
 

 

 

 

  

MACAO 

มาเกา๊ จไูห.่.  

Over Night 4วนั 3คนื 
โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ NX 

1. เทีย่วเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊”   
2. พเิศษฟร.ี..  ข ึน้มาเกา๊ทาวเวอรช์มววิรอบเกาะมาเกา๊ 
3. ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort  
4. สกัการะวดัข ึน้ชือ่ วดัเจา้แมก่วนอมิ ทีม่าเกา๊ 
5. ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่ตลาดใตด้นิกงเป่ย , เมนพูเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 
6. พกัมาเกา๊ 1 คนื จไูห ่2 คนื 

 



 

 

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้    เทีย่ง เย็น       โรงแรมทีพ่กั 
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เครือ่งแอรบ์สั 319-320-321 
ทีน่ ัง่แบบ 3 - 3 

บรกิารอาหารบนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่ 1 MINAN 
HOTEL ,JINJIANG IN 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

จไูห่-ถนนคูรั่ก-สาวงามหวหีนี่- รา้นบวั

หมิะ-รา้นหยก- พระราชวงัหยวนหมงิ

หยวน+โชว ์- ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

 

2 MINAN 

HOTEL ,JINJIANG 
IN HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

 

 

  
จไูห่-วดัผูโ่ถว-รา้นผา้ไหม – มาเกา๊ - วดั

เจา้แมก่วนอมิ -เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – 

โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์-  เวเน

เชีย่น 

มาเกา๊ - กรุงเทพฯ 
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 TAIPA SQUARE 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

  



 

 

06.00 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 

20.00 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิแอรม์าเกา๊

โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

21.50 น. ออกเดนิทางสู ่มาเก๊า โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊  เทีย่วบนิที ่NX881   

 

01.45+1น.เดนิทางถงึ สนามบนิมาเก๊า  ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย  

  ชัว่โมง)น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืง มาเก๊า เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสได ้

เดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนีท้ีส่ าคัญคอืชาวโปรตเุกสได ้

น าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเกา๊

กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลาง

เอเชยี” มาเกา๊อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิม

ของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี จนกระทัง่วนัที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัสาธารณรัฐประชาชน

จนี นับจากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตย่ังคงสภาพการเมอืงการปกครองในรูปแบบ

ของหนึง่ประเทศสองระบบ  เดนิทางสูจู่ไหโ่ดยรถโคช้ปรบัอากาศผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของ

ทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใช้

เวลาในการเดนิประมาณ 45-60นาท ี เมอืงจูไหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จไูห่”  ไดรั้บการยกย่องจาก

สหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี”  

พกัที ่ จไูห ่MINAN HOTEL ,JINJIANG IN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ทา่นน่ังรถชมทวิทัศน์ของ ถนนคูรั่ก  THE LOVER’S ROAD ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่

ไดต้กแต่งภูมทิัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ดช้ ือ่ว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิ

ชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นทีน่ิยมของบรรดา

คูรั่ก  ผา่นชม สาวงามหวหีนี่ จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสญัลักษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอา่วเซยีงหู เป็นรูปแกะสลัก

สงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล และน าทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรกั 

 

 

 04.00 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 2 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์

    โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้ับทา่น 

Day 1  

กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่ 

Day 2   

จูไห่-ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี-่ รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก - พระราชวงัหยวนหมงิ

หยวน+โชว ์- ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

วนัแรกของการเดนิทาง 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  



น าทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจูไห ่อาทเิชน่ ใบชา หยก ครมีไขมุ่ก ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรกั จากนัน้ชม โชวอ์ัน

ตระการตาดว้ยแสง ส ีเสยีง ซึง่ใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชวีติ ซึง่ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาทเิฉียนหลงฮอ่งเตท้อ่งเจยีงหนาน 

พระราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเลน่ตา่งๆ อกีมากมาย (หมายเหต:ุ หากกรณีฝนตก หรอืเหตสุุดวสิยั ไมส่ามารถดโูชว์

ได ้ทางบรษิทัฯ ปรบัเปลีย่นโปรแกรมหรอืคนืเงนิคา่โชวแ์ทน) น าทา่นสู ่ตลาดใตด้นิกงเป่ยหรอืตลาดใตด้นิ แหลง่ชอ้ป

ป้ิงแหลง่ใหญข่องเมอืงจูไหม่สีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ อาทเิชน่ โทรศพัทม์อืถอื, เกมสบ์อย, MP3, MP4, กระเป๋า, รองเทา้, 

เสือ้ผา้ตามแฟชัน่ตามฤดกูาลในชว่งนัน้, ผลไม,้ อาหาร และขนม  ฯลฯ   

 

 

พกัที ่ จไูห ่MINAN HOTEL ,JINJIANG IN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิเพือ่ความโชคด ีนมัสการองค์

อมติรพุทธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนาน น าทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจู

ไห ่อาทเิช่น  ผา้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรกั  

 

 

เดนิทางสูม่าเกา๊โดยรถโคช้ปรบัอากาศผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทาง

ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิ

ประมาณ 45-60นาท ีจากนัน้น าทกุทา่นชมมาเกา๊ทาวเวอรห์อคอยของมาเกา๊ ทีส่งูเป็นอันดบั 8 ในเอเชยี และอนัดบั 10 

ในโลก ชมเมอืงในมมุมอง 360 องศา ตอ้งขึน้มาชมทีม่าเก๊าทาวเวอร ์มรีา้นอาหารใหท้านพรอ้มชมววิ และยังมบีนัจีจ้ั๊มให ้

กระโดดทา้ทายความสงู ใหส้มัผัสความหวาดเสยีวสดุตืน่เตน้กบัความเร็ว 200 กโิลเมตร/ชัว่โมง จากนัน้น าทา่นสู ่วัดเจา้แม่

กวนอมิ เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่13 ภายในวดัมแีทน่บชูาสวยงาม สาหรับ

ประดษิฐานองคพ์ระพุทธรูป พรอ้มรูปปัน้ทองลงรักของสาวกอกี 3 รูป นอกจากนีย้ังเป็นทีป่ระดษิฐานขององคพ์ระพุทธรูปปาง

นพิพานประทบัอยูใ่นดอกบวั และใหท้า่นนมัสการองคเ์จา้แม่กวนอมิ เกา่แกท่ีม่อีาย ุ600 กวา่ปีในชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเย็บดว้ย

ผา้ไหมอย่างงดงามจากนัน้ผ่านชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แมก่วนอมิสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั ซึง่ประเทศ

โปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าเนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้ับประเทศจนี .... จากน ัน้น าทา่นแวะซือ้ขนม

พืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพบัหอ่สาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่จากนัน้น าทา่นมายัง ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้

ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลยัเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนั

โดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่ังหลงเหลอือยูข่องวทิยาลยั

เซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการกอ่ตัง้มหาวทิยาลยัของตะวนัตกใน ภมูภิาคตะวนัออกไกลและไดรั้บการวางหลกัสตูรการศกึษา

ไวอ้ยา่งพถิพีถิันขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุนัถูกมาเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊  เซนาโดส้แควร ์ซึง่โดดเดน่

ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะ

จไูห-่วดัผูโ่ถว-รา้นผา้ไหม มาเกา๊- มาเกา๊ทาวเวอร-์วดัเจา้แมก่วนอมิ-เจา้แม่

กวนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์-  เวเน เชีย่น 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

ค า่    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 



ซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย....จากนัน้เดนิทางตอ่ที ่The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลศิอลงัการใน

บรรยากาศลาสเวกัสใหท้า่นอสิระพักผ่อนถา่ยรูปและชมความงามสมัผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืน

จรงิภายในเวเนเชีย่นตามอธัยาศยัซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดงัใหท้า่นไดส้มัผัสกับ

ภัตตาคารกวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, 

G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 

เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่ี

อายุต า่กวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหท้ าการบนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ) 

 

 

พกัที ่ มาเกา๊ TAIPA SQUARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ  เพือ่เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่NX882 

10.40 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดภิาพ  พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื  

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

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

**โปรแกรมการเดนิทางอาจมสีลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ฤดกูาล และการจรจรเป็นส าคญั** 

“ราคาทวัรส์ าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ ” 

หมายเหต ุ:  

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ เทา่น ัน้ สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัควมพงึ

พอใจในการใหบ้รกิาร 

3. ราคาเด็กต า่กวา่ 18 ปี เก็บเพิม่จากคา่ทวัรข์า้งตน้ 4,000 บาท/ทา่น 

มาเกา๊ จไูห ่สบาย สบาย 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

มาเกา๊ - กรงุเทพฯ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 



2 ทา่น 2 ทา่น 

10-13 มนีาคม 2561 9,991 13,991 13,991 4,900 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,900 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***   

 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกับการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเก๊า จูไห ่เซนิเจิน้)

ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วท่ัวไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้

ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีน

ใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนี

ทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 



2. - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง 

เทา่นัน้  

3.  คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

4. ** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

5.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

6.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

7.  คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ 20 กโิลกรัม ตอ่ทา่น ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเก็บ 

8.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

9. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยู่แลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

10.   กรณีทีท่าง ตม. จนี ประกาศปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง เพือ่เขา้เซนิเจิน้และจูไห ่ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่

ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเรา
ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้)ประกนัเสรมิส าหรบั
ครอบคลมุเรือ่งสุขภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกงส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกงมคีา่ธรรมเนียม แลว้แต่

อตัราของแตล่ะประเทศนัน้ทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกง 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกง ในกรณีเร่งดว่น 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 



9. ค่าทปิมคัคุเทศกท์้องถิ่นและทปิพนกังานขบัรถ (1,500 บาท ต่อท่าน/ทรปิ) ทปิหวัหน้าทวัร ์(ตามความ

ประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ)  

การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อน

ก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้



7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 
ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   
3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง 
Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 


