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 สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก 

 เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้  ณ เมืองจูไห่  

 ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหน่ี” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ 

 พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน 

 ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! 

 ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ข้ึนชื่อของมาเก๊า 

 สะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส 50% !!!!!! 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   
  

วันที่ 03-05,04-06,10-12,11-13,17-19, 18-20,24-26, 
25-27 มิ.ย. 59  

รำคำ  8,900.- บำท 

วันที่ 01-03,02-04,08-10,09-11,15-17,22-24,23-25,29-31 ก.ค. 59 รำคำ  8,900.- บำท 
วันที่ 30ก.ค.-01ส.ค. 59  รำคำ  8,900.- บำท 
วันที่ 30ก.ค.-01ส.ค. 59 รำคำ  8,900.- บำท 
วันที่ 16-18 , 17-19 ,18-20 ก.ค. 59  รำคำ  9,900.- บำท 
วันที่ 05-07,06-08,07-09,13-15,20-22,21-23,25-27,26-28 , 27-

29,28-30 ส.ค.59  
รำคำ  8,900.- บำท 

วันที่ 01-03,02-04,03-05,04-06,08-10,09-11,10-12,11-13,  รำคำ  8,900.- บำท 

มำเก๊ำ-เวเนเชี่ยน-จูไห ่
3วัน 2คืน 

โดยสายการบิน Thai Smile Airlines 
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15-17,16-18,17-19,18-20,22-24,23-25,24-26,25-27 ก.ย. 59  

  

 

1. กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริม

ทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่ 

2. จู่ไห่- วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-

พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ 

3. จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหน่ี-มาเก๊า-

กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

วันแรก        กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ-เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล -โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเช่ียน-จูไห่ 

07.30 น. 

 

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคำน์เตอร์ E 

สำยกำรบิน THAI SMILE โดยมีเจ้ำหน้ำที่ TOUR คอยอ ำนวยควำมสะดวก

จัดเตรียมเอกสำรกำรเดินทำงและสัมภำระให้กับท่ำน  

 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ มำเก๊ำโดยสำยกำรบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE670  

14.35 น. เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)ผ่านการ

ตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง “มำเก๊ำ” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดย

มีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาว

โปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้าง

อาณานิคมอยู่ในแถบน้ีที่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน

สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายท าให้มาเก๊า

กลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจน

สามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลำงเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบน

ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคม

ของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธีส่ง

มอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากน้ันมาเก๊าได้กลายเป็นหน่ึงในเขต

ปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของ

หน่ึงประเทศสองระบบ 
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...จำกน้ันผ่ำนชมเจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมส าฤทธิ์ประทับยืนบน

โคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเน่ืองในโอกาส

ส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน ....จากน้ันน าท่านมายัง ซำกประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่

สร้างข้ึนระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่

อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัย

เซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัย

เซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออก

ไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์

ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า  เซนำโด้สแควร์ ซ่ึงโดดเด่นด้วย

พื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์

โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซ้ือสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอย

มากมาย... จากน้ันน าท่านแวะซ้ือขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อ

สาหร่ายที่ข้ึนชื่อ...น าท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการใน

บรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจ าลอง

ลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบ่งเป็น

โซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร

กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า

300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือ

กอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตาม

คลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่

อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ท าการ

บันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ) … เดินทำงสู่จูไห่โดยรถ

โค้ชปรับอำกำศผ่ำนด่ำนกงเป่ย  ท่ำนจะต้องลำกกระเป๋ำสัมภำระของท่ำนเอง 

(ระยะทำงระหว่ำงด่ำนประมำณ 500 เมตร)   ในกำรเดินทำงข้ำมด่ำนและผ่ำนพิธี

กำรตรวจคนเข้ำเมืองใช้เวลำในกำรเดินประมำณ 45-60นำที  เมืองจูไห่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”  ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้

เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” น าท่านเข้าที่พัก 

 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

 เข้ำสู่ที่พัก จูไห่  Silver Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สอง      จูไห่-วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลำดกงเป่ย-พระรำชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ 
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เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

 น ำท่ำนเดินทำงชมสินค้ำพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อำทิเช่น ใบชำ หยก ครีมไข่มุก 

ผ้ำไหม ฯลฯ เพื่อฝำกคนที่ท่ำนรัก  ...น าท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อ

ความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า

เพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน  

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 

จากน้ันให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลำดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยู่ใน LOWU 

CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปปี้แบรนด์เนมดัง

ต่างๆ หรือเลือกซ้ือเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เคร่ืองประดับส าหรับคุณผู้หญิง  ....จากน้ันน า

ท่านสู่พระรำชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง 

พระราชวังแห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ ท าให้

สวนแห่งน้ีโอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเน้ือที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร 

มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างข้ึนเท่าของจริง

ในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากับสวน

เดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ 

สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ต าหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว น ำท่ำนชม

โชว์ อลังกำรประกอบแสง สี เสียง ซึ่งประกอบด้วยกำรแสดงชุดต่ำงๆ อำทิ 

เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนำน พระรำชพิธีปรำบดำภิเษกและกำรละเล่นต่ำงๆ 

อีกมำกมำย ทั้งสนุกสนำนและได้รับควำมรู้ 

 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ...เมนูพิเศษ เป๋ำฮื้อ + ไวน์แดง  

 เข้ำสู่ที่พัก จูไห่  Silver Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สำม     จูไห่-ถนนคู่รัก-สำวงำมหวีหน่ี-มำเก๊ำ-กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

 จากน้ันชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหน่ี” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 

8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเลจากน้ันเดินทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซ่ึง

เป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ท าไว้ข้ึนเพื่อเป็น

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย 

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 
สมควรแก่เวลำ  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินมำเก๊ำ....สมควรแก่เวลา เดินทางสู่มา

เก๊าโดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 
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(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที 

15.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊าเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย 

สไมล์ เที่ยวบินที่ WE671 

 

17.05 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภำพ….                            

 

** ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง 

มิฉะน้ันทำงบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น ***  

 

*** ในกรณีที่ลูกค้ำถือพำสปอร์ตต่ำงชำติหรือเป็นชำวต่ำงชำติ กรุณำติดต่อสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ของ

บริษัทฯ ก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทำงบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ        กรุณำเตรียม     -  ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 เหรียญฮ่องกง/หยวน  ต่อคน ต่อวัน 

- ทิปคนขับรถ วันละ  10 เหรียญฮ่องกง/หยวน ต่อคน ต่อวัน 

                                       รวม 3 วันเท่ำกับ 60 เหรียญฮ่องกง/หยวน  

**** มำเก๊ำ และ ฮ่องกง ช ำระเป็นเงินสกุลเหรียญฮ่องกง **** 

**** จู่ไห่ และ เซินเจิ้น ช ำระเป็นเงินสกุลหยวน **** 

*** ส่วนทิปของหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมประทับใจในกำรให้บริกำร *** 

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จู

ไห่ เซินเจิ้น)ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ใน

นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ำไหม, ไข่มุก, ใบชำ, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ าเป็นต้อง

บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบ

ว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจ

ของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้ำหำกลูกค้ำไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำ

ร้ำนรัฐบำลจีนทุกเมือง ทำงบริษัทจะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวน

เงิน 300 หยวน,เหรียญฮ่องกง / คน / ร้ำน  
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โปรแกรม :  มำเก๊ำ-เวเนเชี่ยน-จูไห ่3D 2N   (WE) Thai Smile 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำ 

ผู้ใหญ่ 

รำคำเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกับ 2 

ผู้ใหญ่ 

รำคำเด็ก 

(ไม่มีเตียง) 

นอนกับ 2 

ผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 

เพ่ิม 

วันที่ 03-05,04-06,10-12,11-13, 

17-19, 18-20,24-26,25-27 มิ.ย. 59 
8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,500.- 

วันที่  01-03,02-04,08-10,09-11,15-17, 

22-24,23-25,29-31 ก.ค. 59  
8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,500.- 

วันที่ 30ก.ค.-01 ส.ค. 59  8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,500.- 

วันที่ 16-18 , 17-19 ,18-20 ก.ค.59 9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,000.- 

วันที่ 05-07,06-08,07-09,13-15,20-
22,21-23,25-27,26-28 ,27-29,28-30 
ส.ค. 59 

8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,500.- 

วันที่  01-03,02-04,03-05,04-06,08-
10,09-11,10-12,11-13,  15-17,16-
18,17-19,18-20,22-24,23-25,24-26,25-
27 ก.ย. 59 

8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,500.- 

 
 
 
 
 
กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ 

หมำยเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง 

ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่

ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน  

  3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

  ลว่งหน้า 

  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. คณะผู้เดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำน ข้ีนไปจึงออกเดินทำงในกรณีที่มีจ ำนวนผู้เดินทำงไม่ถึง 15 

ท่ำนไม่มีหัวหน้ำทัวร์ไทยร่วมเดินทำงด้วยโดยทำงบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 7 วัน

ก่อนกำรเดินทำง  
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*** ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง 

มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้น ***  

 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับภำวะอำกำศ  

และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ 

ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

 

อัตรำน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ าหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า) 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ีย่อมอยู่ ในข้อจ ากัดที่มีการตกลง

ไว้กับบริษัทประกันชีวิต  

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

  ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

   เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

10.  ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถท าคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทย

เท่าน้ัน) 
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อัตรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา 

3. ค่าธรรมเนียมการท าวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตเยอรมัน พาสสปอร์ตลาว 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิด

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

8. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ) 

9. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

 

เงื่อนไขกำรจอง 

หมำยเหตุ : บุคกิ้งจองมีเวลำอยู่ได้ 24 ชม. นับแต่แจ้งจองมำ 

1. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินเท่าน้ัน 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  

   ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 

         ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะ

ทัวร์ทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 

ท่าน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็น

ต้น 
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กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน    เก็บค่าใช้จ่ายเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการ

ในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่

เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000  – 5,000 

บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการ

บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมี

ปัญหา เช่น   สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้าน
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สุขภาพและร่างกาย    และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอน

เวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 

4. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไป

โดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซ่ึงทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทาง

และได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว(กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ

สายการบินเท่าน้ัน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 

และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่

ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกะทัดรัต ซ่ึงข้ึนอยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

 

กำรเดินทำงเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
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ข้อควำมซึ่งถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทำง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ

เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล 

เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่

รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ 

มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ 

จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความ

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดังกล่ำว บริษัท จะยึดถือและค ำนึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

  
 


