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ราคาเร่ิมต้นเพยีง  5,890.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัเจ้าแมก่วนอิม | หอท่ีระลกึ ดร.ซนุยดัเซน | ช้อปปิง้ตลาดกงเป่ย | 
 เจ้าแมก่วนอิมริมทะเล  | โบสถ์เซน็ต์ปอล | พระราชวงัหยวนหมงิหยวน | เวเนเช่ียน 

 
  

 

 

มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน 

เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 62  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า) (NX885 : 10.35-14.25)-จไูห ่

วนัท่ี 2. จไูห-่หอท่ีระลกึ ดร.ซุนยดัเซน-ร้านบวัหิมะ-ร้านหยก-ร้านเยื่อไผ-่วดักวนอ-ูพระราชวงัหยวนหมิงหยวน-ช้อปปิง้ตลาดกงเป่ย 

วนัท่ี 3. จไูห-่มาเก๊า-เจ้าแมก่วนอมิริมทะเล-วดัเจ้าแมก่วนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเช่ียน-The Parisian Macao-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า)- 

            กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (NX882 : 19.00-20.50) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-มาเก๊า (สนามบนิมาเก๊า) (NX885 : 10.35-14.25)-จูไห่ 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ P ประต ู6-7 พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวก 

10.35 น. ออกเดินทางสู ่มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX885  (มีอาหารร้อนเสิร์พบนเคร่ือง) 
14.25 น. เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า  

 ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
 “มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานและนา่สนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมี

ชาวจีนกวางตุ้งและฟเูจีย้นเป็นชนชาติดัง้เดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตเุกสได้เดินเรือเข้ามายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พื่อ
ติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนีท้ี่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติเตะวนัตกเข้ามาอย่างมากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวัจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยโุรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบน
ชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแมน่ า้เพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตเุกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่วนัที่
19 ธนัวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพิธีสง่มอบมาเก๊าคืนให้กบัสาธารณรัฐประชาชนจีน นบัจากนัน้มาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่ งในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงัคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ…เดินทางสู่ จูไห่
โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 
500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไห่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห่”ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร   เมนพูิเศษ.. เป๋าฮือ้+ไวน์แดง 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม จูไห่ Jinjiang  hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
จูไห่-หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน-ร้านบัวหมิะ-ร้านหยก-ร้านเย่ือไผ่-พระราชวังหยวนหมิงหยวน-
ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเข้าชม หอที่ระลกึ ดร.ซุนยดัเซน ซึง่ถกูสร้างโดยผู้ที่เคารพนบัถือทา่น สร้างขึน้เพื่อให้คนรุ่นหลงัได้รู้จกัและ ระลกึถึงทา่น 

เพราะทา่นเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยคุใหม ่เป็นผู้ที่มีพระคณุกบัชาวจีนอยา่งใหญ่หลวง เพราะเป็นผู้ปลดแอกชาวจีนให้
รอดพ้นจากสงัคมเดมิที่ล้าหลงัและระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง ซึง่สญัลกัษณ์ของหอที่ ระลกึแหง่นีค้อืรูปปัน้เหมือนของตวัทา่น ที่ตัง้อยู่
ทางด้านหน้าของพิพิธภณัฑ์และแผน่ปา้ยที่เขยีนวา่“ เทียนเซีย้ะเหวย กง ” ซึง่ทา่นก็เป็นผู้ เขียนด้วยตวัของท่านเอง 
จากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมนุไพรจีนและซือ้ยาครอบจกัวาลบวัหิมะยา
ประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสยีงและมีสรรพคณุมากมายช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่นน า้ร้อนลวกหรือน า้มนัช่วยลดการอกัเสบ
และเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดีหรือจะทาเพื่อป้องกนัผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิวฝา้จุด
ด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใสน าท่านชมร้านผ้าไหมชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวน
สมัผสัน าทา่นชมร้านหยกมีสนิค้ามากมายเก่ียวกบัหยกให้ทา่นได้เลอืกชือ้เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลกึแดต่วัทา่นเอง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ..จากนัน้น าท่านสูพ่ระราชวงัหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกบัพระราชวงัหยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง พระราชวงัแห่งนี ้ถูกสร้างขึน้
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ใหมอ่ีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภเูขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ท าให้สวนแห่งนีโ้อบล้อมด้วยขนุเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนือ้ที่ 1.39 
ตารางกิโลเมตร มีภเูขาโอบรอบทัง้ 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพืน้ท่ีราบ สิง่ก่อสร้างตา่ง ๆ สร้างขึน้เทา่ของจริงในอดีตทกุชิน้ ภายในสวนมี
ทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่มีขนาดเทา่กบัสวนเดิมในกรุงปกก่ิง เป็นศนูย์กลางล้อมรอบด้วยสิง่ก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อย
ชิน้ อาทิ เสาหินคู ่สะพานข้ามธารทอง ประตตู้ากง ต าหนกัเจิง้ต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลีย้ว ...จากนัน้ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการช้
อปปิง้สนิค้านานาชนิดที่ตลาดใต้ดินกงเป่ยเสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE  ท่านจะสนกุสนานกบัการต่อรองสินค้าราคาถกูทัง้ 
กระเป๋า ก้อปปีแ้บรนด์เนมดงัตา่งๆ หรือเลอืกซือ้เสือ้ผ้า ถงุเท้า รองเท้า เคร่ืองประดบัส าหรับคณุผู้หญิง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม จูไห่ Jinjiang  hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเช่ียน-The 
Parisian Macao-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (NX882 : 19.00-
20.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ...สมควรแก่เวลา เดินทางสู่มาเก๊าโดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 

(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการ
เดินประมาณ 45-60 นาที   น าทา่นสู ่วดัเจ้าแมก่วนอิม เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุในมาเก๊า สร้างขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 13 
ภายในวดัมีแท่นบชูาสวยงาม สาหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปัน้ทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนีย้งัเป็นที่
ประดิษฐานขององค์พระพทุธรูปปางนิพพานประทบัอยูใ่นดอกบวั จากนัน้น าทกุทา่นสู ่เจ้าแมก่วนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแมก่วนอิม
สมัฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั ซึ่งประเทศโปรตเุกสสร้างขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าเน่ืองในโอกาสสง่มอบคืนให้กับ
ประเทศจีน .... จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไขแ่ละทองพบัหอ่สาหร่ายที่ขึน้ช่ือ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 จากนัน้น าทา่นมายงั ซากประตโูบสถ์เซนต์ปอล ท่ีสร้างขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลยัเซนต์

ปอลที่อยูต่ิดกบัโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกนัโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลยัเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็น
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โบราณสถานท่ียงัหลงเหลอือยูข่องวิทยาลยัเซนต์ปอลคือประจกัษ์พยานการก่อตัง้มหาวิทยาลยัของตะวนัตกใน ภมูิภาคตะวนัออก
ไกลและได้รับการวางหลกัสตูรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถนัขณะที่ซากประตโูบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบนัถกูมาเป็นสญัลกัษณ์ประจ า
เมืองมาเก๊า..จากนัน้เดินทางต่อที่ The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัให้ท่านอิสระพกัผ่อน
ถ่ายรูปและชมความงามสมัผสัเมืองจ าลองลาสเวกสัและได้ชมท้องฟา้จ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอธัยาศยัซึ่งแบ่งเป็น
โซนตา่งๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารช่ือดงัให้ทา่นได้สมัผสักบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนตู่างๆ ที่ท่าน
ช่ืนชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ 
ลอ่งเรือกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรียญ) ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยง
โชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต ่ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนญุาตให้ท าการ
บนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ) ทกุทา่นสามารถเดินชมสถานท่ีเที่ยวจากThe Venetian Resort ไปยงั
หอไอเฟลจ าลองของมาเก๊า และสามารถชมวิวหอไอเฟลจ าลองขนาดคร่ึงหนึ่งขจากของจริงที่ฝร่ังเศส ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่บริเวณ
หน้าทางเข้ารีสอร์ท The Parisian Macao โดยสามารถขึน้ไปชมวิวสวยๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ และ ฝ่ัง Cotaiได้อย่างเต็มที่ หอไอ
เฟลจ าลองของมาเก๊าจะไปเที่ยวแลนมาร์คแหง่ใหมข่องเกาะมาเก๊า 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั.....เพื่อความสะดวกในการช้อปปิง้ 
19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊า เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊าเที่ยวบินที่ NX882   

(มีอาหารร้อนเสิร์พบนเคร่ือง) 
20.50 น. เดินทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY NX 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-14 ก.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 14-16 ก.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-23 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 10-12 ต.ค. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 11-13 ต.ค. 62 9,890.- 12,890.- 12,890.- 12,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 12-14 ต.ค. 62 10,890.- 13,890.- 13,890.- 13,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 24-26 ต.ค. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 
วนัท่ี 31ต.ค.-02พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 02-04 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 07-09 พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 08-10 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
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วนัท่ี 14-16 พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 16-18 พ.ย. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-23 พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 23-25 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 28-30 พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 
วนัท่ี 30พ.ย.-02ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 05-07 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 07-09 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 12-14 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 13-15 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-23 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 29-31 ธ.ค. 62 11,890.- 14,890.- 14,890.- 14,890.- 3,000.- 
วนัท่ี 30ธ.ค.-01ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.- 
วนัท่ี 31ธ.ค.-02ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินคา่ทวัร์เต็มจ านวน โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดนิทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
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6. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
10. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล 
คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

11. คา่วีซา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคืนได้ในกรณีลกูค้าที่มีวีซา่อยูแ่ล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้) 
12. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯขอ  

สงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  7 มากนั มาเก๊า จไูห ่3 วนั 2 คืน BY NX                                                                                       [GQ1MFM-NX002] 

 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (1,500 THB) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได้ 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบั
สายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

8. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด  
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บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  8 มากนั มาเก๊า จไูห ่3 วนั 2 คืน BY NX                                                                                       [GQ1MFM-NX002] 

 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกูค้าเดินทางเ ข้าประเทศฮ่องกงโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านัน้ ลกูค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 

 

หากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก 
        ท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน      
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