
 
 
 
 
 

 

มาเกา๊So Hot 

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี(FD) 

 
  
 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

• เทีย่วชมเมอืงตากอากาศจนีตอนใต ้ณ เมอืงจูไห ่ 

• ถา่ยรูปคูรู่ปป้ันสาวงามกลางทะเล “หวหีนี”่ เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห ่ 

• ไป สวนดอกไมเ้นเธอรแ์ลนดห์รอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ เมอืงดอกไมห้นนัซาน 

• ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ เป็นศูนยร์วมแหง่การชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในประเทศ 

• ชมิขนมทารต์ไขข่ึน้ชือ่ของมาเก๊า  

• ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort  

 

กําหนดการเดนิทาง 
 
วนัที2่2-24ก.พ.62 8,888.- 

วนัที2่3-25ก.พ.62 8,888.- 

วนัที0่1-03 ม.ีค. 62 8,888.- 

วนัที0่2-04 ม.ีค. 62 8,888.- 

วนัที0่8-10 ม.ีค. 62 8,888.- 

วนัที0่9-11 ม.ีค. 62 8,888.- 

วนัที1่5-17 ม.ีค. 62 8,888.- 

วนัที1่6-18 ม.ีค. 62 8,888.- 

เริม่เพยีง8,888.- 
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วนัที2่2-24 ม.ีค. 62 8,888.- 

วนัที2่3-25 ม.ีค. 62 8,888.- 

วนัที2่9-31 ม.ีค. 62 8,888.- 

วนัที3่0 ม.ีค.-01 เม.ษ. 62 8,888.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ เท ีย่ง คํ่า  

1. 
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล-โบสถ์เซ็นตป์อล- เวเน

เช ีย่น- จูไห่-เซนิเจิน้ 
 ✈ O 

Higgert Hotel หรือ

เทยีบเท่า 

2. 
เซนิเจิน้-สวนดอกไมฮ้อลแลนด-์วดักวนอู-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ-จู

ไห่ 
O O O 

Jinjiang Inn 
Hotel หรือเทยีบเท่า 

3. จูไห่-ถนนคู่รกั-สาวงามหวหีน ี-่มาเก๊า-กรุงเทพฯ O ✈   

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที่ 1: กรุงเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชี่ยน- จูไห-่เซนิเจิน้ 

07.00 น. 
คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

แอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ท ีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

10.20น. 
ออกเดนิทางสู่มาเก๊า  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD762 

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

13.45 น.    
เดนิทางถงึสนามบนิมาเก๊า (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผ่านการตรวจเอกสารและ

สัมภาระในการเขา้เมอืง 

 

“มาเก๊า”เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรม

และประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดัิง้เดมิจนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่16 ชาว

โปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนีเ้พื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้

ท ีสํ่าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาติ

ตะวันตกเขา้มาอย่างมากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ ีก่ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ

ตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรยีกไดว่้าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บน

ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น้ําเพิรล์ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิมของโปรตุเกส นานถงึ 

400 ปี จนกระทั่งวันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธส่ีงมอบมาเก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนี 

นับจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพิเศษของจนีอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมอืงการ

ปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ 

 

...จากน ัน้ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเลรูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสัมฤทธิป์ระทบัยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึง่

ประเทศโปรตุเกสสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าเนือ่งในโอกาสส่งมอบคนืใหก้ับประเทศจนี ....จากนัน้

นําท่านมายังซากประตูโบสถเ์ซนตป์อลทีส่รา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ทําให ้

วทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยู่ตดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกันโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัย

เซนตป์อล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทียั่งหลงเหลอือยู่ของวทิยาลัยเซนตป์อลคอืประจักษ์พยาน

การก่อตัง้มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภูมภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสูตรการศกึษาไวอ้ย่าง
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พิถพีิถันขณะทีซ่ากประตูโบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณป์ระจําเมอืงมาเก๊าเซนาโดส้แควร ์

ซึง่โดดเด่นดว้ยพื้นถนนทีปู่ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส 

อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเท ีย่วและแวะซือ้สนิคา้ท ีม่ชีือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้นําท่านแวะซือ้

ขนมพื้นเมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไข่และทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่...นําทา่นชมThe Venetian Resortโรงแรม

สุดหรูเลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอสิระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมอืงจําลอง

ลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น 

GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้่านไดสั้มผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆที่

ท่านชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้นเช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, 

FOSSIL ฯลฯ หรอื ล่องเรอืกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรยีญ)ล่องไปตาม

คลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะเสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุ

ต่ํากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหท้ําการบันทกึภาพใดๆภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแต่ง

กายสุภาพ 

 

ค่ํา  
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

 

…เดนิทางสู่จูไห่โดยรถโคช้ปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 

(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลา

ในการเดนิประมาณ 45-60นาทเีมอืงจูไห่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี“จูไห่”ไดรั้บการยกย่อง

จากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี”หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืง

เซนิเจิน้ (โดยรถโคช้) ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืง

เศรษฐกจิการคา้ท ีสํ่าคัญของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอกีดว้ย.. 

 เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่กHiggert Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่ 2: เซนิเจิน้-วดักวนอู-สวนดอกไมฮ้อลแลนด-์ช้อปป้ิงตลาดตงเหมนิ-จูไห ่

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก 

 

นําท่านเดนิทางสู่วัดกวนอูKuan Au Templeเป็นวัดทีศั่กดิส์ทิธเ์ป็นทีน่ยิมในเมอืงเซนิเจิน้เทพเจา้กวนอูเป็น

เทพสัญลักษณ์แห่งความซือ่สัตย์ความจงรักภักดแีละความกลา้หาญความกตัญํูโชคลาภบารมนียิมขอพรใน
เรือ่งหนา้ทีก่ารงานสักการะขอพระและกราบไหวท้่านเพือ่ความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครัวนําท่านนํา
ทา่นเดนิทางสู่ศูนยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสินคา้พืน้เมอืงของเมอืงเซนิเจิน้ อาทเิชน่ หยก 
ยางพารา ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรกั...จากนัน้เดนิทางไป สวนดอกไมเ้นเธอรแ์ลนดห์รอืท ีรู่จั้กกันดใีนชือ่ 
เมอืงดอกไมห้นันซาน ซึง่เป็นสวนดอกไมท้ ีส่ามารถซือ้ดอกไม ้สัตวเ์ลีย้ง เครือ่งหนิ และอืน่ ๆ  ท ีเ่ก ีย่วกับ
ธรรมชาต ิสวนแห่งนียั้งเป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจ เดนิเล่นและเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
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บา่ย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนูพเิศษ เป๋าฮื้อ + ไวนแ์ดง 

 
 ...จากนัน้เดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศูนย์รวมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในประเทศ ทีน่ ีนั่บว่าเป็นสถานที่

ท ีนั่กท่องเท ีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง เพราะนอกจากทีน่ ีจ่ะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้ยังเป็นแหล่งรวมเรือ่งอาหารการกนิ

อกีดว้ย ท ีน่ ีม่สีนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่แพงเรยีกว่า

ใครชอบต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ 

ค่ํา รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 ..หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงจูไห่ (โดยรถโคช้) 

 เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก Jinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่ 3: จูไห ่-มาเกา๊-กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก 

 ..จากนัน้เดนิทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาด

ทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดท้ําไวข้ึน้เพื่อเป็นสถานทีพั่กผ่อน

หย่อนใจและยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รักทัง้หลาย...สมควรแก่เวลา เดนิทางสู่มา

เก๊าโดยรถโคช้ปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของ

ท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มด่านและ

ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ี

 สมควรแก่เวลา  นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิมาเก๊า 

14.15น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเก๊าเพื่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เท ีย่วบนิที ่FD763 

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

16.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ… 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดท้ ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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โปรแกรม : มาเกา๊ So Hot3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี FD (GO1MFM-FD012) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ท่าน 

เด็ก3-18ปี(เสรมิ
เตยีง) 

เด็ก3-18ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิ่ม 
ราคา 

ไม่รวมต๋ัว 

22-24กมุภาพันธ์ 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

23-25กมุภาพันธ์ 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

01-03มีนาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

02-04มีนาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

08-10มีนาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

09-11มีนาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

15-17มีนาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

16-18มีนาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

22-24มีนาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

23-25มีนาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

29-31มีนาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

31มี.ค.-01 เม.ษ. 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

"ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ท่านละ 5,000 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครือ่งบนิ" 

หมายเหตู  
 

1. สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2. ราคาเด็กต่ํากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวรข์า้งตน้ 3,000 บาท/ท่าน 
 

 
 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 
***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แล้วแตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกนํา้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิเก็บเพิม่ 3,000 บาท** 

 

 ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห ่เซินเจิน้)
กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์ินคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึ่งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีน
ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื้อหรอืไมซ่ื้อขึน้อยูก่บั
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้น  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนี
ทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 
 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

 

 ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดับชัน้ที่น่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะตอ้งดําเนนิก่อน

เดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพ่ืออัพเกรดตอ้งกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน้  

 ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

** ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมี

การจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามที่ระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้ 

 เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

 ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ [แอร์เอเซีย 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส์ Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส์ Business 

class 40 กโิล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กโิล / คาเธย่์แปซฟิิค 20 กโิล] ค่าประกันวนิาศภยัเคร่ืองบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มีการ

เรียกเก็บ 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่ านละ 

200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนไดใ้นกรณีลูกคา้ที่มีวีซ่าอยู่แลว้และสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 

 กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลกิวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธ ิ ์ เก็บค่าใชจ้่าย

ทัง้หมด 

 

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

 

 ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  

 ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเคร่ืองบนิ 

 ค่าทปิมัคคุเทศก์ทอ้งถ ิน่และทปิพนักงานขับรถ (1,000 บาท ต่อท่าน) ทปิหัวหนา้ทัวร์ (ตามความประทับใจ) 

 

 
 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการ

เปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ   คอนเฟรมิเดนิทางก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้

ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การชําระค่าบรกิาร 

3.1. กรุณาชําระยอดมัดจําท่านละ 5,000บาท ภายใน 36 ชม.  

 4.   การยกเลกิและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงนิมัดจํา 

4.1  แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง30 วัน   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

4.4 สําหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนังสือเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการคืนค่ามัดจําทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้นเดนิทางไม่ครบตามจํานวนที่บรษัิทฯกําหนดไว ้

(10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิ

จากการยกเลกิของท่าน  
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4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเล่ือนการเดนิทางของท่านไป

ยังคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่เกดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบนิและค่ามัดจํา

ที่พัก รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจํา   หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธ ิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพ ือ่การท่องเท ีย่วเท่าน ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิกฎหมายและใน

ข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮ่องกง เซนิเจ ิน้ จไูห่ ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ท ีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่าน

ตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้**  

4.9 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจ 

เรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่ง
สําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวร์โดยอัตโนมัต ิ  

3. เม่ือไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้ันที  
4. หากท่านที่ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออก

บัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่าน

สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่  
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวใน

ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด  

 

หมายเหตุ 

 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ี่จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ ิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปล่ียนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนํา

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลฮ่องกง
ดอลล่า 
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