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MACAO 
มาเกา๊ เวเนเชีย่น จูไห ่

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี 

3 วนั 2 คนื  

 

ไฮไลทท์วัร ์มาเกา๊ เวเนเชีย่น จูไห ่
1. สุดคุม้!!! เทีย่ว 2 เมอืง ชมมรดกโลก , เทีย่วชมเมอืงตากอากาศจนีตอน

ใต ้ณ เมอืงจูไห ่ 
2. ถา่ยรปูคูร่ปูปั้นสาวงามกลางทะเล “หวหีนี”่ เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห ่ 
3. พรอ้มชมโชวอ์ลงัการประกอบแสง ส ีเสยีง ทีพ่ระราชวงัหยวนหมงิหยวน  
4. ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย สนิคา้ราคาถูก..!!!!  
5. ชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊  
6. ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort และชมิขนม

ทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊ 
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Day 1  

กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น- จูไห ่

04.00น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (Terminal 1) ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์

2 สายการบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

ใหก้บัท่าน 

06.35 น. ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD760 

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่ง

วา่ง หากท่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้าก

ทา้ยรายการนี้* 

10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิมาเก๊า (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและ

สมัภาระในการเขา้เมอืง “มาเกา๊” เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีง

แค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึช่วงตน้

ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้ง

อาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่ส าคญัคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและ

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-

เวเนเชีย่น- จไูห ่
 ✓ ✓ Jinjiang Inn Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 

2 จูไ่ห-่ถนนคูร่ัก-สาวงามหวหีนี่-วดัผู่โถว-พระราชวงัหยวนหมงิ

หยวน+โชว ์-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 
✓    ✓ ✓ Jinjiang Inn Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 
3 จไูห-่มาเกา๊-กรุงเทพฯ ✓    

  

 

เครือ่งแอรบ์สั A320 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

ไม่มเีสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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ศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงที่มีก่ารผสมผสานระหว่าง

วฒันธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี” มาเกา๊อยู่ใน

เขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิม

ของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่งวันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธิสี่งมอบมาเก๊าคนืใหก้ับ

สาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพเิศษของจนีอย่างสมบูรณ์แต่

ยงัคงสภาพการเมอืงการปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ 

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

...จากนัน้ชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แมก่วนอมิสมัฤทธิป์ระทับ

ยนืบนโคมทรงดอกบัว ซ ึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์

ใหก้ับมาเก๊าเนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้ับประเทศจนี ....จากนัน้น า

ทา่นมายัง ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-

1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกับ

โบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กันโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ 

วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่ัง

หลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการก่อตัง้

มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไวอ้ยา่ง

พถิพีถัินขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบัุนถกูมาเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊า  เซนา

โดส้แควร ์ซ ึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ย

สถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผง

ลอยมากมาย... จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับหอ่สาหร่ายที่

ข ึน้ชือ่...น าทา่นชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให ้

ทา่นอสิระพักผอ่นถา่ยรูปและชมความงามสมัผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลอง

เสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศยัซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มี

รา้นอาหารชือ่ดังใหท้า่นไดส้มัผัสกับภัตตาคารกวา่ 30 แหง่ เพือ่ล ิม้

ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 

รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ 

หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 

120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชค

คาสโินซึง่มอียูทั่ง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ ่า

กวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการบันทกึภาพใด 

ๆ ภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ) เดนิทางสูจ่ไูหโ่ดยรถ

โคช้ปรับอากาศผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของ
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ทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาท ี เมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของ

ประเทศจนี “จไูห”่  ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Jinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเท่า 

Day 2 

จูไ่ห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี-่วดัผูโ่ถว-พระราชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว ์

ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

น าท่านเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบัวหมิะ และชมสนิคา้พืน้เมอืงของ

เมอืงจไูห ่อาทเิชน่ ใบชา หยก ครมีไขม่กุ ผา้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝากคนที่

ท่านรัก จากนัน้ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูหท่ีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีนี่” รูป

ปั้นสาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล ...น าท่านสู ่

วดัผู่โถว นมสัการองคส์งั

กระจายเพือ่ความอดุม

สมบูรณ์ นมสัการเจา้แม่

กวนอมิ เพือ่ความโชคด ี

นมสัการองคอ์มติรพุทธ

เจา้เพือ่การมสีขุสวสัดแีละนมสัการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์

เพือ่อายยุนืนาน จากนัน้เดนิทางผ่านชมถนนคูร่ัก (The Lover 

Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทาง

รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดท้ าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ 

และยงัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูร่ักทัง้หลาย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ...เมนูพเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..จากนัน้น าท่านสูพ่ระราชวังหยวนหมงิหยวน ทีม่สีวนคลา้ยกบัพระราชวงัหยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ พระราชวัง

แห่งนี้ ถูกสรา้งขึน้ใหม่อีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชลินิ" ในเมืองจูไห่ ท าใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ย
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ขนุเขาที่เขยีวชอุม่ สวนหยวนหมงิ มเีนื้อที่ 1.39 ตารางกโิลเมตร มภีูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็น

พืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้ ภายในสวนมทีะเลสาบขนาด 80,000 ตาราง

เมตร ซึง่มขีนาดเท่ากบัสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิน้ อาท ิ

เสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว น าท่านชมโชว ์อลงัการ

ประกอบแสง ส ีเสยีง ซึง่ประกอบดว้ยการแสดงชุดตา่งๆ อาท ิเฉียนหลงฮอ่งเตท้่องเจยีงหนาน พระราชพธิี

ปราบดาภเิษกและการละเลน่ต่างๆ อกีมากมาย ทัง้สนุกสนานและไดร้ับความรู ้จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้

นานาชนิดที่ตลาดใตด้นิกงเป่ย เสมอืนเดนิอยูใ่น LOWU CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสนิคา้

ราคาถูกทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดงัตา่งๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดบัส าหรับคุณ

ผูห้ญงิ 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Jinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเท่า 

 

Day 3 

มาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

...สมควรแก่เวลา เดนิทางสู่มาเก๊าโดยรถโคช้ปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระ

ของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิีการตรวจคน

เขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ี

เทีย่ง  อสิระตามอธัยาศยั 

14.15น.      ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเกา๊เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD763  

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่)) 

16.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ….                           
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มาเกา๊ เวเนเชีย่น จไูห ่

3D 2N BYFD 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 18 ปี

มเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 18 ปี

ไมม่มีเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่: 27-29 เมษายน 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

วนัที ่: 28-30 เมษายน 2561 7,999 10,999 10,999 4,000 

วนัที ่: 04-06 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 05-07 พฤษภาคม 2561 8,991 11,991 11,991 4,000 

วนัที ่: 10-12 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 11-13 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 12-14 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 18-20 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 19-21 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 25-27 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 26-28 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 01-03 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 02-04 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 08-10 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 09-11 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 15-17 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 16-18 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 22-24 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 29มถิุนายน – 01กรกฎาคม61 7,991 10,991 10,991 4,000 

วนัที ่: 30มถิุนายน – 02กรกฎาคม61 7,991 10,991 10,991 4,000 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,000 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์

ทา่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น และหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
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และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
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 - กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ 

วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจดัหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตสE์conomy class 30 กโิล / 

เอมเิรตสB์usiness class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน์ 20 กโิล / คาเธ่ยแ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเท่านัน้) 

8. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  

สงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ ทปิหวัหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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หมายเหต ุ

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 5,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนที ่
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บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิท 

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพิจารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่น ค่าตั๋ว

เครื่องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซี่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่เกดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่ไม่

สามารถเดนิทางได ้

8. ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า    

 หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หน้าทีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหน้าทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทาง  พรอ้มคณะถือ

วา่ท่านสละ 

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร
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จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  

11. บริษัทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์การเดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเกาหลเีท่านัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที่พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ

Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถือเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่ง

เมืองจนีทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ ิน้)ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธส์นิคา้พื้นเมืองให้

นกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก 

ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกท่าน

ทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุก

เมือง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้นทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอกีครัง้  หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ
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*** HAVE A NICE TRIP *** 

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

17. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวนัสดุทา้ย

ของการเดนิทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคบัใหซ้ือ้แต่อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

18. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯก่อนทุกครัง้มเิช่นนัน้ทาง 

บรษัิทฯจะ ไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อัน

เนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูก

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่

ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 


