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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ-มำเก๊ำ (NX885 : 11.35-15.25)-จูไห่
ตลำดใต้ดินก๊กเป่ย  ** ส ำหรับกรุ๊ปทีอ่อกเดินทำง
วนัพฤหัส กรุงเทพ-มำเก๊ำ NX885 12.15-16.00 น. * * 

X ✈  

ZHONGSHAN  
HUI CHANG HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 
  

2 
ผ่ำนชมถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล-วดัผู่ถอ 
ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-โชว์น ำ้พุ 
เต้นระบ ำ 

   
ZHONGSHAN  
HUI CHANG HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

3 

จูไห่-มำเก๊ำ-วดัเจ้ำแม่กวนอมิ-น่ังกระเช้ำสู่ 
ป้อมเกยี มรดกโลก GUIA FORTRESS 
ร้านขนมพื้นเมือง-โบสถ์เซนต์พอล-ผ่ำนชม 
องค์เจ้ำแม่กวนอมิริมทะเล-THE VENETIAN 
THE PARISIAN-มำเก๊ำกรุงเทพ ฯ 
(NX882 : 19.00-21.00) 

  ✈  
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 รำคำข้ำงต้น ยงัไม่รวมค่ำทิปไกด์ท้องถิน่และคนขบัรถ  ท่ำนละ 1,200 บำท  /ทริป/
ต่อท่ำน ในส่วนค่ำทิปหวัหน้ำทัวร์ ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของท่ำน  

 รำคำเดก็ต ำ่กว่ำ 18 ปี เกบ็เพิม่จำกค่ำทัวร์ข้ำงต้น 2,000 บำท 

 ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกนัยำยน –ธันวำคม 2560 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ-จูไห่-ตลำดใต้ดินก๊กเป่ย   
08.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์ N 

สำยกำรบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 
11.35 น. ออกเดินทางสู่ มำเก๊ำ โดยสายการบิน AIR MACAU เท่ียวบินท่ี NX885 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

** ส ำหรับกรุ๊ปทีอ่อกเดินทำงวันพฤหัส กรุงเทพ-มำเก๊ำ NX885 12.15-16.00 น. * * 
15.25 น.  เดินทางถึง สนำมบินมำเก๊ำ เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นดินแดนแห่งการพนนัและคาสิโนนามระบือ  ผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโคช้ปรับอากาศ  ผ่ำนด่ำนกงเป่ย  ท่ำนจะต้องลำก
กระเป๋ำสัมภำระของท่ำนเอง (ระยะทำงระหว่ำงด่ำนประมำณ 500 เมตร)  ในกำรเดินทำงข้ำมด่ำนและ
ผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมืองใช้เวลำในกำรเดินประมำณ 45-60นำที  เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 
ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรยแ์ห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน”   จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดใต้ดินก๊กเป่ย  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีตั้งอยูติ่ด
ชายแดนมาเก๊า มีสินคา้ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ ....เ้ืาา้ือ+ไวน์นวง  
พกัที ่ZHONGSHAN HUI CHANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว  

วนัทีส่อง  ผ่ำนชมถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล-วดัผู่ถอ-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-โชว์น ำ้พุเต้นระบ ำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่าน ผ่ำนชม ถนนคู่รัก ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาลเมืองจูไห่ไดท้  า
ไวข้ึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและยงัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย น าท่านชม
สัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ท่ีมีช่ือเรียกว่า จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  หรือ หวีหน่ี รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 
8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล ใหท้่านอิสระถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านสู่ วัดผู่ถอ นมสัการ
องค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมสัการเจา้แม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมสัการองค์อมิตร
พุทธเจา้เพื่อการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพุทธเจา้ 4 พระองคเ์พื่ออายยุนื 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านแวะ ร้ำนบัวหิมะ ยาสามญัประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวท่ีถูกไฟไหม้, น ้ าร้อน

ลวก เป็นตน้ น าท่านแวะ  ร้ำนผ้ำไหม  ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจาก
ผา้ไหม  เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ น าท่านชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า จากนั้นน าท่าน ชมโชว์น ำ้พุเต้นระบ ำ ท่ีอลงัการ ประกอบดว้ยการแสดง
ชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค ์เตน้ระบ า น ้ าพุอลงัการงานสร้างท่ีไม่ไดเ้คยเห็นมาก่อน โดย ใชเ้วลา
แสดงประมาณ 10 นาที ( เน่ืองจำกเป็นโชว์น ้ำพุกลำงแจ้งที่ทำงห้ำงสรรพสินค้ำจัดขึ้น หำกเกิดเหตุ
สุดวสัิยไม่ว่ำกรณใีดๆ ทีท่ ำให้โชว์งดแสดง  บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ชดเชยรำยกำรโชว์อ่ืน เน่ืองจำก
เป็นโชว์ทีไ่ม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ( 
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
พกัที ่ZHONGSHAN HUI CHANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว  
 

วนัทีส่ำม  จูไห่-มำเก๊ำ-วดัเจ้ำแม่กวนอมิ-น่ังกระเช้ำสู่ป้อมเกยี มรดกโลก GUIA FORTRESS-ร้านขนมพืน้เมือง
โบสถ์เซนต์พอล-ผ่ำนชมองค์เจ้ำแม่กวนอมิริมทะเล-THE VENETIAN-THE PARISIAN-มำเก๊ำ
กรุงเทพ ฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ มำเก๊ำ โดยรถโคช้ปรับอากาศ  ผ่ำนด่ำนกงเป่ย  ท่ำนจะต้องลำกกระเป๋ำสัมภำระของ

ท่ำนเอง   ระยะทำงระหว่ำงด่ำนประมำณ )500 เมตร (   ในกำรเดินทำงข้ำมด่ำนและผ่ำนพิธีกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองใช้เวลำในกำรเดินประมำณ 45-60นำที  น าท่านเดินทางสู่  วัดเจ้ำแม่กวนอิม เป็นวดัใหญ่
และเก่าแก่มาก ท่ีสุดในมาเก๊า สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 13  ภายในวดัสัมผสัไดถึ้งความศกัดิสิทธิ  
และมนตข์ลงัอนัเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนท่ีดูมีเสน่ห์ในแบบฉบบัของชาวจีน และองคท่ี์
โดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจา้แม่กวนอิม ท่ีแต่งองคท์รงเคร่ืองดว้ยชุดเจา้สาวของจีนท่ีตดัเยบ็
ดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม จากนั้นน าท่าน โดยสำรกระเช้ำ สู่ ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS 
ป้อมสร้างข้ึนเม่ือคศ  .1622 ป้อมแห่งน้ีเป็นสัญลกัษณ์ให้ทราบว่าเม่ือในสมยัอดีต เป็นสถานท่ีเตือน
ความทรงจ าของคนโปตุเกสวา่ท่ีน่ีมีการแยง่ชิงทั้งฮอลนัดา และโปตุเกส เพื่อจะครอบครองในสถานท่ี
เรียกว่า  “มาเก๊า  ”ในปัจจุบัน ประกอบด้วยตวัประภาคารท่ีสร้าง คศ . 1864 สูง 91  เมตร นับเป็น
ประภาคารแห่งแรกในเอเชียตะวนัออก สถานท่ีแห่งน้ียงัมีท่ีเก็บอุปกรณ์เตือนพายุสมยัก่อนและยงัใช้
จนถึงทุกวนัน้ี ใหท้่านไดช้มทศันียภาพมุมสูงของมาเก๊า ท่ีท่านไม่เคยไดส้ัมผสัอยา่งแน่นอน และเป็น
สถานท่ีสามารถชมวิวมุมสูงของเมืองมาเก๊า ท่ีสวยงามท่ีสุด และท่านไดช้มประวติัศาสตร์มาเก๊าท่ีมี
เร่ืองเล่าจากอดีต ทุกวนัน้ีประภาคารแห่งน้ีก็ยงัส่องแสงสวา่งและยงัไม่เคยท่ีจะดบั (ป้อมเกยี ปิดทุกวนัจันทร์)  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านแวะ ร้ำนขนมพื้นเมือง อาทิเช่น ทองมว้นไส้หมูหยอง   ,ทองพบัไส้หมูหยอง  ,คุกก้ีแอลมอล ,

ขนมเบ้ีย  ,มะนาวโปรตุเกส  ,หมูหวาน  ,ท๊อปฟ่ีนม อลอ ซ่ึงเป็นขนมท่ีข้ึนช่ือของเมืองมาเก๊า  น าท่าน
ชม โบสถ์เซนต์พอล ซากโบสถ์ท่ีมีช่ือ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น
อนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสต์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล น าท่าน ผ่ำนชมองค์เจ้ำแม่
กวนอิมริมทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมปรางคท์องสัมฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั มีความสูง 

18  เมตร หนกักว่า  1 . 8  ตนั เป็นองค์เจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึงผสมผสานระหว่างจีนกบัโปรตุเกส ซ่ึงพระ
พกัตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืน
ให้้กบัจีน เพื่อคนให้รุ่นหลงัไดร้ะลึกถึง น าท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพ
ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้ความบนัเทิง และเป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิง พบกบัร้านคา้แบนด์เนมช่ือดงั
มากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อ
ล้ิมลองเมนูต่างๆ  ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผสักับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี 
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเน
เช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN ให้ท่านไดส้ัมผสักบัเมือง
จ าลองของฝร่ังเศสเมืองปารีส ชมหอไอเฟลจ ำลอง หา้มพลาด  !!กบัมุมถ่ายรูปสวยๆของท่ีน่ี เพลินเพลิด
กบัเสน่ห์และความโรแมนติคของเมืองปาริสแห่งเอเชีย (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขึน้ชมววิบนหอไอเฟล(   

ค ่ำ  อำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย  
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สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามมบิน 
19.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เท่ียวบินท่ี NX882 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง( 
21.00 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ............... 

ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร 
      ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ   

 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 15 ท่ำนขึน้ไป ***) 
หมำยเหตุ : ตำมนโยบำย ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำร ประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมือง

ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านขนมพื้นเมือง, ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านผ้าไหม, ซ่ึงจ ำเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนทุก
ร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับ
ควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน หำกไม่เข้ำร้ำนช้อปป้ิง ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิเกบ็ค่ำทวัร์เพิม่ท่ำนละ 1, 000 หยวน  

 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

*ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง
บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั* 

 

มำเก๊ำ จูไห่  โชว์น ำ้พุเต้นระบ ำ 3 วนั 2 คืน 
(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำผู้ใหญ่  รำคำ เดก็อำยุ 
ต ำ่กว่ำ 18 ปี 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่  

วนัที่ 02-04 / 09-11 / 18-20 / 23-25  
         30 พฤศจกิำยน-02 ธันวำคม 2560   7,799 บำท 9,799 บำท 3,500 บำท 

วนัที่ 07-09 / 14-16 / 16-18 ธันวำคม  2560 8,799 บำท 10,799 บำท 3,500 บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์ 

หมำยเหตุ รำคำทวัร์นี ้  ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทวัร์ดังกล่ำวอำจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มี
กำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึ้นในอนำคต ซ่ึงทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี)  
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีก าหนดไวใ้นรายการ 
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง )เฉพาะหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น( กรณีที่วีซ่ำเข้ำประเทศจีนแบบ 144 

ช่ัวโมง ถูกยกเลกิไม่ว่ำกรณนีีใ้ดๆ กต็ำม และมีเหตุต้องย่ืนวซ่ีำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือเดินทำงตัวจริง , รูป
ถ่ำยรูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X นิ้ว  2 พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน จ ำนวน   รุป พร้อมช ำระค่ำวีซ่ำ  2ยื่น
ธรรมวา 4 วันท าการ ช าระค่า 1,500 บาท    ยื่นว่วน  /2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 2,550 บาท   (อัตรา
วังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถอืหนังสือเวินทางไทยเท่าน้ัน) 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) , อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง  15  ปี และผูท่ี้มีอายุสูง
กวา่  70  ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม

ธรรม ์ ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน  **  
บำท   330  ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ ***  สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสีย
สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่ำวซ่ีำจีนและมำเก๊ำ ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติทีร่ะบุว่ำต้องย่ืนวซ่ีำจีนและมำเก๊ำ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด อลอ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่ำนละ 1,200 บำทต่อท่ำน /ทริป /   ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ขึน้อยู่กับ

ควำมพงึพอใจของท่ำน (เดก็เกบ็เท่ำผู้ใหญ่( 
 ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำตเิกบ็เพิม่ 1,000 หยวนทริป/ท่ำน/ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3  % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิม่ และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน  
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เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ในการจอง ช ำระยอดเต็มจ ำนวน ภำยใน 1 วันหลังกำรจอง พร้อมส่งส ำเนำหน้ำ

พำสปอร์ตให้กบัทำงบริษัทฯ  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 15 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป -กลบั พร้อมกบัคณะ  
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียกเกบ็
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 1000 หยวน  คน  /วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพอ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัอ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่านั้นเม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบั
เดียวกนัแต่อาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. กำรยกเลกิ 

7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง 
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง 
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั   เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง 
7.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
7.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกบัสำยกำรบิน หรือกรุ๊ปทีม่ีกำรกำรัน

ตีค่ำมัดจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ 
หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน  ,ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
2. บริษทัอ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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4.บริษทัอ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัอหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัอ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัอ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัอจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัอ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัอ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น  
9. ทางบริษทัอจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัอไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัอไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ  /หรื อ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัอ ทางบริษทัอ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ  
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั อ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัอจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ข้อควรระวงั!! หนงัสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังวา่ตอ้งท าการยืน่วซ่ีาเขา้ฮ่องกง และมาเก๊าหรือไม่ 

 **ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที ่กำรท่องเที่ยวถ่องกง โทร . 02-233-7377 
**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะองิ
ตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 
 
 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
 


