
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 ครบสตูร มาเกา๊ มาก มาก  

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊(NX) 

 
  

รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทีย่วเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊”   
 ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort  
 ชมหอไอเฟลจ าลองขนาดครึง่หนึง่จากของจรงิทีฝ่ร ัง่เศส 

 ชมววิเมอืงมาเกา๊ ทีโ่บสเ์พนญา่ 
 สกัการะวดัข ึน้ชือ่ วดัเจา้แมก่วนอมิ  ทีม่าเกา๊ 
 หมูบ่า้นวฒันธรรม อามา่ ออกแบบตามสถาปตัยกรรมในราชวงศฉ์งิ 
 ชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊ เจา้เกา่รา้นด ัง้เดมิ Lord Stow 

 หมูบ่า้นไทปา(Taipa Village) เป็นหมูบ่า้นเกา่แกท่ีม่าเกา๊มกีารอนุรกัษร์ปูแบบบา้นเรอืนไว ้ 

 เมนพูเิศษ อาหาร Manganese 

 

เร ิม่เพยีง19,888.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่12-14 ต.ค.61 22,888 

วนัที ่13-15 ต.ค.61 23,888 

วนัที ่19-21 ต.ค.61 22,888 

วนัที ่20-22 ต.ค.61 23,888 

วนัที ่21-23 ต.ค.61 21,888 

วนัที ่23-25 ต.ค.61 19,888 

วนัที ่24-26 ต.ค.61 19,888 

วนัที ่26-28 ต.ค.61 21,888 

วนัที ่27-29 ต.ค.61 20,888 

วนัที ่28-30 ต.ค.61 19,888 

วนัที ่30 ต.ค.- 01พ.ย.61 19,888 

วนัที ่03-05 พ.ย.61 21,888 

วนัที ่04-06 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่06-08 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่07-09 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่10-12 พ.ย.61 20,888 

วนัที ่11-13 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่12-14 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่13-15 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่14-16 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่18-20 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่19-21 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่20-22 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่21-23 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่22-24 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่24-26 พ.ย.61 20,888 

วนัที ่26-28 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่27-29 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่28-30 พ.ย.61 19,888 

วนัที ่29 พ.ย. – 01 ธ.ค.61 19,888 

วนัที ่01-03 ธ.ค.61 19,888 

วนัที ่02-04  ธ.ค.61 20,888 
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วนัที ่03-05 ธ.ค.61 19,888 

วนัที ่05-07 ธ.ค.61 19,888 

วนัที ่08-10 ธ.ค.61 21,888 

วนัที ่09-11 ธ.ค.61 20,888 

วนัที ่10-12 ธ.ค.61 19,888 

วนัที ่12-14 ธ.ค.61 19,888 

วนัที ่13-15 ธ.ค.61 19,888 

วนัที ่15-17 ธ.ค.61 20,888 

วนัที ่16-18 ธ.ค.61 19,888 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง  

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – อารต์สตรที (Patio de Chon sau) – โบสถ์

เพนญา่-น ัง่รถ Open top bus ชมเมอืงมาเกา๊ 
✈ X O 

Jinjiang Inn 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

2. 

มาเกา๊ - หมูบ่า้นวฒันธรรม(A Ma Cultural Village)-หมูบ่า้นโค

โลอาน รา้นลอรด์ สโตว ์Lord Stow’s Bakery -หมูบ่า้นไทปา
(Taipa Village) 

O O O 
Jinjiang Inn 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

3. 
มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วดัเจา้อามา่-โบสถเ์ซ็นตป์อล -  เวเน

เชีย่น-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ 
O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – อารต์สตรที (Patio de Chon sau) – โบสถเ์พนญา่-น ัง่รถ Open 
top bus ชมเมอืงมาเกา๊ 

09.00 น. 

พรอ้มกัน ท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร ์P 

สายการบนิแอร์มาเก๊า    โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระใหก้บัทา่น 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.50น. 
ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊เทีย่วบนิที ่NX885 

(มอีาหารรอ้นเสริพ์บนเครือ่ง) 

15.45 น.    
เดนิทางถงึ สนามบนิมาเก๊า  ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่า

ประเทศไทยช ัว่โมง) 

 

“มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่

16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนี้เพือ่ตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิม

อยู่ในแถบนี้ที่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและ

ศลิปวัฒนธรรมของชาตเิตะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่ง

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี”มาเก๊าอยู่

ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณา

นคิมของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่งวันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธิสีง่มอบมาเก๊าคนื

ใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพเิศษของจีนอย่าง

สมบรูณ์แตย่งัคงสภาพการเมอืงการปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสอง น าทุกท่านเดนิถ่ายรูปชคิๆ

ที ่อารต์สตรที (Patio de Chon sau) การผสมผสานของวัฒนธรรมจนีและโปรตเุกส เป็น

สถานทีเ่พิง่เปิดใหมไ่ดไ้มน่าน ยา่น Patio de Chon Sau เป็นยา่นศลิปะแบบใหมเ่ป็นแบบซอย

รา้นขายของน่ารักๆ และรา้นอาหารแบบอาตๆชคิๆมากมาย  ไปเดนิเลน่ดงูานศลิป์ก็เพลนิๆ 

 

 จากน ัน้เดนิทางตอ่ไปทีโ่บสถเ์พนญา่ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1622 ในศตวรรษที ่19 เตัง้อยูบ่นยอดเขา 
Barra Hill อยา่งสง่างาม บรเิวณรอบๆประดับไปดว้ยน ้าพุและไมป้ระดับอยา่งสวยงาม บนยอดเขา Barra 
Hill มองลงมาจะเห็น อา่วบารร์่า เก๊าทาวเวอร ์และฝ่ังเมอืงจูไห่ไดอ้ย่างชัดเจน เป็นจุดทีน่ยิมมากเป็น
จุดนงึทีส่ามารถมองเห็นววิเมอืงมาเก๊าไดเ้กอืบทัง้หมด หากตอ้งการชมเมอืงก็ตอ้งมาชมที่นี่ไดเ้ชน่กัน 

จากน ัน้เดนิทางตอ่ไป น ัง่รถ Open top bus ชมเมอืงมาเกา๊ น าทกุทา่นน่ังผา่นชมมาเกา๊ในมมุทีด่ี
ทีส่ดุจากบนรถบัส และรว่มเทีย่วชมสถานทีย่อดนยิมในมาเกา๊ เสน้ทางทีผ่า่นเป็นสถานทีส่ าคัญ ๆ 
ในมาเกา๊แทบทัง้หมด 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ค า่           รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Bestwestern Sun Sun Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 
มาเกา๊ - หมูบ่า้นวฒันธรรม(A Ma Cultural Village)-หมูบ่า้นโคโลอาน รา้นลอรด์ สโตว ์

Lord Stow’s Bakery -หมูบ่า้นไทปา(Taipa Village) 

 
เชา้        รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก 

 

หมูบ่า้นวฒันธรรม(A Ma Cultural Village) มขีนาด 7,000 
ตารางเมตร ม.เป็นสว่นตอ่ขยายจากวัดอามา่ คนไทยเรยีกวา่
เ จ ้า แม่ ทั บทิม  ที่ มี ร ายล ะ เ อียดต่ า ง ๆที่ ง ด ง ามมาก 
สถาปัตยกรรมสว่นใหญ่ประกอบดว้ยตัง้แต่ เสาหนิแกะสลัก 
ซุม้ประตูหนิ รูปปั้นหนิออ่นแกะสลักตา่ง ไปจนถงึบันได ทีม่ี
การออกแบบทั้งหมดในราชวงศ์ฉิงดา้นหลังของA Ma 
Cultural Village จะเป็นเนนิเขาโคโลอาน(Coloane Hill)ทีม่ี
รูปป้ันแกะสลักของเจา้แม่ทับทมิหรอื A-Ma ทีส่งู 21 เมตร 
สงูทีส่ดุในมาเก๊า และเนื่องจากตัง้อยู่บนเนนิเขาสงูสดุท าให ้

เป็นจุดชมววิรอบๆที่สวยงามมากดว้ย แวะทานทารต์ไขเ่จา้ดงัแห่ง
โคโลอาน รา้นทารต์ไขล่อรด์ สโตว ์Lord Stow’s Bakery รา้น
ขายทารต์ไขช่ือ่ดังแห่งมาเก๊า ดว้ยการทีท่ าสดๆใหม่ๆ แป้งบางกรอบ
และมีไสท้าร์ตที่นุ่มและหวานก าลังดี รา้นดั ้งเดิมอยู่ที่โคโลอาน 
หมูบ่า้นเล็กๆรมิทะเล ถงึแมว้า่จะตัง้อยูห่า่งไกลจากในเมอืง  
 

กลางวนั         รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ  อาหารสไตล ์Manganese 

 
 

หมูบ่า้นไทปา(Taipa Village) เป็นหมู่บา้นเกา่แกท่ีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืนเอาไว ้โดยบา้นเรอืนสว่น
ใหญ่จะถูกสรา้งขึน้ในระหว่างการปกครองของโปรตุเกส มสีถาปัตยกรรมสไตลโ์คโครเนียล ทาสอีาคาร
ดว้ยสพีาสเทล ตัง้อยูบ่รเิวณใจของกลางเกาะไทปา เหมาะกบัการเดนิเลน่ถ่ายรูป และแวะทานอาหารและ
ขนม โดยจะมสี ิง่ทีน่่าสนใจตา่งๆดังนี ้ถนนสายอาหารทีห่มูบ่า้นไทปา(Taipa Food Street) 
ทีห่มูบ่า้นไทปา(Taipa Village) จะมตีรอกเล็กๆทีช่ ือ่ว่าถนน  Rua do Cunha จะเป็นตรอกคนเดนิเล็กๆ

(Food Street)ทีม่รีา้นคา้รา้นอาหาร และขนมขายกนัเต็ม 2 ขา้งทาง มทีัง้อาหารจนี อาหารโปรตุเกส รา้น

คกุกีช้ ือ่ดัง ขนมเคก้ ของฝากและสาขาของรา้นกาแฟสตารบ์คัดว้ย 

ค า่       อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นไทปา 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Bestwestern Sun Sun Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3: 
มาเก๊า-เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล – วดัเจา้อาม่า-โบสถเ์ซ็นตป์อล -  เวเนเชีย่น-The 
Parisian Macao - กรงุเทพฯ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก 

 น าท่านสู่ วัดเจา้แม่กวนอมิ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 13 

ภายในวัดมแีทน่บชูาสวยงาม สาหรับประดษิฐานองคพ์ระพทุธรปู พรอ้มรปูปัน้ทองลงรักของสาวกอกี 3 รูป 

นอกจากนี้ยังเป็นทีป่ระดษิฐานขององคพ์ระพุทธรูปปางนพิพานประทับอยูใ่นดอกบัว จากนัน้น าทุกท่านสู ่

เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตุเกส

สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าเนื่องในโอกาสสง่มอบคนืใหก้ับประเทศจนี .... จากน ัน้น าทา่นแวะ

ซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ และทองพบัหอ่สาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่ 

กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าท่านมายัง ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 

1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอี

เดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่งัหลงเหลอือยูข่องวทิยาลยัเซนตป์อลคอื

ประจักษ์พยานการก่อตัง้มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสูตร
การศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถิันขณะทีซ่ากประตูโบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงมา
เกา๊..จากนัน้เดนิทางต่อที ่The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่าน

อสิระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิ
ภายในเวเนเชีย่นตามอธัยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนต่างๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้่าน

ไดส้มัผัสกบัภตัตาคารกวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย

กวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ล่องเรอืกอนโดล่า GONDOLA 

(ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาท่านละ 120 เหรยีญ) ล่องไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชค

คาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และ

ไมอ่นุญาตใหท้ าการบนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ) ทกุทา่นสามารถเดนิชม
สถานทีเ่ทีย่วจากThe Venetian Resort ไปยังหอไอเฟลจ าลองของมาเก๊า และสามารถชมววิหอไอเฟล

จ าลองขนาดครึง่หนึง่ขจากของจรงิทีฝ่ร่ังเศส ซึง่ตัง้ตระหง่านอยูบ่รเิวณหนา้ทางเขา้รสีอรท์ The Parisian 

Macao โดยสามารถขึน้ไปชมววิสวยๆ ของจนีแผน่ดนิใหญ ่และ ฝ่ัง Cotaiไดอ้ยา่งเต็มที ่หอไอเฟลจ าลอง

ของมาเกา๊จะไปเทีย่วแลนมารค์แหง่ใหมข่องเกาะมาเกา๊ 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั.....เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

19.00/19.40
น. 

ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเกา๊เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเก๊าเทีย่วบนิที ่NX882  

(มอีาหารรอ้นเสริพ์บนเครือ่ง) 

20.50/21.45 
น. 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ… 
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***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
 

 

โปรแกรม : ครบสตูร มาเกา๊ มาก มาก 3วนั 2  โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ NX  
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก3-18ปี(เสรมิ

เตยีง) 

เด็ก3-18ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

วันที ่12-14 ต.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,000 14,500 

วันที ่13-15 ต.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,000 14,500 

วันที ่19-21 ต.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,000 14,500 

วันที ่20-22 ต.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,000 14,500 

วันที ่21-23 ต.ค.61 21,888 21,888 21,888 7,000 14,500 

วันที ่23-25 ต.ค.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่24-26 ต.ค.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่26-28 ต.ค.61 21,888 21,888 21,888 7,000 14,500 

วันที ่27-29 ต.ค.61 20,888 20,888 20,888 7,000 13,500 

วันที ่28-30 ต.ค.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่30 ต.ค.- 01ธ.ค.
61 

19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่03-05 พ.ย.61 21,888 21,888 21,888 7,000 14,500 

วันที ่04-06 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่06-08 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่07-09 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่10-12 พ.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,000 13,500 

วันที ่11-13 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่12-14 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่13-15 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่14-16 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่18-20 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่19-21 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 
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วันที ่20-22 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่21-23 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่22-24 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่24-26 พ.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,000 13,500 

วันที ่26-28 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่27-29 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่28-30 พ.ย.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่29 พ.ย. – 01 
ธ.ค.61 

19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่01-03 ธ.ค.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่02-04  ธ.ค.61 20,888 20,888 20,888 7,000 13,500 

วันที ่03-05 ธ.ค.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่05-07 ธ.ค.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่08-10 ธ.ค.61 21,888 21,888 21,888 7,000 14,500 

วันที ่09-11 ธ.ค.61 20,888 20,888 20,888 7,000 13,500 

วันที ่10-12 ธ.ค.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่12-14 ธ.ค.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่13-15 ธ.ค.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

วันที ่15-17 ธ.ค.61 20,888 20,888 20,888 7,000 13,500 

วันที ่16-18 ธ.ค.61 19,888 19,888 19,888 7,000 12,500 

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

หมายเหต ู 

 
1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 600 บาท /ทา่น/ทรปิ เทา่น ัน้ สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยู่
กบัควมพงึพอใจในการใหบ้รกิาร 

 

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 
***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
 

 
 

 ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิน้)
ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีน
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ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนี
ทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

8. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 600 บาท/ทา่น 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 


