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MACAO IN LOVE 
3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊(NX) 

 
  

รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

เร ิม่เพยีง  5,888- 
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 เทีย่วเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊”   

 ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort  

 ชมหอไอเฟลจาํลองขนาดครึง่หนึง่จากของจรงิทีฝ่ร ัง่เศส 
 สกัการะวดัขึน้ชือ่ วดัเจา้แมก่วนอมิ  ทีม่าเกา๊และ วดักวนอู ทีเ่ซนิเจ ิน้ 

 ชมประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม เมอืงเซนิเจ ิน้ ณ พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ 

 ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ ี ่หลอหวูม่อลล ์
 เมนูพเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง , เป็ดปกักิง่  

 
 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่10-12 ม.ค.62 5,888.- 

วนัที ่11-13 ม.ค.62  5,888.- 

วนัที ่20-22 ม.ค.62   5,888.- 

วนัที ่21-23 ก.พ.62   5,888.- 

วนัที ่22-24 ก.พ.62   5,888.- 

วนัที ่23-25 ก.พ.62   5,888.- 

วนัที ่24-26 ก.พ.62   5,888.- 

วนัที ่28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 62   5,888.- 

วนัที ่01-03 ม.ีค. 62   6,888.- 

วนัที ่02-04 ม.ีค. 62   6,888.- 

วนัที ่07-09 ม.ีค. 62   6,888.- 

วนัที ่08-10 ม.ีค. 62   6,888.- 

วนัที ่09-11 ม.ีค. 62   6,888.- 

วนัที ่14-16 ม.ีค. 62   6,888.- 

วนัที ่15-17 ม.ีค. 62   6,888.- 

วนัที ่16-18 ม.ีค. 62   6,888.- 

วนัที ่21-23 ม.ีค. 62   6,888.- 

วนัที ่22-24 ม.ีค. 62   6,888.- 

วนัที ่23-25 ม.ีค. 62   6,888.- 

วนัที ่28-30 ม.ีค. 62   6,888.- 

วนัที ่29-31 ม.ีค. 62   6,888.- 
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         เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่  

1. กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – จูไห ่– เซนิเจ ิน้ ✈ X O 

Higgert 
shenzhen  Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

2. 
เซนิเจ ิน้- รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-รา้นผา้ –วดักวนอู-พพิธิภณัฑเ์ซนิ
เจ ิน้-ชอ้ปป้ิงหลอหวู-่จูไห ่

O O O 
Jinjiang Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

3. 
จูไห-่มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วดัเจา้แมก่วนอมิ-โบสถเ์ซ็นต ์
ปอล -  เวเนเชีย่น-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ 

O O ✈  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่– เซนิเจ ิน้ 

09.00 น. 

พรอ้มกนั ทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์P สาย

การบนิแอรม์าเกา๊    โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

ใหก้บัทา่น 

10.35น. 
       ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊เทีย่วบนิที ่NX885 

(มอีาหารรอ้นเสริพ์บนเครือ่ง) 

14.25 น.    
เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

 

“มาเกา๊”เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มู่บา้นเกษตรกรรม

และประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาว

โปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบ

นี้ทีส่าํคญัคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาติ

เตะวันตกเขา้มาอย่างมากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ

ตะวันตกอย่างลงตวัจนสามารถเรยีกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี”มาเกา๊อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บน

ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น้ําเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกส นานถงึ 

400 ปี จนกระทัง่วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสทําพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัสาธารณรฐัประชาชน

จนี นับจากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอย่างสมบูรณแ์ตย่ังคงสภาพการเมอืงการ

ปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ…เดนิทางสูจ่ไูหโ่ดยรถโคช้ปรบัอากาศผา่นดา่นกงเป่ย  

ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการ

เดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาทเีมอืงจู

ไห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี“จูไห่”ไดร้ับการยกย่องจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืง

มหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี”จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจ ิน้  โดยรถโคช้ใชเ้วลาในการ

เดนิประมาณ 3 ช ัว่โมง  “เมอืงเซนิเจิน้” ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑล
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กวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่าํคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความ

ทนัสมัยอกีดว้ย 

 

คํา่          รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร    เมนูพเิศษ..เป็ดปกักิง้ + ไวนแ์ดง  

         เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักเซนิเจ ิน้ Higgert shenzhen  Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที ่2: 
เซนิเจ ิน้- รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-รา้นผา้ –วดักวนอู-พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้-ชอ้ปป้ิงหลอหวู-่จู

ไห ่

 
เชา้         รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก 

 

นําทา่นเดนิทางสูว่ดักวนอKูuan Au Templeเป็นวัดทีศ่กัด ิส์ทิธเ์ป็นทีน่ยิมในเมอืงเซนิเจิน้เทพเจา้กวนอู

เป็นเทพสญัลกัษณ์แห่งความซือ่สตัยค์วามจงรกัภกัดแีละความกลา้หาญความกตญัญโูชคลาภบารมนียิมขอ

พรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงานสกัการะขอพระและกราบไหวท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเองและครอบครัว

จากนัน้นําทา่นไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยา

ครอบจักวาลบวัหมิะยาประจําบา้นทีม่ชีือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมายชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้น

เชน่น้ํารอ้นลวกหรอืน้ํามันชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้หีรอืจะทาเพือ่ป้องกนัผวิ

ไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิฝ้าจุดดา่งดาํบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใสนําทา่น

ชมรา้นผา้ไหมชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้ห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผัสนําทา่นชมรา้น

หยกมสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝากหรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่วัทา่นเอง 

กลางวนั            รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

 

นําทกุทา่นเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้  ตัง้อยู่ในมณฑลกวางตุง้ กอ่ตัง้ข ึน้ในปี 1981 เปิดในพฤศจกิายน 

1988 มันครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 37,000 ตารางเมตรพืน้ทีก่อ่สรา้ง 18,000 ตารางเมตร ในเดอืน

พฤษภาคมปี 1995 ชมประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของเมอืงเซนิเจิน้ โดดเดน่ไปดว้ยดา้นสถาปัตยกรรมที่

น่าประทบัใจ เนื่องจากเซนิเจิน้เป็นเมอืงทีท่นัสมัยและมนัก็น่าสนใจทีจ่ะดปูระวตัแิละพัฒนาการของเมอืง

เซนิเจิน้    ...จากนัน้ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการตอ่ราคาสนิคา้มากกวา่ 50% ทีค่นไทยขนานนามว่า มาบญุ

ครองเซนิเจ ิน้ หรอืหลอหวู ่ซติ ี ้ทา่นจะพบกบัสนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นม ชือ่ดงัมากมายอาท ิArmani, 

Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ.จากนัน้นํา

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจไูห ่ โดยรถโคช้ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 3 ช ัว่โมง   

คํา่         รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ.. เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

           เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Jinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 
จไูห-่มาเกา๊- วดัเจา้แมก่วนอมิ– เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล -  เวเนเชีย่น- 
The Parisian Macao - กรงุเทพฯ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก 
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 นําทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่13 

ภายในวัดมแีทน่บูชาสวยงาม สาหรบัประดษิฐานองคพ์ระพุทธรูป พรอ้มรปูปั้นทองลงรักของสาวกอกี 3 รูป 

นอกจากนี้ยังเป็นทีป่ระดษิฐานขององคพ์ระพุทธรูปปางนพิพานประทบัอยู่ในดอกบวั จากนัน้นําทกุทา่นสู ่

เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แมก่วนอมิสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนื่องในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี .... จากนัน้นําทา่นแวะซือ้ขนม

พืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่ 

กลางวนั         รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้นําทา่นมายงั ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งข ึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 

1835 ทําใหว้ทิยาลยัเซนตป์อลทีอ่ยู่ตดิกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอี

เดมิ วทิยาลยัเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่ังหลงเหลอือยู่ของวทิยาลยัเซนตป์อลคอื

ประจักษ์พยานการกอ่ตัง้มหาวทิยาลยัของตะวนัตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดร้บัการวางหลกัสตูร
การศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถินัขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุันถกูมาเป็นสญัลกัษณป์ระจําเมอืงมา
เกา๊..จากนัน้เดนิทางตอ่ที ่The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลศิอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่น

อสิระพักผ่อนถา่ยรปูและชมความงามสมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิ
ภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศยัซึง่แบ่งเป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดงัใหท้า่นได ้

สมัผัสกบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพือ่ล ิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า

300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไม่

รวมอยู่ในรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโิน

ซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุตํา่กว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่

อนุญาตใหทํ้าการบันทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ) ทกุทา่นสามารถเดนิชม
สถานทีเ่ทีย่วจากThe Venetian Resort ไปยังหอไอเฟลจําลองของมาเกา๊ และสามารถชมววิหอไอเฟล

จําลองขนาดครึง่หนึง่ขจากของจรงิทีฝ่รั่งเศส ซึง่ตัง้ตระหง่านอยูบ่รเิวณหนา้ทางเขา้รสีอรท์ The Parisian 

Macao โดยสามารถขึน้ไปชมววิสวยๆ ของจนีแผ่นดนิใหญ่ และ ฝ่ัง Cotaiไดอ้ย่างเต็มที ่หอไอเฟลจําลอง

ของมาเกา๊จะไปเทีย่วแลนมารค์แห่งใหม่ของเกาะมาเกา๊ 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั.....เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 

19.00น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเกา๊เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเก๊าเทีย่วบนิที ่NX882  

(มอีาหารรอ้นเสริพ์บนเครือ่ง) 

20.45 น.       เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ… 
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***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
 

 
โปรแกรม :  MACAO IN LOVE 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊NX (GO1MFM-NX007) 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก3-18ปี(เสรมิ

เตยีง) 

เด็ก3-18ปี 
(ไม่เสรมิ

เตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่10-12 ม.ค.61 5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 

วนัที ่11-13 ม.ค.62  5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 

วนัที ่20-22 ม.ค.62   5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 

วนัที ่21-23 ก.พ.62   5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 

วนัที ่22-24 ก.พ.62   5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 

วนัที ่23-25 ก.พ.62   5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 

วนัที ่24-26 ก.พ.62   5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 

วนัที ่28 ก.พ. – 02 

ม.ีค. 62   
5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 

วนัที ่01-03 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

วนัที ่02-04 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

วนัที ่07-09 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

วนัที ่08-10 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

วนัที ่09-11 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

วนัที ่14-16 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

วนัที ่15-17 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

วนัที ่16-18 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

วนัที ่21-23 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

วนัที ่22-24 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

วนัที ่23-25 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
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วนัที ่28-30 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

วนัที ่29-31 ม.ีค. 62   6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

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

หมายเหต ุ
 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ เทา่น ัน้ สว่นหวัหนา้ทวัร ์

ข ึน้อยูก่บัควมพงึพอใจในการใหบ้รกิาร 
3. ราคาเด็กตํา่กวา่ 18 ปี เก็บเพิม่จากคา่ทวัรข์า้งตน้ 3,000 บาท/ทา่น 

 

 

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 
***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกนํา้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

 
 

 ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิน้)

กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีน

ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนี
ทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

1 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2 คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้

ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4 เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5 คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน์ 20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์     NX007-MAR19-3D2N-NX-W07 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติ

หรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติ

หรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

8 คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และสําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

9 กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเกบ็คา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวน

สทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1 ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ (1,000 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามดลุยพนิจิของลกูคา้) 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร   คอนเฟรมิเดนิทางกอ่น

ทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

3.1. กรณุาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 24 ชม.  

 4.   การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง30 วัน  คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.4 สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที่

บรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้ง

นําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกับสายการ

บนิและคา่มัดจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา   หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**สําคญั!! บรษิทั ทาํธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จูไห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ
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เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.9 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจ 

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการจอง  
 

1. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ 

2. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี 
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ 

หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

4. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ รายบคุคล (แสดง
ตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 

5. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง
ดอลลา่ 

 
 


