
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ก าหนดวนัเดินทาง 

เดือน พฤษภาคม           2562            06-08 / 07-09 / 13-15 / 14-16 / 21-23  

เดือน มิถนุายน              2562            03-05 / 04-06 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 25-27 

ราคาทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    14,900 14,900 13,900 4,900 

------------------------------------------ 

เดือน พฤษภาคม           2562            01-03 / 02-04 / 05-07 / 08-10 / 09-11 / 12-14 / 15-17 

                                                               16-18 / 22-24 / 23-25 / 29-31 

เดือน มิถนุายน              2562            02-04 / 05-07 / 12-14 / 13-15  

ราคาทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    15,900 15,900 14,900 4,900 

------------------------------------------ 

ทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ **ส าหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,500 บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน 

**ขออนญุาตเก็บทิปท่ีสนุามบินสวุรรณภมิู** 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 



 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – มาเกา๊ – ขา้มเรอืเฟอรร์ีส่ ูฮ่่องกง – เขา้โรงแรม 

08.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคารเ์ตอร ์ L เคานเ์ตอรส์ายการบิน แอรม์าเกา๊ โดยมี

เจา้หนา้ท่ีบรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มเช็คสมัภาระ และท่ีนัง่กอ่นการเดินทาง  



 

 

10.35 น. เหิรฟ้าส ู ่เกาะมาเกา๊ โดยสายการบินแอรม์าเกา๊ เท่ียวบินท่ี NX 885 บนเครื่องบริการท่านดว้ยอาหาร และ  
เครือ่งด่ืมบนเครือ่ง 

14.25 น. เดินทางถึงสนามบินมาเกา๊ หลงัจากผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้   นาํท่านชมความงามรอบเกาะ 

                    มาเกา๊ ซ่ีงมาเกา๊เป็นเขตบริหารพเิศษมาเกา๊แห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี  เรียกสัน้ ๆ ว่า มาเกา๊  เป็นพื้นทีบ่นชายฝัง่

ทางใตข้องประเทศจีนปกครองโดย  ประเทศโปรตเุกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานคิมของยโุรปที่เก่าแก่ที่สดุในจีน 

ตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษที่ 16 อาํนาจอธิปไตยเหนอืมาเกา๊ไดย้า้ยไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนใน พ.ศ.2542 กลายเป็น

เขตปกครองพิเศษของ หลงัจากนัน้น าท่านส ูท่่าเรอืเฟอรร์ีเ่พ่ือขา้มไปส ูเ่ขตการปกครองพิเศษ ฮ่องกง 

 

*** อาหารค ่าไม่รวมอย ูใ่นรายการท่องเท่ียว   ท่านสามารถรบัประทานอาหาร 

ไดส้ะดวกสบายกบัรา้นอาหาร  และภตัตาคารมากมาภายบรเิวณของโรงแรมท่ีพกั *** 

น าท่านเขา้ท่ีพกั I club HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / GRAND CITY HOTEL / RAMADA 

HONG KONG HARBOUR VIEW หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัสองของการเดินทาง วดัเจา้แม่กวนอิมฮ่องอ า - งานฮวงจ ุย้ – ป่ีเซี่ยะหยก -  วดัแชกงหมิว  

                                        วดัหวงัตา้เซียน - อิสระชอ้ปป้ิง จิมซาจ ุ่ย 

 รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ.ภตัตาคาร 

เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า 

จากนัน้นาํท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวดัเก่าแกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แต่

ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวดัท่ีชาวฮ่องกงนัน้เลือ่มใสกนัมาก ดว้ยความที่เจา้แมก่วนอมินัน้เป็นเทพเจา้แห่งความ

เมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีกุขร์อ้นอะไรก็มกัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ัน้ชว่ยเหลอื  และยงัมพีธิีขอซองอัง้เปาจาก

เจา้แมก่วนอิมอีกดว้ย โดยคนสว่นใหญ่จะนยิมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม ่ซ่ึงทางวดัจะ

จาํหนา่ยอปุกรณส์าํหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้าํซองแดงมาวน

เหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวเ้พื่อเป็นสริิมงคล ตอ่ไป  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9


 

 

 

งานฮวงจ ุย้ 

จากนัน้นาํท่านเยี่ยมชม งานฮวงจ ุย้ ที่ขึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีซนท์ีไ่ดร้ับรางวลัอนัดบัยอดเยี่ยม 

เคร่ืองประดบักงัหนันาํโชค จี้ แหวน กาํไล สวมใสเ่สริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที่การงาน คา้ขายธรุกิจ

ใดๆก็รุ่งเรืองมากมาย เดนิทางไปที่ใดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภยั คิดหวงัสิง่ใดก็สมดัง่ใจปรารถนาทกุประการ และ

นาํท่านชม รา้นป่ีเซ่ียะหยก สตัวน์าํโชคลาภความมัง่ม ี

 
 

 

 

 

 

 



 

 

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple)  

วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

เป็นท่ีรํ่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เร่ือง

ของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออก

จากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับ

ทิศ จะช่วยหมนุชีวิตพลิกผันจากรา้ย

กลายเป็นดีได ้ทาํใหว้ัดนี้มีชื่อเรียกอีก

อย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้

เป็นวดัเล็กๆ ที่เก่าแก่และไดอ้นรุักษไ์ว้

เป็นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลัง

ของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้าง

เสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 

ตารางฟุต สรา้งขึ้นเพื่อระลึกถึงท่าน

แชกง นักรบผูซ่ึ้งปกป้องจักรพรรดิ

ราชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ่์ง 

ธรรมเนียมการไหวเ้ทพเจา้แชกง 

 เม่ือเขา้ไปในศาลใหย้ืนอย ูเ่บ้ืองหนา้รปูป้ันขนาดมหึมาของท่านแชกง 

 อธิษฐานขอพรและมองหนา้ท่าน อยา่งม ุ่งมัน่ 

 ท าพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตา โดยใชน้ิ้วช้ีหมนุกงัหนัตามเข็มนาฬิกา 

 ถา้ชีวิตในปีท่ีผ่านมาไม่ดี ใหใ้ชมื้อซา้ยหมนุดา้นซา้ยไปขวา 

 ถา้ชีวิตดีอย ูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจากขวาไปซา้ย 

 เม่ือหมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดงัๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรบัร ูท้ัว่กนัทัง้ฟ้าดิน และใหพ้รนัน้สม

ประสงค ์

 

 



 

 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วดัหวงัตา้เซียน Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) 

นาํท่านนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หนึง่ในวดัท่ีโดง่ดงัที่สดุของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้ชือ่ในการ

ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมากมายที่นาํธปู และ ของ มาสกัการะเพื่อขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่ร่ืองความรักไป

จนถึงฤกษม์งคลในการทาํธรุกจิ หรือตามที่คนไทยเรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วดัหวงัตา้เซียน”นัน้

เป็นวดัลทัธิเตา๋ท่ีชาวฮ่องกงและนกัท่องท่องที่ เดนิทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจีนใหค้วามศรัทธา

กนัมาก วดันีม้อีายกุว่ารอ้ยปี ไดช้ือ่ว่าเป็น  วดัท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสยีทกุสิง่  

 

ยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui)  

จากนัน้น าท่านช็อปยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากท่านตอ้งการอพัเดตเทรนด์

ลา่สดุของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจมิซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหลง่ชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทนัสมยั

ที่สดุ มรีา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสบิและหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ที่มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย

จากทกุมมุโลก ลํา้สมยัสดุ ๆ แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้บัจ่าย ไมว่่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล โทรศัพทม์อืถือ เชญิเลอืกชมซ้ือสนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลกัษณเ์ป็นของ ตวัเองในสนิคา้กิ๊บเก๋

มากมาย ใหไ้ดเ้ลอืกมกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามนัสก์นัเลยทีเดยีว สวรรคข์องนกัท่องเที่ยวอย่างแทจ้ริง 

 

\



 

 

 

*** อาหารค ่า ไม่รวมอย ูใ่นรายการท่องเท่ียว เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินเต็มท่ี 

กบัการชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มท่ีท่านสามารถทานอาหารไดส้ะดวกสบาย *** 

น าท่านเขา้ท่ีพกั I club HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / GRAND CITY HOTEL / RAMADA 

HONG KONG HARBOUR VIEW หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัสามของการเดินทาง ฮ่องกง – มาเกา๊ – ผา่นชมเจา้แม่กวนอิมรมิทะเล –  วดัอาม่า - โบสถ ์

เซ็นตพ์อล - เซนาโดส้แควร ์– รา้นขนมของฝาก - เวเนเช่ียน – 

สนามบินมาเกา๊ – กรงุเทพฯ 

 รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ.ภตัตาคาร 

 

น าท่านส ู ่มาเกา๊ โดยรถบสั ขา้มสะพานทะเลท่ียาวท่ีสดุในโลก 

 หลงัผา่นพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง  จากนัน้นาํท่านชมผ่านชม เจา้

แม่กวนอิมรมิทะเล ที่ตัง้อยู่ริมทะเล เจา้แมก่วนอิมองคท์องสรา้ง

ดว้ยทองสมัฤทธิ์ทัง้องค ์ มคีวามสงู 18 เมตร หนกักว่า 1.8 ตนั 

วดัอาม่า 

นาํทกุท่านชม วดัอาม่า ใหท้กุท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทับทิมที่วัดอาม่า ซ่ึงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สาํหรับวัดแห่งนี ้ 

ตัง้อยู่ใกลก้บัทะเลทางตอนใตข้องเกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจดุกราบไหวข้อพรอยู่หลายจดุ ซ่ึงแต่ละจดุจะอยู่บนเนินเขา

ตั้งเดินขึ้นไปบันไดไป ในแต่ละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจา้ , ศาลา, ประตโูบราณ, สิ่งศักสิทธิ์ต่างๆใหเ้ราไดข้อพร 



 

 

สถาปัตยกรรมภายในวดันัน้งดงามเป็นสไตลจ์ีนโบราณ จึงทาํใหค้นนยิมเดนิทางมากราบไหวแ้ละเที่ยวชมบริเวณต่าง

ของวดัอามา่ 

 

แวะชิมและซ้ือขนมพ้ืนเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ ไม่ว่าจะเป็น วิตามินสกัดจาก  ปลาทะเลนํา้ลึก 

หรือ นํา้นมผึง้ ที่ชว่ยบาํรงุผวิพรรณ หรือ เลอืกซ้ือหมแูผน่ไปเป็นของฝากกอ้สามารถเลอืกไดท้ี่นี ่  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วิหารเซนตป์อล  

จากนัน้ก็แวะถ่ายรปูคู่ กบั วิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนีเ้คยเป็นสว่นหนึง่ของวิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตัง้ในปี 1594 

และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ใน

ปี 1580 แตถ่กูทาํลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาํดบั จนกระทัง่เกิดเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้

วิทยาลยั และโบสถถ์กูทาํลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบนัไดหนา้ดา้นหนา้ของตกึแสดงให้

เห็นถึงสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออก และตะวนัตกและมอียู่ที่นีเ่พียงแห่งเดยีวเท่านัน้ในโลก 



 

 

 

เซนาโดส้แควร ์ 

เดินผ่านชม เซนาโดส้แควร ์ถือไดว้่าเป็นทาํเลทองทางธรุกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินคา้คณุภาพและ   รา้นคา้

ตา่งๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทกุแบบทกุสไตล ์และยังมีสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ย

เรียกว่า  ชอ้ปป้ิงที่นีแ่ห่งเดยีวก็คุม้เกินพอ แวะชมิและซ้ื อขนมพื้นเมอืง 

  



 

 

 

นาํท่านเขา้สู ่ เดอะเวเนเซ่ียน  หรอื เวนิสมาเกา๊  โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สดุในเอเซีย สมัผสับรรยากาศแบบเว

นสิ  เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ย่ีหอ้ดงัๆ ถึง 350 รา้นคา้ และอิ่มเอมกบัรา้นอาหาร ถงึ 40 แห่งภายใน

เมอืงเวนสิของโรงแรม  ลอ่งเรือกอนโดลาใน ดนิแดนเวนสิแห่งตะวนัออก หรือเลอืกชมโชวต์า่งๆ ก็ไดต้ามใจ 

ชอบ   (การลอ่งเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮ่องกง หรือ ชมโชว ์ตา่งๆ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเอง)    

 

ไดเ้วลานดัหมายน าทกุท่านเดินทางส ู ่สนามบินมาเกา๊ 

19.00 น. น าท่านลดัฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยสายการบินแอรม์าเกา๊  เท่ียวบินท่ี NX 882 

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

------------------------------------------------------------------------ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุสามารถออกเดินทางไดข้ัน้ต ่า 15 ท่านข้ึนไป 

ทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ส าหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,500 บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน 

**ขออนญุาตเก็บทิปท่ีสนุามบินสวุรรณภมิู** 

อตัราน้ีรวมบรกิาร 

„ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินฮ่องกง แอรม์าเกา๊ ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ‟ฮ่องกง‟

กรงุเทพฯ 

„ คา่ภาษีนํา้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  



 

 

           ณ วันที ่1 มีนาคม 2562 และ ท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิม  

„ คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (15 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

„ คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

„ คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ

„ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 

„ คา่รถรบัสง่ระหว่างนาํเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

„ คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี ซ่ึงเป็นอตัรา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 และ ท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากสายการ

บินมีการเรยีกเก็บเพ่ิม 

„ คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ที่คอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

„ คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัราน้ีไม่รวมบรกิาร 

„ ค่าทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ *** อตัราการใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,500 บาทต่อท่าน *** 

„ ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

„ คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 

„ คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่มและคา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเองคา่โทรศัพท ์ 

คา่ซักรีด ฯลฯ 

„ คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

„ คา่ทาํใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

„ สาํหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

„ คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน  

„ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําค่าบริการทัวร์เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน 

หลงัจากมีการทาํจองสาํรองท่ีนัง่แลว้ 2 วันทาํการ  

„ สาํหรบัคา่บริการทวัรส์ว่นที่เหลือ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันทาํการ มิฉะนัน้ทางบริษทั

ฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิคา่มดัจาํทัง้หมด 

„ หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

การยกเลิก 



 

 

„ หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทักอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันทาํงาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจาํ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไมเ่ต็มจาํนวนการมดัจาํ 

„ หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

หมายเหต ุ 

„ รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะคาํนงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั 

„ บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ

หา้มนาํเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุล

ใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงินใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทัง้หมด

หรือบางสว่น 

„ บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

„ บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

„ เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้าํการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะ

จดัใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว่้าจะขอที่นัง่โซนใหม่  และในบางครัง้ที่นัง่บน

เคร่ืองบน อาจจะไมไ่ดน้ัง่ติดกนัหมดกบัคนในครอบครวั แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรจ์ะ

พยายามอย่างเต็มท่ี เผื่อที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทัง้นีจึ้งเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรด

เขา้ใจ 

„ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผ ูร้่วมเดินทางจอยกร ุป๊หนา้รา้นไม่ถึง 15 

ท่าน 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ี

เดินทางกรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครัง้  

หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

 

*** เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ *** 



 

 

BOOKING FROM 

 

Date / วนัท่ี ................................ 

From: / จาก ………………………………………….. Company / บรษิทั …………………………………….. 

Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : ………………………………………………….. 

Attn: / เรยีนคณุ …………………………………….. THE KEY TOUR 

โปรแกรมท่ีจอง ..................................................................... โดยสายการบิน .................... 

วนัท่ีเดินทาง ................................................ จ านวนผ ูเ้ดินทาง ........................................... 

แบ่งเป็นผ ูใ้หญ่ ............................... ท่าน เด็กต ่ากว่า 12 ปี ไมมี่ตียง ............................ ท่าน 

ช่ือ – นามสกลุผ ูจ้อง ........................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก :  เบอรโ์ทรศพัท ์............................................................................ 

                                      เบอรมื์อถือ ................................................................................ 

หอ้งพกั 1 ท่าน ............................. หอ้ง หอ้งพกั 2 ท่าน ............................ หอ้ง 

เตียงเสรมิ .................................... หอ้ง เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ .......................... หอ้ง  

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหม ู☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  มงัสวิรติั 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


