอเรยี 

ในทุกๆวนัตอน 2 ทุ่ม จะมกีารแสดงโชว ์Symphony of Lights ทีร่มิแม่น ้า ซึง่จะมองเหน็ตกึของฮ่องกงกว่า 
40 ตกึทัง้ฝัง่ฮ่องกงและเกาลูนเปิดไฟขึ้นพร้อมกนัอย่างสวยงาม แต่ละตกึจะยงิแสงเลเซอร์สตี่างๆให้เขา้กบั
จงัหวะเพลงทีเ่ปิดตลอดการแสดงโชว ์อลงัการสุดๆ โชวน์ี้มดีว้ยกนัทัง้หมด  5 ธีม คอื Awakening, Energy, 
Heritage, Partnership และ Celebration 



 

ท่ีพกั B.P. INTERNATIONAL  หรือเทียบเท่า 4  ดาว 
 

วนัท่ีสอง ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวท่ีสดุในโลก สะพาน HKZMB – วดัอาม่า – โบสถเ์ซนต์ปอล -  
The Venetian Resort - The Parisian Macao 

เช้า รบัประทานอาหารแบบต่ิมซ า (2) 

 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่มาเก๊า โดยรถ Shuttle Bus เพือ่ขา้มสะพานขา้มทะเลยาวทีสุ่ดในโลก สะพานฮ่องกง-จู

ไห่-มาเก๊า (HKZMB) มคีวามยาว 55 กโิลเมตร ซึง่รวมถงึสะพานถนนวนเวยีน และอุโมงคใ์ตท้ะเล เชื่อมต่อ
เกาะลนัเตาของฮ่องกง เมอืงจไูห่ และมาเก๊า ในพืน้ทีเ่กรท
เตอร ์เบย ์(Greater Bay Area) โดยขา้มทะเลบรเิวณปาก
แม่น ้าจเูจยีง ช่วงหนึ่งของสะพานลงอุโมงคใ์ตท้ะเล เป็น
ความยาว 7 กโิลเมตร ลกึลงไปใตก้น้อ่าวราว 44.5 เมตร 
สะพานไดถู้กออกแบบใหท้นต่อแผ่นดนิไหวและไต้ฝุ่ น โดย
มกีารใชเ้หลก็ในการก่อสรา้งมากถงึ 4 แสนตนั ซึง่เทยีบได้
กบัการสรา้งหอไอเฟลถงึ 60 แห่ง ใชง้บก่อสรา้งมากถงึ 20 
พนัลา้นดอลลารส์หรฐั (กว่า 6 แสนลา้นบาท) โดยในเริม่
ก่อสรา้งในปี 2009 ทางฝัง่แผ่นดนิใหญ่ของจนี และ
เริม่ก่อสรา้งโครงการฝัง่ฮ่องกงในปี 2011 โดยช่วงแรก
ทางการจนีวางแผนใหโ้ครงการแลว้เสรจ็ภายในปี 
2016 แต่ตอ้งประสบกบัปัญหาล่าชา้กว่าจะแลว้เสรจ็
ในปี 2017 รวมแลว้ใชเ้วลาก่อสรา้งเกอืบ 10 ปี จะไม่
มขีนสง่สาธารณะอย่างรถไฟฟ้าใหบ้รกิาร จะมเีพยีงรถ



 

บสัรบัสง่ซึง่เป็นของเอกชนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากทางการใหบ้รกิารเท่านัน้  
 มาเก๊า เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นดนิแดนแห่งการพนันและคาสโิน นามระบอื แต่จะมสีกักี่คนทีรู่จ้กัมาเก๊าในดา้น

อื่นๆ "มาเก๊า" มภีาพความงามแห่งศลิปะวฒันธรรมของโลกตะวนัออกและตะวนัตกใหไ้ดช้ื่นชม และยงัมมีนต์
เสน่หแ์ห่งความเชื่อและศรทัธาทางศาสนา ตลอดจนวถิชีวีติทีผ่สมผสานกนัอย่างกลมกลนื 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่วดัอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทบัทิม ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิถวายใหก้บัอาม่า องคเ์ทพทดิาแห่ง
ทอ้งทะเล ภายในศาลจะมหีนิขนาดใหญ่ซึง่แกะสลกัเป็นรปูเรอืส าเภาโบราณ เป็นสญัลกัษณ์ทีบ่่งบอกว่า 
บรเิวณนี้ คอื จุดแรกทีเ่จา้แม่อาม่าย่างเทา้ขึน้สูแ่ผ่นดนิมาเก๊า ดา้นหน้ามรีปูปั้นสงิหโ์ตอยู่ 2 ตวั มคีวามเชื่อว่า
หากหมุนลูกแกว้ทีอ่ยู่ในปากไปทางขวา 3 ครัง้ พรอ้มของพรจะสมหวงั ชมองค ์รปูปัน้เจา้แม่กวนอิมปรางค์

ทอง (Kun Iam Statue) 
ทีต่ัง้อยู่รมิทะเลเจา้แม่กวนอิ
มองคท์องสรา้งดว้ยทอง
สมัฤทธิท์ ัง้องค ์มคีวามสงู 18 
เมตร หนกักว่า 18 ตนั 
ประดษิฐานอยู่บนฐาน
ดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ย
สะทอ้นกบัแดดยามเยน็เป็น
ประกายเรอืงรอง เหลอืง

อร่ามงดงามจบัตาแต่หากเพ่งมองดดูีๆ จะเหน็ว่าเจา้แม่กวนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แม่กวนอมิลูกครึง่คอืปัน้เป็นองค์
เจา้แม่กวนอมิ แต่ว่ากลบัมพีระพกัตรเ์ป็น หน้าพระแม่มาร ีทีเ่ป็นเช่นนี้ก ็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอมิที่
โปรตุเกส ตัง้ใจสรา้ง ขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสทีส่ง่มอบมาเก๊าคนืใหก้บัจนี 



 

จากนัน้ น าท่านชม โบสถเ์ซนต์ปอล ทางประวตัศิาสตร ์และ เป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊าโบสถแ์ห่งนี้เคยเป็น

โรงเรยีนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดนิแดนตะวกัออกไกล ตอ่มาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหม ้
อย่างรุนแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแค่เพยีงบานประตูและบนัไดทางเขา้ดา้นหน้าทีส่ง่างามหลงัจากมี
การบูรณะขึน้ใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถแ์ห่งนี้มกีารจดัสรา้งพพิธิภณัฑท์างศาสนาขึน้ และยงั
มหีลุมฝังศพของบาทหลวงวาลคิ นาโน ผูก้่อตัง้โบสถ ์ตลอดจนโครงกระดกูของชาวครสิตญ์ีปุ่่ นและเวยีดนาม
ทีเ่สยีชวีติเมื่อคราวทีเ่กดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ่.. . 

 เดนิทางสู่...เซนาโด้สแควร.์.. สถานทีช่อ้ปป้ิงใหญ่ใจกลางเมอืงมาเก๊าภายในบรเิวณตกแต่งดว้ยตกึอาคาร
อายุกว่า 400 ปี สรา้งโดยชาวโปรตุเกสทีอ่พยพ มาตัง้หลกัแหล่งอยู่ในมาเก๊าเมื่อครัง้อดตีงดงามตาดว้ยพืน้
กระเบือ้งซึง่น ามาจากยุโรปตกแต่งเป็นรปูเกลยีวคลื่นอนังดงาม  

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (3) 



 

 จากนัน้ ชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรเูลศิอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้่านอสิระพกัผ่อนถ่ายรปูและ
ชมความงามสมัผสัเมอืงจ าลองลาสเวกสั
และไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายใน
เวเนเชีย่นตามอธัยาศยัซึง่แบ่งเป็นโซน
ต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มี
รา้นอาหารชื่อดงัใหท้่านไดส้มัผสักบั
ภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพือ่ลิม้ลองเมนู
ต่างๆ ทีท่่านชื่นชอบและรา้นคา้แบรนด์
เนมหลากหลายกว่า300 รา้น เช่น 
BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ล่องเรอืกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ใน
รายการ ราคาท่านละ 145-158 HKD ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึ่งมอียู่
ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหท้ าการ
บนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้และ
ควรแต่งกายสุภาพ) ทุกท่านสามารถเดนิ
ชมสถานทีเ่ทีย่วจาก The Venetian 
Resort ไปยงัหอไอเฟลจ าลองของมาเก๊า 
และสามารถชมววิหอไอเฟลจ าลองขนาด
ครึง่หนึ่งขจากของจรงิทีฝ่รัง่เศส ซึง่ตัง้
ตระหงา่นอยู่บรเิวณหน้าทางเขา้รสีอรท์  

 The Parisian Macao โดยสามารถขึน้ไป
ชมววิสวยๆ ของจนีแผ่นดนิใหญ่ และ ฝัง่ Cotai ไดอ้ย่าง
เตม็ที ่หอไอเฟลจ าลองของมาเก๊าจะไปเทีย่วแลนมารค์แห่ง
ใหม่ของเกาะมาเก๊า 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ฮ่องกง  โดยรถบสัสาธารณะ เพือ่ขา้ม
สะพานขา้มทะเลยาวทีสุ่ดในโลก สะพานฮ่องกง-จไูห่-มา
เกา๊ (HKZMB) มคีวามยาว 55 กโิลเมตร 



 

  อิสระมือ้ค า่ 
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15 เมษายน 66         วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรร์ี่ –ร้านหยก-เจ้าแม่กวนอิมฮงฮ า-
อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง – สนามบินดอนเมือง  

เช้า รบัประทานอาหารแบบต่ิมซ า (4) 
จากนัน้ เดนิทางไป วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนั ในทุกๆ วนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาวฮ่องกงและนกั

ธุรกจิจะมาวดันี้เพือ่ถวายกงัหนัลมเพราะเชื่อว่ากงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปจากตวั
และน าพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน ขอเร่ืองธรุกิจ 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านนมสัการ วดัหวงัต้าเซียน หรอื วดัหว่องไท

ซนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 เพือ่อุทศิใหก้บั Wong 

Tai Sin เดก็หนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษาลทัธเิต๋าจน

กลายเป็นผูม้ ีพลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้

หวงัตา้เซยีนในเวลาต่อมา ปัจจุบนัถอืเป็นวดัของ

ลทัธเิต๋าทีม่คีนมากราบไหวม้ากทีสุ่ด 

สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวดัจนีสมยั

โบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสี

ทองเหลอืงอร่าม ภายในมสีวนทีจ่ดัเลยีนแบบสวนในปักกิง่และยงัมคีวามแม่นย าในเรื่องของการเสีย่งเซยีมซี

อกีดว้ย... ขอพรเร่ืองเน้ือคู่ 



 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (5) 
จากนัน้ น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ ทีข่ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บั

รางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ฮ่องกง 
อกีหนึ่งของแหล่งชอ้ปป้ิงทีพ่ลาดไม่ได ้มเีครื่องประดบัใหเ้ลอืกมากมาย สวยงาม 
น่ารกัๆ อาทเิช่น แหวน, สรอ้ย, ก าไล ฯลฯ และทีน่ิยมกนัมากคอื กงัหนั 4 ใบพดั 
ไม่ว่าจะเป็น แหวน ต่างห ู ก าไล หรอื จีก้งัหนั  

จากนัน้ น าท่านสู ่ร้านหยก ชมความงามป๋ีเซยีะ  ทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นวตัถุมงคลยอดนิยม ทีม่กีารน ามาบูชา เพือ่ใหช้่วย
ป้องกนัสิง่ชัว่รา้ย เรยีกทรพัยส์นิเงนิทองใหไ้หลมาเทมา และกกัเกบ็ทรพัยน์ัน้ไม่ใหร้ัว่ไหลออกไปไหนได้ 

จากนัน้ น าท่านไปไหว ้เจ้าแม่กวนอิมฮงฮ า (Kun im 
Temple Hung Hom) 'วดัเจา้แม่กวนอมิ' หรอื Hung 
Hom Kwun Yum Temple วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้ง
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 แมจ้ะเป็นวดัขนาดเลก็ แต่เป็นวดั
ทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทุกวนั แมจ้ะเป็นทีเ่ลก็ๆ 
แต่มผีูค้นศรทัธามาสกัการะ ขอพร ทีแ่ห่งนี้ กนัแน่น
ขนดั คนนิยมท าพธิเีสมอืนกู้เงนิจาก 'เจา้แม่กวนอมิ' 
โดดเด่นเรื่องโชคลาภ คา้ขาย 

 
 ใหท้่านอิสระช้อปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศยั เช่น ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบั

สนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัต่างๆ ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, 
Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเดก็เล่น Toy r'us รา้นชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่DFS  Galleria     

19.00 น. สมควรแก่เวลาเดนิทางสูส่นามบินนานาชาติฮ่องกง  
22.10น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD503 
23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 
 
 
 
 



 

โปรดอ่าน 

รวมอะไรบ้างทริปน้ี 
1.ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ  และ โหลดได้ 1 ใบ รวมกนัไมเ่กิน 20 ก.ก.  
2.ค่าห้องพกั ห้องละ 2  ท่าน   
3.ค่าอาหาร เช้าต่ิมซ า 2 มือ้ กลางวนั 2 มือ้   
4.ค่าประกนัอบุติัเหตุและคุ้มครองโควิด ในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรรมธรรม ์
ของบริษไทยวิวฒัน์  
5.ค่าหวัหน้าทวัรด์แูลตัง้แต่เมอืงไทย 

ไม่รวมอะไรบา้งทริปน้ี 
1.ไม่รวม...ค่าทิปหวัหน้าทวัรจ์ากไทย 1,500 บาท /ท่านตลอดทริป 
2.ไม่รวม...ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ลูกค้า
ต้องจ่ายเพ่ิมเอง 
3.ไม่รวม... ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ท่ีต้องท าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีน   

ส่ิงท่ีท่านควรรู้และท าความเขา้ใจก่อนจองทวัรอ่์านนะจะ๊ 7 ข้อเอง 
1. ทวัรน้ี์ลงร้านช้อปป้ิง  3 ร้านหลกัๆ คือ 1. ร้านจิวเวอรร่ี์ 2. โรงงานผลิตหยก  3.ร้าน Bakery  
2. หากท่านมีเท่ียวบินภายต่อในประเทศ โปรดแจ้งให้เราทราบในวนัจองทวัร ์เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  
3. เมื่อท่านตดัสินใจจองทวัรแ์ล้ว  ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปล่ียนคนเดินทาง หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี   
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 
6. หากท่านมีความจ าเป็นต้องขออาหารพิเศษ เช่น ทานเจ ไม่ทานหมู หรือ ไก่ หรือ สตัว ์ปีก นอกเหนือจากอาหารท่ีทางเราจดัการ
ให้ ขออนุญาตเกบ็คา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมตามจริงหน้างาน 
7. เมื่อทานช าระเงินแล้ว ถือวา่ยอมรบัขอ้ตกลงทัง้หมด 

เง่ือนไขการจ่ายเงิน 

1.โปรดช าระค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท หลงัการจอง 2 วนั พร้อมส่งส าเนาพาสปอรต์ ท่ีมีอายุเหลือใช้งาน มากว่า 
6 เดือนขึ้นไป  
2.ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วนั 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
1.ยกเลิกก่อนเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป  คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัยอดเงินมดัจ า 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 



 

3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าท่ีช าระมาแล้วทัง้จ านวน 
**กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร ์ จะท าการคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถ้าม)ี อาธิเช่น ค่า
มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จา่ยจ าเป็นอ่ืนๆ 


