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มาเกา๊ เวเนเชีย่น จูไห ่

3 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี (FD)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            รหสัโปรแกรมทวัร์ MFM_Venetian 6591-MAR-3D-FD-W07 

 
 ก าหนดวนัเดนิทาง:   

มกราคม : 05-07,06-08,07-09,08-10,12-14,13-15,14-16,15-17 มกราคม 2560 
7,900.- 

กุมภาพนัธ์ : 11-13 กมุภาพันธ์ 2560 9,900.- 
กุมภาพนัธ์ : 02-04,03-05,04-06,05-07,09-11,12-14,18-20,19-21,23-25,24-

26,25-27,26-28 กมุภาพันธ์ 2560 
7,900.- 

มนีาคม  : 02-04,03-05,04-06,05-07,09-11,10-12,11-13,12-14,16-18,17-

19,18-20,19-21,23-25,24-26,25-27,26-28, มีนาคม 2560 
7,900.- 

มนีาคม  : 30 มีนาคม – 01 เมษายน , 31 มีนาคม – 02 เมษายน 2560 7,900.- 
 

  

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเน

เชีย่น- จูไห่ 
X O O 

365ART  HOTEL หรอื
เท ีย่บเท่า 

2 
จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวหีนี-่วัดผู่โถว-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-

พระราชวังหยวนหมงิหยวน+โชว ์ 
O O O 

365ART  HOTEL หรอื
เท ีย่บเท่า 

3 จูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ O X X  

 

วนัแรกของการเดนิทาง              กรุงเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชี่ยน- 

จูไห ่

04.00 น. 

 

 

06.35 น. 

คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคาน ์

เตอรส์ายการบินแอร์เอเชีย โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการ

เดนิทางและสัมภาระใหก้ับท่าน 

ออกเดนิทางสู่มาเก๊า  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เท ีย่วบนิที ่FD760 

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

 

10.05 น.    

 

เดนิทางถงึสนามบนิมาเก๊า (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผ่านการตรวจเอกสาร

และสัมภาระในการเขา้เมอืง  
 

 

“มาเก๊า” เป็นเมอืงทีม่ ีประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาตดัิ้งเดมิจนมาถงึช่วงตน้

ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและ

มาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนีท้ ีส่ าคัญคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้น

สถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็น

เมอืงทีม่ ีก่ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรยีกไดว่้า

เป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของ
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 สามเหลีย่มปากแม่น ้าเพิรล์ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิมของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่ง

วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธส่ีงมอบมาเก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนี นับ

จากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพิเศษของจนีอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมอืง

การปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ 

บา่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

 

 

...จากน ัน้ผา่นชมเจา้แม่กวนอิมรมิทะเล  รูปองค์เจา้แม่กวนอมิสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรง

ดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตุเกสสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าเนือ่งในโอกาสส่งมอบคนืใหก้ับ

ประเทศจนี ....จากนัน้น าท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนตป์อล ท ีส่รา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-

1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนต์ปอลทีอ่ยู่ตดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ย

เช่นกันโดยรวมแลว้โบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็น

โบราณสถานที่ยังหลงเหลอือยู่ของวทิยาลัยเซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวทิยาลัย

ของตะวันตกใน ภูมภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสูตรการศกึษาไวอ้ย่างพิถพีถิันขณะที่

ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊า  เซนาโดส้แควร ์ซึง่

โดดเด่นดว้ยพื้นถนนที่ปูลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์

โปรตุเกส อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเท ีย่วและแวะซือ้สนิคา้ท ีม่ชีือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... 

จากนัน้น าท่านแวะซือ้ขนมพื้นเมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไข่และทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่...น าท่าน

ชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอสิระ

พักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจริง

ภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชื่อ

ดังใหท้่านไดสั้มผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆ ท ีท่่านชืน่ชอบและรา้นคา้แบ

รนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ 

หรอื ล่องเรอืกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรยีญ) ล่องไปตาม

คลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให ้

เด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหท้ าการบันทกึภาพใด ๆ ภายใน

คาสโินทั ้งสิน้และควรแต่งกายสุภาพ) … เดนิทางสู่จูไห ่โดยรถโคช้ปรบัอากาศผา่นดา่นกง

เป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 

เมตร)   ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองใช้เวลาในการเดิน

ประมาณ 45-60นาท ี เมอืงจูไห่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จูไห่”  ไดรั้บการ

ยกย่องจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี” 
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ค ่า                                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก 365ART Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สองของการเดินทาง            จูไ่ห่-ถนนคู ่รกั-สาวงามหวีหนี่-ว ัดผู่โถว-ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย-

พระราชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก   

 

น าทา่นเดนิทางสู่ศูนยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสินคา้พืน้เมอืงของเมอืงจูไห ่อาทิ

เชน่ ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผ้าไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนทีท่า่นรกั จากนัน้ชมสัญลักษณ์ของ

เมอืงจูไห่ท ีม่ชีือ่เรยีกว่า “หวหีนี”่ รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถอืไข่มุกอยู่รมิทะเล ...

น าท่านสู่ วดัผูโ่ถว นมัสการองคสั์งกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอิม เพื่อ

ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพื่อการมสุีขสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์

เพื่ออายุยืนนาน จากน ัน้เดินทางผ่านชมถนนคูร่กั (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลยีบ

ชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดท้ าไวข้ึน้เพื่อเป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ 

และยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รักทัง้หลาย 
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 บา่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  ...เมนูพเิศษ เป๋าฮื้อ + ไวนแ์ดง  

 

จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดทีต่ลาดใตด้นิกงเป่ย เสมอืนเดนิอยู่ใน LOWU CENTRE  

ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสนิคา้ราคาถูกทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดังต่างๆ หรอืเลอืกซือ้

เสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดับส าหรับคุณผูห้ญงิ  ....จากนัน้น าท่านสู่พระราชวังหยวนหมิง

หยวน ที่มสีวนคลา้ยกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิง่ พระราชวังแห่งนี ้ถูกสรา้งขึ้นใหม่อ ีก

ครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชลิิน" ในเมอืงจูไห่ ท าใหส้วนแห่งนีโ้อบลอ้มดว้ยขุนเขาที่เขยีวชอุ่ม 

สวนหยวนหมิง มเีนือ้ท ี ่1.39 ตารางกโิลเมตร มภูีเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท ีร่าบ 

สิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้ ภายในสวนมทีะเลสาบขนาด 80,000 ตาราง

เมตร ซึง่ม ีขนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็นศูนย์กลางลอ้มรอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ กว่า

รอ้ยชิน้ อาท ิเสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

น าท่านชมโชว ์อลังการประกอบแสง ส ีเสยีง ซึ่งประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาท ิเฉยีนหลง

ฮ่องเตท้่องเจยีงหนาน พระราชพิธปีราบดาภเิษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั ้งสนุกสนาน

และไดรั้บความรู ้

 

ค ่า                                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก 365ART Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สามของการเดนิทาง        จูไห-่มาเกา๊-กรุงเทพฯ 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก   

 

สมควรแกเ่วลา เดนิทางสู่มาเก๊าโดยรถโคช้ปรบัอากาศผา่นดา่นกงเป่ย ทา่นจะตอ้งลาก

กระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทาง

ขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ี

 

 สมควรแก่เวลา  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมาเก๊า  

14.15 น . 

 

16.10 น. 

ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเก๊าเพื่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เท ีย่วบนิที ่

FD763  (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                           
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 มาเกา๊ เวเนเชีย่น จไูห่ 3วนั2คนื บนิ FD 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

มกราคม :  

วันที ่05-07,06-08,07-09,08-

10,12-14,13-15,14-16,15-17 

มกราคม 2560 

7,900 7,900 7,900 4,000 

กุมภาพนัธ์ :  

วันที ่11-13 กมุภาพันธ์ 2560 
9,900 9,900 9,900 5,000 

กุมภาพนัธ์ :  

วันที ่02-04,03-05,04-06,05-

07,09-11,11-13,12-14,18-20,19-

21,23-25,24-26,25-27,26-28 

กมุภาพันธ์ 2560 

7,900 7,900 7,900 4,000 

มนีาคม :  

วันที ่02-04,03-05,04-06,05-

07,09-11,10-12,11-13,12-14,16-

18,17-19,18-20,19-21,23-25,24-

26,25-27,26-28, มีนาคม 2560 

7,900 7,900 7,900 4,000 

มนีาคม :  

วันที ่30 มีนาคม – 01 เมษายน , 31 

มีนาคม – 02 เมษายน 2560 

7,900 7,900 7,900 4,000 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ท่านละ 3,500.- // ราคาเด็กทารก INFANT  3,500.-  

หมายเหตุ :  

- ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห ่ เซินเจิน้)

ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์ินคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวั

หมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบั

ราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม 

ซื้อหรอืไมซ่ื้อขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้น  และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
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 ***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 60 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร์***  

** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์ ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

 เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาช าระยอดเต็มจ านวน ภายใน 24 ชม.  

4. การยกเลิกและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แต่วันจองจนถงึก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขอยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทัวรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จ าท ีน่ั่งกับสายการบนิและค่ามัดจ าท ีพั่ก รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 **ส าคญั!! บรษิทั Tour ท าธุรกจิเพื่อการทอ่งเทีย่วเท่าน ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกง

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที่เท่าน ัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางหวัหน้าทวัรแ์ละ

มคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ ัง้สิ้น** 

4.7 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ท ีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าท ีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            รหสัโปรแกรมทวัร์ MFM_Venetian 6591-MAR-3D-FD-W07 

 
 วันเดนิทาง เท่านัน้  

2 .  ค่ า ที่ พั ก ห ้ อ ง ล ะ  2-3  ท่ า น  ต า ม โ ร ง แ ร ม ที่ ร ะ บุ ไ ว ้ใ น ร า ย ก า ร  ห รื อ  ร ะ ดั บ เที ย บ เ ท่ า 

** ในกรณีทีท่ ่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสรมิ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธ่ย์แปซฟิิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครือ่งบิน

ตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

     5. ค่าทปิส าหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน ์/ คนละ 60 หยวน 
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 หมายเหตุ :  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เก ิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลฮ่องกง

ดอลล่า 

 


