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MFM09 มาเกา๊ เซินเจ้ิน จไูห่  
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รหัสโปรแกรมทัวร์   MFM09 ZEN ZUH 3D2N OCT18-FD-W65 

FD762 DMK(กรุงเทพ) – MFM(มาเก๊า) 10.05 – 13.45 

FD765 MFM(มาเก๊า) - DMK(กรุงเทพ) 19.50 – 21.35 

บนิดว้ยสายการบนิ AIR ASIA (FD) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – มาเกา๊ – จไูห่ - เมืองเซินเจ้ิน - หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์     (-/-/D)                                            
 

07.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 

เคาน์เตอร์เชค็อิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั 

อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝา่ฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

10.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน 

Air Asia เที่ยวบนิที่ FD 762 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 3 ชัว่โมง 35 นาท ี** 

13.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถิน่ จะ

เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

เดินทางสู่จไูห่ โดยรถโค้ชปรบัอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระผ่าน

ด่านด้วยตวัท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงใช้เวลาในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45 -60 นาท ีจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่

เมอืงเซนิเจิน้ หรือ ซาํจัน่ , ซิมจุ่ม (Shenzhen) เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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จนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ ัง่ตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คอื เขตเมอืงเซินเจิ้น เขตเศรษฐกจิพเิศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมยัก่อนเมอืง

เซนิเจิน้เป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทําให้มคีวาม

เจรญิ และความทนัสมยัภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์อาคารสํานกังาน โรงแรม และสิง่

ปลูกสรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้จํานวนประชากรกเ็พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า 

นําท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรพัยข์องนกัชอ้ปป้ิง 

เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิน้ แหล่งชอ้ปป้ิงทีด่งึดดูขาชอ้ปทัง้หลาย นกัชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะ

เรยีกทีน่ี่วา่ มาบุญครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบุญครองบา้นเรา ตกึสูง 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้

พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึ่งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพดัยีห่อ้ชือ่ดงัๆ ทัง้นัน้ ไม่

วา่จะเป็น กุชชี ่อามานี่ หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย 

ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแตไ่ม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม 

ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความทีส่นิคา้

เลยีนแบบของจรงิเหล่านี้มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกนักบัของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกนัแทบจะทุก

กระเบยีดนิ้ว เรยีกวา่เหมอืนกนัอย่างกบัแกะกว็า่ได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมา

เทยีบกนั จงึทําใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี้ขายดบิขายดเีป็นอย่างมาก 

คํา่          บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี        Shanshui Trends Hotel , ShenZhen หรือเทียบเท่า 

 
 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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วนัท่ี 2 วดักวนอ ู- ร้านยางพารา - ศนูยส์มุนไพรจีน บวัหิมะ – ร้านหยก - จไูห่ - ถนนคู่รกั - สาวงาม
หวีหน่ี                                                                                                                           (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความกตญัํู 

ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดีย่ว

องอาจไมค่รัน่ครา้มต่อศตัรู ทา่นเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปิญัญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท 

การบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านชว่ยอุดชอ่งวา่งไม่ใหเ้พลีย่งพล้ําแก่ฝา่ยตรงขา้ม และใหเ้กดิความ

สมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง ดงันัน้ ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบ

ไหท้่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆ ดา้น   

ท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรจีน บวัหิมะ และ ครีมไข่มุก (Herb Shop / Snow Lotus / Pearl Cream ) 

ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจูไห ่ท่านสามารถเลอืกซือ้เพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่ นําทา่นเดนิทางสู่ ร้าน

ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา ท่านสามารถเลอืกซือ้เพื่อเป็นของฝาก นําทุกท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึน้ชือ่ 

ร้านหยก (Jade Shop) ของเมอืงจนี                   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่จไูห่ โดยรถโค้ชปรบัอากาศผา่นด่านกงเป่ย ท่านจะต้องรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่น

ด่านด้วยตวัท่านเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ี

นําท่านนัง่รถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ 

ซึ่งทางรฐับาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสาํหรบัการพกัผอ่นหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ือ่วา่

เป็นถนนคู่รกั เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารนําเกา้อี ้หรอืมา้นัง่ซึ่งทาํมาสําหรบั 2 คน

นัง่เท่านัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคู่รกั ปจัจุบนัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รกั มาพกัผอ่นกนัมากมาย  

ผา่นชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จไูห่ ฟิชเชอร ์เกิรล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สญัลกัษณ์ของ

เมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู สรา้งขึน้จากหนิแกรนติทราย เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร น้ําหนกัโดยประมาณ 
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10 ตนั หวหีนีสาวงามทีย่นืถอืไขมุ่ก บดิเอวพลิ้ว ริ้วชายผา้พดัพลิ้ว อุ่นรอยยิ้มทัง้บนใบหน้าถงึมุมปาก เป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจูไห่นัน่เอง ไม่ว่าใครไปเมอืงจูไห่ กต็้อง

แวะเวยีนกนัไปเยีย่มเธอ  

คํา่           บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู เป่าฮ้ือ + ไวน์แดง 

พกัท่ี        365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 

วนัท่ี 3 
       เมืองมาเกา๊ - วดัอาม่า  -  ซากโบสถเ์ซนต์ปอล  - จตุรสัเซนาโด้ -  ร้านขายของฝาก - เดอะ เวนีเชียน     
       มาเกา๊-  สนามบินมาเกา๊ – กรงุเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                                   (B/L/-)                                                                        

 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองมาเกา๊ (Macau) โดยรถโค้ชปรบัอากาศผา่นด่านกงเป่ย  
จากนัน้เดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า คํา
วา่ "อาม่า" นี้ เป็นทีม่าของคําวา่ "มาเก๊า" ในปจัจุบนั สบืเนื่องมาจาก เมื่อนักเดนิทางชาวโปรตุเกส เดนิทาง
มาขึน้ฝ ัง่ทีม่าเก๊าตรงบรเิวณวดันี้ แล้วได้ถามกบัชาวบ้านว่าเกาะนี้ชื่อว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" 
ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดท้าย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง วดัอาม่าเป็น 1 ใน 3 วดัที่เก่าแก่
ทีสุ่ดในมาเก๊า และนบัวา่เป็นวดัดงัในมาเก๊าทีผู่ค้นนิยมมากราบไหวก้นัมากทีสุ่ด สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1488 อกีทัง้วดัอาม่าแห่งนี้ยงัไดร้บัการบนัทกึจากองคก์ร UNESCO  ใหเ้ป็น 1 ในมรดกโลกอกี
ดว้ย ภายในวดัมอีงคอ์าม่าหรอืเจา้แม่ทบัทมิเป็นองคป์ระธาน นิยมมาขอพรเพื่อเป็นสริมิงคลใหก้บัตวัเองและ
ครอบครวัโดยบูชาด้วยธูปขด-เทยีน หรือเทยีนดอกบวัคู่เพื่อขอพรเรื่องคู่ครอง-คนรกั ภายในวดัมีก้อนหิน
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ขนาดใหญ่แกะสลกัเป็นรูปปเรอืสําเภาโบราณ เชือ่กนัวา่หากพกธนบตัรทีนํ่าไปลูบกบัภาพจําลองเรอืแกะสลกั
บนหนิแลว้จะมโีชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา ผา่นชม รปูปัน้เจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Statue) ตัง้อยู่กลาง
ทะเลบรเิวณ Outer Harbour ทางใตข้องฝ ัง่มาเก๊า เป็นรูปป ัน้ยนืสูง 20 เมตร บนฐานดอกบวัอกี 4 เมตร ยื่น
ออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร เป็นรูปป ัน้ทองสํารดิมรูีปแบบทีผ่สมกนัระหว่างจนีและยุโรป จนเป็น
หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วหลกัของมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึ่งในสญัญลกัษณ์ของมาเก๊า บรเิวณ
ฐานดอกบวัของรูปป ัน้เจา้แม่กวนอมิจะเป็นสถานที่จดันิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกบัเจ้าแม่กวนอมิ เทพแห่ง
ความเมตตา , ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า นอกจากนี้ยงัว่ากนัว่าเป็นรูปป ัน้เจ้าแม่กวนอมิเพยีงแห่งเดยีวใน
โลกทีไ่ม่ไดห้นัหน้าออกทะเล  
นําท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลกิในเขตซานตูอนัโต

นีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึ่งถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝุ่นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จน

เหลอืเพยีงซากประตู เดิมเคยเป็นโบสถ์สําคญัของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเย

สุอติ ในสมยันัน้ เป็นหนึ่งในโบสถค์าทอลกิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี  นําท่านเดนิทางสู่ จตุรสัเซนาโด้ (Senado 

Square) เป็นจตัุรสัเมอืงมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ศูนย์ประวตัศิาสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก เป็น

รูปสีเ่หลีย่มผนืผา้รูปสามเหลีย่มยาวและเชือ่มต่อ , Largo ทํา São Domingos ทีป่ลายดา้นหนึ่งและ Avenida 

de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จตัุรสัได้รบัการตัง้ชื่อตาม 

Leal Senado ซึ่งเป็นสถานทีน่ดัพบของชาวจนีและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถงึ 18 ซึ่งตัง้อยู่ตรงหน้าจตัุรสั

ทีอ่าคาร Leal Senado ตัง้อยู่ในปจัจุบนั สวนเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่ตรงกลางของจตัุรสัเนื้อเรื่องรูปป ัน้ทองสมัฤทธิเ์บง 

Nicolau เดอ Mesquita ยนือยู่เหนือเสาหนิดงึดาบ รูปป ัน้ถูกดงึลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็น

ผูร้บัผดิชอบการตายของทหารจนีควงิจํานวนมาก น้ําพุถูกสร้างขึน้และยงัคงยนือยู่ในปจัจุบนั ส่วนใหญ่ของ

อาคารรอบๆจตัุรสัมีสไตล์ยุโรปและอนุสาวรยี์หลายแห่งได้รบัการคุ้มครองดูแลเป็นอย่างดโีดยรฐับาล แวะ 

ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้อขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได้จากที่นี่ หมูแผ่นรส

ต่างๆ และเบอเกอรี ่เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมอืงที่รวมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเขา้ด้วยกนั อาหาร

และขนมต่างๆจงึไดม้รีสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ นิยมซื้อกลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอย่าง 

กลางวนั            บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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นําท่านเดนิทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชื่อโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมี

หอ้งพกัรบัรองหลายพนัหอ้ง มหีอ้งคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ใหบ้รกิาร และมคีาสโินทีน่กัพนนัและนกัท่องเทีย่ว

ระดบัไฮโซมาเล่นกนัเพื่อความสนุกสนาน มากกวา่เล่นเพื่อผลาญทรพัยเ์ชงิอบายมุข ตลอดจนมแีหล่งจบัจ่าย

ระดบัโลกรวมอยู่ในที่เดยีวกนั และยงัมีเรือกอนโดล่าบริการสําหรบัผู้ต้องการล่องเรือในบรรยากาศเวนิส 

ประเทศอติาลี ่แบบจําลองดว้ยเชน่กนั ในส่วนทีเ่ป็นตวัตกึ ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของโรงแรมและคาสโินนัน้ มพีื้นที่มาก

ถงึ 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชัน้ จนไดร้บัการบนัทกึสถติวิา่เป็นโรงแรม ทีต่ ัง้อยู่แบบเดีย่วๆทีใ่หญ่ที่สุดใน

เอเชยี และยงัเป็นอาคารที่มขีนาดใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 6 ของโลกอีกด้วย ภายในตวัอาคารทัง้หมด ถูก

ออกแบบตามสไตล์อิตาเลยีน และที่โดดเด่นที่สุด คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอ้ย่างวจิติร

บรรจง สําหรบัพืน้ที ่ทีแ่บ่งเป็นคาสโินนัน้ มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คอื Golden 

Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้อมกบัเครื่อง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครื่อง 

และโตะ๊เล่นการพนนัอกี 900 โต๊ะ อกีทัง้ ยงัมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ทีีน่ัง่มากถงึ 15,000 ทีน่ัง่ ไวส้ําหรบัการ

จดังานพเิศษ เชน่ การจดักฬีาชกมวยนัดพเิศษต่างๆ และการแข่งขนับาสเกต็บอล เป็นต้น  และถ้าใครที่รกั

การชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะที่นี่ได้จดัแบ่งพื้นที่ให้

นกัท่องเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้แบรนดเ์นม กวา่ 350 รา้น ที่ตัง้

อยู่รายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึ่งจําลองแบบมาจากเมืองเวนิส  ประเทศอิตาลี พร้อมกบัเรือกอนโดลา

มากกวา่ 50 ลํา สําหรบันกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเตม็ๆ โดย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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เรอืกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยู่ภายในอาคาร และมทีางออกเชื่อมกบัทะเลสาบด้าน

นอกอกีดว้ย และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดในย่านชอ็ปป้ิงนี้ คงหนีไม่พ้นเพดานสฟ้ีาสดใส ที่ถูกเพนท์เป็นลวดลายของ

กอ้นเมฆน้อยใหญ่ จนทําใหค้นทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงอยูน่ัน้ ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไม่รวมค่าล่องเรอืกอนโด

ล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บรกิารเสริมอื่นๆ ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัระดบัการให้บรกิารที่ท่านต้องการ 

สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีห่วัหน้าทวัร)์  

ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครอง

พิเศษ) 

19.50  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia 

เทีย่วบนิที ่FD 765 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ขึน้เครื่องบนิ หรอื ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 2 

ชัว่โมง 45 นาท ี** 

21.35  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

 ** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของ

บริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวั

ท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 
 

 
** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรม

เนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้น
เฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 
 

**    อตัราค่าบริการข้างต้น    ไม่รวมค่าวีซ่ากรุป๊หน้าด่าน  ท่านละ 1,500 บาท    **  

 

** ราคาเดก็อายตุํา่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา ผูใ้หญ ่

ทา่นละ (พกั 1 

หอ้ง 2 ทา่น) 

ราคา 1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่(เด็กต า่

กวา่18มเีตยีง) 

หอ้งพกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

เดอืนตลุาคม  2561 

12 – 14 ตลุาคม 2561 8,999 11,999 3,000 4,900 

21 - 23 ตลุาคม 2561 11,999 14,999 3,000 6,900 

26 - 28 ตลุาคม 2561 9,999 12,999 3,000 5,900 

28 - 30 ตลุาคม 2561 9,999 12.999 3,000 5,900 
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**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึน้ไป!!!** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีและฮ่องกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมืองจนีและฮ่องกงเพือ่โปรโมทสินคา้

พื้ นเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ ผา้ไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรม

ทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิัทฯ จงึอยากเรียนชี้ แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือขึ้ นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดขึ้ นจากทา่นเป็น

จ  านวนเงิน 400 หยวน / คน / รา้น 

 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรอื กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขายเครื่องสาํอางค ์

หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือ

สนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ช ัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษี

น้ํามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษิทั กบั สายการบนิ Air 

Asia คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั เท่านัน้ และ 

สมัภาระทีถ่อืขึน้เครื่อง มีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมที่พกั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 
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 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

          ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคุเทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ไม่รวมค่าวีซ่ากรุป๊หน้าด่านสาํหรบันักท่องเท่ียว ท่านละ 1,500 บาท (มาตรา144)  

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเต็มจาํนวน และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
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ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 เมื่อท่านชาํระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได้ระบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงนิ พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่

เดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชือ่สํารองที่นัง่ ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีด

วนัเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์

โทรศพัท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง 

ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ 

ใดๆ ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมด

ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเที่ยวให้แก่

นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 
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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เครื่องบิน

โปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ดําเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ หมายถึง 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ 

ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว 

ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 
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- กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที่

พํานกัอยู่ในประเทศไทย 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 

 คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึน้ตํา่ 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุก

ท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดนิทาง

ตามความประสงคต์่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น

ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ี ต้องทาํ วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า สําหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 
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 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ 

หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้ง

มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรยีบร้อย

แลว้ กรณทีีย่งัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบร้อยแล้ว 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

สําคญั 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพร้อมกนั หาก

ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อย่างทีด่สีุด 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้

ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้

ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัิเหตุ สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อคัคีภัย หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการ

ควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคํานึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสําคญั 
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 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนั

เดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จ ัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหี้อง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  
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 บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไม่มน้ํีาดื่มแจก 

 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


