
   

 

 

วดัแชกงหมิว | วดัหวงัตา้เซียน | ชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุย่ | วดัเจา้แมก่วนอิม ฮองฮาํ |  

เจา้แมก่วนอิมรพีสัเบย ์| ชอ้ปป้ิงซิตีเ้กทเอา้เลท | แถมฟร!ี บตัรกระเชา้นองปิง 360  

 

 

ฮ่องกง เสริมโชค รับปีหนู ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คนื 
 เดนิทาง กุมภาพนัธ ์- มีนาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 11,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ)-ฮ่องกง (สนามบนิฮ่องกง)(CX616: 06.35-10.15)-วดัเจา้แมก่วนอิมฮองฮาํ-ชอ้ปปิง้เลดีม้ารเ์ก็ต 

วนัท่ี 2. ฮ่องกง-เจา้แมก่วนอิมรีพสัเบย์-วดัหวงัตา้เซียน-วดัแชกงหมวิ-Avenue Of Star + Symphony of light-ชอ้ปปิง้ย่านจิมซาจุ่ย 

วนัท่ี 3. ฮ่องกง-รา้นจิวเวลรี่-รา้นหยก-ชอ้ปปิง้ซิตีเ้กทเอา้เลท-ฮ่องกง (สนามบนิฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ) (CX757:20.25-
22.35) 
 
 



   

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ)-ฮ่องกง (สนามบนิฮ่องกง)(CX616: 06.35-10.15)- 
วดัเจา้แม่กวนอมิฮองฮาํ-ชอ้ปปิง้เลดีม้ารเ์ก็ต 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก โดยมี
เจา้หนา้ท่ี ... คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

06.35 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกงโดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก  เท่ียวบนิท่ี CX616 
10.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง

เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT Bสนามบนิตัง้อยู่บนเกาะ
ลนัเตาฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกบัมณฑลกวางตุง้ จากนัน้นาํท่านเดนิทางผา่น
เสน้ทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั ผา่นสะพานแขวนซิงหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท่ี์มีความยาว
มากกวา่ 2.2 กิโลเมตร ซึ่งไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์
ของเกาะฮ่องกง  เจา้แมก่วนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวดัเจา้แมก่วนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพร
เจา้แมก่วนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปัก รกัษาวดัเจา้แมก่วนอิมท่ี Hung HomKwun Yum Temple' 
เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนาดเลก็  แตเ่ป็นวดัเจา้แมก่วนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก 
แทบทกุวนัจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแน่นวดั ถา้ใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกวา่ท่ีน่ีแมน่มากท่ีพิ เศษกวา่นัน้ นอกจากสกัการะขอ
พรแลว้ยงัมีพธีิขอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอิมอีกดว้ย      
หลงัจากนัน้นาํท่าน อิสระชอ้ปปิง้เลดีม้ารเ์ก็ต ซึ่งเป็นตลาดกลางแจง้ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของฮ่องกง มีสนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกช้
อป ทัง้เสือ้ผา้แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบั เครื่องสาํอาง ของเลน่ ฯลฯ  มีสนิคา้มากกวา่ 100 กวา่รา้น และของกิน ซึ่ง
เป็นอาหารทอ้งถิ่นของท่ีน่ี ท่านสามารถตอ่ลองสนิคา้ไดม้ากกวา่ 50% 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า บะหม่ีฮ่องกง 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั ฮ่องกง City View (Economy) Hotel or Similar 

วนัท่ี 2 
ฮ่องกง-เจา้แม่กวนอมิรีพสัเบย-์วดัหวงัตา้เซียน-วดัแชกงหมิว-Avenue Of Star + Symphony of 
light-ชอ้ปปิง้ย่านจิมซาจุ่ย 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัาคาร แบบติม่ซาํ 
 

 
 

จากนัน้นาํท่านนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพลัสเ์บย ์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะ
ปีจะมีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอิมเจา้แมท่บัทิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ 
โดยเฉพาะการขอลกูท่ีเช่ือกนัว่าถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทกุครัง้  
จากนัน้นาํท่านนมสัการ วดัหวงัตา้เซียน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพ่ืออทุิศใหก้บัWong Tai Sin เดก็หนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษาลทัธิ
เตา๋จนกลายเป็นผูมี้พลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซียนในเวลาตอ่มา เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัดิส์ทิธิเ์ป็น
หนึ่งในวดัท่ีโดง่ดงัท่ีสดุของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึน้ช่ือในการดแูลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมีผูค้นมากมายท่ีนาํธปู และของมาสกัการะเพ่ือ



   

 

ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่ร่ืองความรกัไปจนถึงฤกษม์งคลในการทาํธรุกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลกัษณะคลา้ยวดัจีนสมยัโบราณท่ีมี
เสาสีแดงขนาดใหญ่และหลงัคาสีทองเหลืองอรา่ม 
จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิส์ทิธิม์าก มีอายกุวา่ 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วดัแชกงสรา้งขึน้เพ่ือ
เป็นอนสุรณถ์ึงบคุคลสาํคญัคนหนึ่งเป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตกุารณจ์ลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและ
ท่านแชกงไดท้าํวีระประวตัไิว ้ทาํใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะ
ประสบผลสาํเรจ็ในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหนันาํโชคท่ีตัง้อยู่ในวดัเพ่ือจะไดห้มนุเวียนชีวติของเราและครอบครวัใหมี้
ความเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนท่ีดวงไมด่ีมีเคราะหร์า้ยก็ถือวา่เป็นการช่วยหมนุปัดเป่า
เอาสิง่รา้ยและไมด่ีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนันาํโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพรา่งกายแขง็แรง, เดนิทางปลอดภยั
, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธรุกิจจะมาวดันีเ้พ่ือ
ถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและนาํพาแตค่วามโชคดีเขา้มาแทน  

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ เป็ดย่าง 

 จากนัน้ใหท้่านมีความสขุกบัการเดนิเท่ียวสมัผสักบัแหลง่ชอ้ปปิง้ไมว่า่จะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศนูยก์ารคา้
ตา่งๆ เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsui ท่ีมีรา้นคา้แบรนดด์งักวา่ 700 รา้น 
รา้นอาหารอีกเกือบ 50 รา้น หรือ ขาชอ้ปพลาดไมไ่ด.้..ชอ้ปปิง้ท่ีฮ่องกง กบัสนิคา้หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, 
TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรือชอ้ปปิง้ท่ี DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบั
สนิคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทั่วทกุมมุโลก  

 (อิสระอาหารคํ่า..... เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั) 
 

นาํท่านชมโชวย์ิงแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสียงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสียงเพลง Symphony of Lights 
(โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณีเดนิทางมาทนัเวลา)                                

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั ฮ่องกง City View (Economy) Hotel or Similar 



   

 

วันที ่3 
ฮ่องกง-รา้นจิวเวลรี่-รา้นหยก-อสิระชอ้ปปิง้ซตีิเ้กทเอา้เลท-ฮ่องกง (สนามบนิฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่า
อากาศยานสวุรรณภมูิ) (CX757:20.25-22.35) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ  ภตัตาคาร แบบติม่ซาํ 
 ท่านชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเครื่องประดบัรา้น Jewelry Factory และนาํท่านสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชม

วธีิการเลือกซือ้หยกแทห้รือหยกเทียม ท่ีไดร้บัการการนัตีคณุภาพ  
จากนัน้อิสระใหท้่านชอ้ปปิง้อย่างจใุจท่ี CITYGATE OUTLET  มีสนิคา้ใหเ้ลือกซือ้อย่างครบครนัตัง้แต ่NIKE, ADIDAS, QUICK 
SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ      
 

แถมฟรี บัตรกระเช้านองปิง 360 
 

  (อิสระอาหารกลางวนั-เย็น..... เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั) 
 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง  
20.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก เท่ียวบนิท่ี CX757 
 22.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ: พระใหญ่ลนัเตา กระเชา้นองปิง ประกาศปิดตัง้แตว่นันี ้(27 ม.ค. 63) ยงัไมมี่กาํหนดเปิด 

อัตราค่าบริการ : ฮ่องกง เสริมโชค รับปีหนู ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพ่ิม 
ท่านละ 

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ ์2563 

C   CX616: BKK-HKG 06.35-10.15 

C   CX617: HKGBKK 21.35-23.40 

11,999 11,999 11,999 11,999 3,500 

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ ์2563 

C   CX700: BKK-HKG 08.20-12.10 

C   CX757: HKGBKK 20.25-22.35 

11,999 11,999 11,999 11,999 3,500 

วันที่ 28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 

     CX700: BKK-HKG 08.20-12.10 

C   CX757: HKGBKK 20.25-22.35 

11,999 11,999 11,999 11,999 3,500 

วันที่ 06-08 มีนาคม 2563 

     CX700: BKK-HKG 08.20-12.10 

C   CX617: HKGBKK 21.35-23.30 

12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 



   

 

วันที่ 07-09 มีนาคม 2563 

     CX700: BKK-HKG 08.20-12.10 

C   CX757: HKGBKK 20.25-22.35 

12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 

วันที่ 13-15 มีนาคม 2563 

     CX616: BKK-HKG 06.35-10.15 

C   CX757: HKGBKK 20.25-22.35 

12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 

วันที่ 20-22 มีนาคม 2563 

     CX616: BKK-HKG 06.35-10.15 

C   CX757: HKGBKK 20.25-22.35 

12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 

วันที่ 21-23 มีนาคม 2563 

     CX700: BKK-HKG 08.20-12.10 

C   CX757: HKGBKK 20.25-22.35 

12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 

วันที่ 27-29 มีนาคม 2563 

     CX700: BKK-HKG 08.20-12.10 

C   CX703: HKGBKK 19.50-21.50 

12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 

วันที่ 28-30 มีนาคม 2563 

     CX700: BKK-HKG 08.20-12.10 

C   CX617: HKGBKK 21.35-23.30 

12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ จงึไม่มีราคาเดก็ ** 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ]  ท่านละ 6,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 
 

**หากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรัฐบาลจนีทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จาก 
        ท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน** 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํคา่ทวัร ์ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เท่านัน้ 
2.        โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาํพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน  
          หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต ํ่า 6 หนา้ 
          หมายเหต ุ: สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุร  
          เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย  

3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระย ะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 



   

 

5.      ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ท่าน (ไมร่วมคา่วีซ่าสาํหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้าํเนินการย่ืนวีซ่าเอง  

           บรษัิททวัรส์ามารถแนะนาํการย่ืนวีซ่าได ้

6. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป (10 ท่าน คอนเฟิรม์เดนิทางมีหวัหนา้ทวัร์ ) ถา้
ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 

 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถไฟและรถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
10. คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ แอรเ์อเซีย 20 กิโล / การบนิไทย 30 กิโล / เอมเิรตส ์ Economy class 30 

กิโล / เอมเิรตส ์Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอรไ์ลน ์20 กิโล / คาเธ่ยแ์ปซิฟิค 30 กิโล/ แอรม์าเก๊า 20 กิโล 
คา่ประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนด, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , คา่กระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 



   

 

6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ  เน่ืองจากสายการบนิแอรม์าเก๊า ไมส่ามารถทาํการ REFUND ได ้

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเ รว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 
 


