
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดนิทางโดย สายการบนิแอรเ์อเชยี 

โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พเิศษ !!! เมนเูป่าฮือ้+ไวนแ์ดง พรอ้มดว้ยอาหารจนีอกีมากมาย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิแอรเ์อเชยี  AIR ASIA (FD) 

ขาไป FD762 DMK - MFM 10.20 – 13.45 

สายการบนิแอรเ์อเชยี  AIR ASIA (FD) 

ขากลบั FD765 MFM - DMK 17.55 – 19.50 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง 

หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าท่ีก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่นความล่าช้าของ

เท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์

แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆท่ีอยู่เหนือความควบคุม

ของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

 

03 – 05 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900.- 

 

09 – 11 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

10 – 12 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

16 – 18 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

17 – 19 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

23 – 25 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

24 – 26 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

30 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

01 – 03   ธนัวาคม    61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

07 – 09   ธนัวาคม    61 
 

11,900.- 14,900.- 3,900. 

 

09 – 11   ธนัวาคม    61 

(วนัรฐัธรรมนญู) 
 

12,900.- 15,900.- 3,900. 

 

14 – 16   ธนัวาคม    61 
 

10,900.- 13,900.- 3,900. 

 

15 – 17   ธนัวาคม    61 
 

10,900.- 13,900.- 3,900. 

 

21 – 23   ธนัวาคม    61 
 

10,900.- 13,900.- 3,900. 

 

22 – 24   ธนัวาคม    61 
 

10,900.- 13,900.- 3,900. 

 

28 – 30   ธนัวาคม    61 

(วนัปีใหม)่ 
 

13,900.- 16,900.- 4,900. 

 

29 – 31   ธนัวาคม    61 

(วนัปีใหม)่ 
 

13,900.- 16,900.- 4,900. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคาร 1 เคานเ์ตอร ์1-2 

ของสายการบนิ AIR ASIA (FD) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและ

บัตรข้ึนเคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

     คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

10.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบนิดอนเมอืง โดยเทีย่วบนิที ่FD762 

** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองทั้งไปและกลับ 

 และสายการบินแอร์เอเชียไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่งจะเป็นระบบสุ่มที่น่ัง  

หากท่านใดต้องการจองที่น่ัง สามารถเช็คที่นั่งและราคากับเจ้าหน้าที่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ธนัวาคม - 1 มกราคม 62 

(วนัปีใหม)่ 
 

14,900.- 17,900.- 4,900. 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก :: 
 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 3,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 5,900 บาท/ทา่น //  พเีรยีดปีใหมร่าคา7,900 บาท/ทา่น 

3. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – วดัอามา่ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล – THE VENETIAN 

RESORT – จไูห ่   ( - / - / เย็น ) 

***ตั๋วกรุ๊ปสายการบินแอร์ เอเชีย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ วันเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนต้องซ้ือตั๋ว
ใบใหม่เท่าน้ัน 

***ตั๋วกรุ๊ปสายการบิน แอร์ เอเชีย จะยังไม่ร่วมแผนประกันการเดินทาง ในกรณีเที่ยวบินลา่ชา้ กระเปา๋เดินทางแตกหักหรือ
เสียหาย ท่านสามารถเลือกซ้ือประกันเองได้ หลังจากบริษัทฯ ท าการออกตัว๋ให้ทา่นแล้ว ประมาณ 4 – 7 วันกอ่นการ
เดินทาง โดยสามารถเลอืกซ้ือผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ เอเชีย หรือ ตดิตอ่ Call Center 02 515 9999 

http://bit.ly/2NMk5YE


13.45 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจใน อดีตมาเก๊าเป็น

เพียงแค่ หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่วง

ต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้าง

อาณานิคมอยู่ในแถบน้ีที่ส าคัญคือชาว โปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสาน ระหว่าง

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น �ยุโรปใจกลางเอเชีย�มาเก๊าอยู่ในเขต

มณฑลกวางตุ้งบนชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัอามา่ หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม ภายในมีหินแกะสลักขนาด

ใหญ่เป็นรูปเรือส าเภา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเจ้าแม่อามา่ข้ึนมายังมาเกา๊เมื่อคร้ังอดตี บริเวณหน้าวัดมีรูปปัน้

สิงโตตั้งอยู่ 2 ตัว ซ้ึงวัดแห่งน้ีจะมีผู้คนไปสักการะตลอดทั้งปี  น าท่านเดินทางชม องคเ์จา้แมก่วนอมิ ตั้งอยู่

บริเวณริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ทีความสูง 1.8 เมตร น้ าหนักประมาณ 1.8 ตัน ตั้งอยู่บนฐาน

ดอกบัวขนาดใหญ ่มีความสวยสดงดงาม ยามเย็นสีทองขององค์เจ้าแม่กวนอมิจะรับกับแสงแดด มีความสวยงาม

มาก รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนี้ สร้างข้ึนโดยชาวโปรตุเกสคร้ังเมื่อโอกาสที่โปรตุเกสคืนฮ่องกงให้แก่ทางการจีนเพื่อ

เป็นสัญลักษณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้ชม  แล้วน าท่านสู่ โบสถเ์ซนตป์อล โบสถ์แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนราว ค.ศ.1602 

ให้คร้ังแรกที่สร้างเสร็จมีความตั้งใจใช้เป็นโรงเรียนสอนทางด้านศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่ห่างไกล 

แต่หลังจากนั้นราว ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้คร้ังใหญ่มีความรุนแรงมาก ท าให้เกิดความเสียหายต่อตัวโบสถ์

ทั้งหมด จนเมื่อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเก๊าได้เข้ามาท าการบูรณะใหม่คงเหลือไว้เพียงประตูหน้าและบันได

ทางเข้าเพียงเท่าน้ัน ด้านหลังของโบสถ์จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศาสนา   

จากน้ันน าท่านสู่  เวเนเชีย่น (The Venetian Macao) เป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สุดของมาเก๊าที่มี

โซนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งยังเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย แต่สิ่งที่มี

ชื่อเสียงของเวเนเชี่ยนส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปคือโซนที่เป็นห้าง ซ่ึงออกแบบและตกแต่งให้เหมือนกับสไตล์

เมืองเวนิสของประเทศอิตาลี ซ่ึงสร้างออกมาได้สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก บรรยากาศ

ในโซนห้างของเวเนเชี่ยนเรียกว่า Grand Canal Shoppes อยู่ที่ด้านข้างของโซนคาสิโนซ่ึงจะแยกส่วนกัน

ชัดเจนแต่จะมีทางเดินเชื่อมถึงกันได้ ภายในห้างจะมีรูปร่างคล้ายกับตัว U ที่มีคลองไหลผ่านกลางทางเดินซ่ึง

จะมีบริการเรือพายกอนโดล่า (Gondola) ที่มีทั้งคนจีนและฝร่ังคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ พร้อมกับการ

พูดคุยร้องเพลงไปด้วยกัน ส่วนเพดานจะทาสีและให้แสงเหมือนกับเป็นท้องฟ้า ร้านต่างๆภายในห้างค่อนข้าง

หลากหลาย ทั้งของกินของใช้ต่างๆ รวมทั้งร้าน Lord Stow Bakery ที่เป็นร้านขายทาร์ตไข่ชื่อดังที่สุดเจ้าหน่ึง

ของมาเก๊าอยู่ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ไม่รวมในค่าทัวร์) เรือ 1 ล า สามารถนั่งได้ไม่เกิน 4 ท่าน 

 ผู้ใหญ่ - Mop128 (per ride) **เงินไทยประมาณ 550 – 650 บาท 

 เด็ก - Mop98 (per ride) **เงินไทยประมาณ 450 – 550 บาท 

 Private Gondola - Mop512 (per ride) **เงินไทยประมาณ 2,300 – 2,500 บาท 



 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมอืงจไูห ่ของประเทศจีนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ ดา่นกง๋เป่ย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 
 

พกัที ่Landmark Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงจไูห ่
 

วนัที ่2 
จไูห ่– เซนิเจ ิน้ – ชมหยก Minerial Museum – บวัหมิะ – รา้นยางพารา – ช็อปป้ิงตลาดตงเหมนิ  

โรงละครน า้ OCT BAY WATER THEATRE (ถา่ยรปูดา้นหนา้)                 (เชา้ / กลางวนั / เย็น ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมอืงเซนิเจ ิน้  เมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร 

สมัยก่อนเมืองเชินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ท าให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองน้ีมากข้ึน มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ อาคารส านักงาน 

โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทั้งจ านวนประชากรก็เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า 

น าท่านทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ชมหยก Mineral Museum ศูนย์รวมสินค้าที่ระลึกเคร่ืองประดับหยก 

สมบัติล้ าค่าของชาวจีนใครไดค้รอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดโีดยหยกธรรมชาตจิะมีหลายสีคอืสขีาวสี

เขียวสีน้ าตาลสีเหลืองและสีม่วง ท่านสามารถเลือกซ้ือหยกที่มีการดัดแปลงเป็นเคร่ืองบูชาต่างๆ ทั้งปี๊เซ๊ียะ, 

ก าไลหยก, จี้หยก และอื่นๆ อีกมากมาย จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม รา้นบวัหมิะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อ

คราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ าที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 คร้ังน้ัน รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมี

สรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทัว่ตัว จากน้ันมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะ

เร่ือยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซ่ึงเป็นอีกวิธี

หน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ แล้วน าท่าน เข้าชม รา้น

ยางพารา  ให้ท่านได้เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น หมอน ที่นอน และอื่นๆ อีกมากมาย 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 หลังอาหารน าทุกท่าน ช็อปป้ิงตลาดตงเหมนิ เป็นทั้งถนนและตลาดชื่อดังของเซินเจิ้น ศูนย์รวมแห่งการช้อป

ปิ้งสินค้ามากมายภายในประเทศ และยังมีนักท่องเที่ยวเยอะที่น่ีนับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้ง 

จะมีสินค้ามากมายใหทุ้กท่านได้เลอืกชมและเลือกซื้อ รวมถึงสินค้าเสื้อผ้า เคร่ืองประดับ อุปกรณ์ไอทีร้านอาหาร

ฟาสต์ฟูดและแบรด์ต่างๆมากมายที่ให้ท่านได้เลือกช้อปซ้ือสินค้าที่สวยงามตามอัธยาศัย 

จากน้ันน าท่าน ถ่ายรูปด้านหน้า OCT BAY WATER THEATRE  ซ่ึงเป็นโรงละครทางน้ าขนาดใหญ่ ใช้แสง

เลอร์เซอร์ ไฟเคร่ืองเปล่งแสง ม่านน้ าในการแสดง สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่น

แสดงบนน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทาย

เกี่ยวกับเทคโนโลยี (ไมร่วมคา่เขา้ชมโชว)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

พกัที ่Century Plaza Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงเซนิเจ ิน้ 

 

 

 



 

วนัที ่3 
เซนิเจ ิน้ – จไูห ่– ถนนคูร่กั – จไูหฟิ่ชเชอรร์า้นขนม – มาเกา๊  – สนามบนินานาชาตมิาเกา๊  – 

กรงุเทพฯ                                                                                                     (เชา้ / กลางวนั / -) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

 น าท่านผ่านชม ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาล

เมืองจูไห่ได้ท าไว้ข้ึนเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย ให้ท่านได้

ถ่ายรูปคู่กับ จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูป

แกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมาเก๊า ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ ดา่นกง๋เป่ย  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิมาเกา๊ 

17.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่FD765 

***ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองทั้งไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเซียไม่อนุญาตให้เลือกที่น่ัง

จะเป็นระบบสุ่มที่น่ัง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 

19.50 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพและประทับใจ 
 

********************** 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน 

ภาษีน้ ามัน 

 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน 

 **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน ไม่เกิน 20 กิโล / ท่าน 

 ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถท าคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 

กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดข้ึนตามจริง และทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมอืงจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห ่ เซินเจิ้น) 

ก าหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมอืงให้นักทอ่งเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, 

ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้ับ

นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซือ้ขึ้นอยู่กับความพอใจของ

ลูกค้าเป็นหลัก ไมม่ีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  และถ้าหากลูกค้าไม่มคีวามประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะ

เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 180 HKD /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

(หรือประมาณ 800 บาท) 

**ค่าทปิหวัหน้าทวัร์จากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการของ หวัหน้าทัวร์** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  20 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!!  PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจ านวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความสะดวกสบาย

ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว ส าหรับลูกค้าต่างชาติ 

× ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด **ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่อง

พิเศษของโรงแรม เป็นต้น 

× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

× ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 180 HKD/ ท่าน/ ทริป หรือประมาณ 800 บาท (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการ

บริการ) 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 24 ชั่วโมง 

 ช าระเงินค่าทัวร์สว่นที่เหลอืภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 

 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจ าที่น่ัง

กับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได  ้เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 

 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

    **ส าคัญ!! บริษัทฯ ท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมาย

และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน 

ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ

ใดๆ ได้ทั้งสิ้น** 

ในกรณีท่านเดินทางเป็นครอบครัว ณ วันเดินทางหากทีม่ีท่านใดทา่นหน่ึงไมส่ามารถเดินทางได้ ต้องเปลี่ยนห้องจาก 

TWN / TRP / DBL เป็นห้องพักท่านเดียว (SINGLE) ลูกคา้จะตอ้งเสียค่าชาร์จพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง  

**ราคาห้องพกัเดี่ยวท่านละ 3,500 บาท 

 



 

เงือ่นไขอืน่ๆ  

 ส าหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริม

เดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่าน้ัน 

 ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางทีร่ะบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ใหรั้บทราบก่อนการท า

จองทัวร์ แต่ทั้งน้ี บริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่

น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 21 คนข้ึนไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความ

เป็นจริง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือ

เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้

เดินทางเป็นหลัก 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 

การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอัน

เน่ืองมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  

เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกง 
 


