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HILIGHT  

•เทีย่วเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊” 

•ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเซยี ที ่VENETIAN  
  RESORT HOTEL  

•และชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่มาเกา๊ 
•เทีย่วชมหมุูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพืน้เพของ 
  เมอืงเซนิเจ ิน้ 

•ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน า้ 
  แบบ 3D แสง ส ีเสยีง 
•ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง วดัหวงัตา้เซยีน และ  

  วดัแชกงหมวิ 
•ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่ตลาดมาบญุครองเซนิเจ ิน้  

  “หลอ่หวูแ่ละ ถนนนาธานฮอ่งกง 

วนัที1่. กรงุเทพฯ – มาเกา๊ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล –  

โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์-  เวเน

เชีย่น – จไูห ่

วนัที2่. จไูห-่เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิง 
หลอวู-่ชมโชวม์า่นน า้ 3มติ(ิ3D Water 

Show) 
วนัที3่. เซนิเจ ิน้-ฮอ่งกง- วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้

เซยีน-ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ถนนนาธาน - 

กรงุเทพฯ 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี [FD] 

เดนิทาง: พ.ค-ส.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 10,888.- 

สดุติง่.. มาเกา๊  

เซนิเจ ิน้ ฮอ่งกง 

3D2N     
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 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที3่1-02 พ.ค. 62 10,888.- 

วนัที0่1-03 ม.ิย. 62 10,888.- 

วนัที0่7-09 ม.ิย. 62 10,888.- 

วนัที0่8-10 ม.ิย. 62 10,888.- 

วนัที2่1-23 ม.ิย. 62 10,888.- 

วนัที2่2-24 ม.ิย. 62 10,888.- 

วนัที2่8-30 ม.ิย. 62 10,888.- 

วนัที2่9 ม.ิย.-01ก.ค. 62 10,888.- 

วนัที1่0-12 ส.ค. 62 14,888.- 

วนัที3่0ส.ค.-02ก.ย. 62 11,888.- 

วนัที3่1ส.ค.-02ก.ย. 62 11,888.- 

 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล –  
โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์-  เวเนเชีย่น – จไูห ่ ✈ x 🍽 

Jinjiang Inn 
Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 

2 
จไูห-่เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิง 
หลอวู-่ชมโชวม์า่นนํา้ 3มติ(ิ3D Water Show) 🍽  🍽 🍽 

Higgert Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เซนิเจ ิน้-ฮอ่งกง- วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน-ชอ้ปป้ิง
จมิซาจุย่ ถนนนาธาน - กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈ 

 

ปรแการเดนิทางโปรแกรมการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 

 

 
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซ

นาโดส้แควร ์-  เวเนเชีย่น 

07.00 น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยีโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

10.10น. 
      ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD762 

      (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

** ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 
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13.45 น.    
เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิาเกา๊ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ช ัว่โมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง 

 

“มาเกา๊”เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีง

แคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาติ

ดัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทร

แถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ทีส่าํคญัคอื

ชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและ

ศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ี่

การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตวัจนสามารถเรยีก

ไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี”มาเกา๊อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเล

ดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น้ําเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของ

โปรตเุกส นานถงึ 400 ปี จนกระทัง่วนัที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสทําพธิสีง่

มอบมาเกา๊คนืใหก้บัสาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ใน

เขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบูรณ์แตย่ังคงสภาพการเมอืงการปกครองใน

รูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ 

 

...จากน ัน้ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเลรูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสมัฤทธิป์ระทบัยนื
บนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนื่อง

ในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี ....จากนัน้นําทา่นมายังซากประตโูบสถ์
เซนตป์อลทีส่รา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ทําให ้

วทิยาลยัเซนตป์อลทีอ่ยู่ตดิกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้โบสถ์
มาแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลยัเซนตป์อล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่ัง

หลงเหลอือยู่ของวทิยาลยัเซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการกอ่ตัง้มหาวทิยาลยัของ
ตะวันตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดร้บัการวางหลกัสตูรการศกึษาไวอ้ย่าง

พถิพีถินัขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบันถกูมาเป็นสญัลกัษณป์ระจําเมอืง
มาเกา๊เซนาโดส้แควร ์ซ ึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีปู่ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอน
คลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะ

ซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้นําทา่นแวะซือ้ขนม
พืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่...นําทา่นชมThe 

Venetian Resortโรงแรมสดุหรูเลศิอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอสิระ

พักผ่อนถา่ยรูปและชมความงามสมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้า
จําลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศยัซึง่แบ่งเป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND 

CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดงัใหท้า่นไดส้มัผสักบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพือ่ล ิม้

ลองเมนูตา่งๆทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้นเชน่ 
BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ 

GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาทา่นละ120เหรยีญ)ลอ่งไปตามคลองเวนชิ

ภายในโรงแรมหรอืจะเสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาต

ใหเ้ด็กทีม่อีายุตํา่กว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหทํ้าการ

บันทกึภาพใดๆภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ 
… เดนิทางสูจู่ไห่โดยรถโคช้ปรับอากาศผ่านดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋า

สมัภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทาง
ขา้มดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาท ี 
เมอืงจูไห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จูไห”่  ไดร้ับการยกยอ่งจาก

สหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี” 

คํา่  
      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักJINJIANG INN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: 
จไูห-่เซนิเจ ิน้-หมุบ่า้นฮากกากนัเคงิ-ชอ้ปป้ิงหลอวู-่ชมโชวม์า่นนํา้ 3

มติ ิ(3D Water Show) 
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เชา้        รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก 

 

..หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ (โดยรถโคช้) ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 
เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่าํคญั

ของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมัยอกีดว้ย..
จากนัน้นําทกุทา่นสูห่มู่บา้นฮากกากนัเคงิถกูสรา้งข ึน้ตามสไตลก์ารสรา้งบา้นของ

ชาวฮากกา  กอ่นหนา้ทีเ่มอืงเซนิเจิน้จะถกูแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิแห่งแรกของ
ประเทศจนี คนพืน้เพของเมอืงเซนิเจิน้ลว้นเป็นชาวฮากกาทัง้ส ิน้ เพือ่ใหค้นรุ่นหลงั
ไดรํ้าลกึ และ ศกึษาถงึความเป็นมาของเซนิเจิน้ รัฐบาลจนีจงึไดล้งทนุใหม้กีารสรา้ง

หมู่บา้นฮากกากนัเคงิข ึน้ ทีน่ี่เราจะไดเ้ห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจนีฮากกา 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งของการตกแตง่อาคารบา้น อาหารการกนิ ประวัตคิวาม
เป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี นําทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มุนไพรจนีหรอืบัวหมิะ และ

ชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงเซนิเจิน้ อาทเิชน่ หยก ยางพารา ฯลฯ เพือ่ฝากคนที่
ทา่นรัก 
 

บา่ย       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

 

จากนัน้ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการตอ่ราคาสนิคา้มากกวา่ 50% ทีค่นไทยขนานนาม

ว่า มาบุญครองเซนิเจิน้ หรอืหลอวู่ ซติี ้ทา่นจะพบกบัสนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชือ่ดงั

มากมาย  อาท ิAmani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 

Louis Vuitton, Choleฯลฯ..นําทา่นชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์่านน้ํา

แบบ 3D เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลง

เพลงทีม่ชีือ่ว่า "ปีกแห่งความรัก" เพือ่เอามาชว่ยนกทีถ่กูทําลายจากมนต(์มลพษิ)

ในป่าโกงกาง ทีใ่ชท้นุสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER 

SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุได ้2,595 คน ใช ้

เวลา 28 เดอืนในการสรา้งแทน่แสดงบนน้ําทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกครอบคลมุพืน้ที ่

5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทายเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

สรา้งเพือ่เป็นตวัแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ 

ผสมผสานกบัมหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ 

เชน่ แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปลง่แสง  ม่านน้ํา  ระเบดิน้ํา ฯลฯ กว่า600ชนดิ  เป็น

โชวน้ํ์าทีใ่หญ่และทนัสมัยทีส่ดุในโลก โชวก์ารแสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื 

เป็นสญัลกัษณ์ใหม่ในทา่เรอื OCT 

คํา่       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Higgert Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: 
เซนิเจ ิน้-ฮอ่งกง- วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน- ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ 

ถนนนาธาน - กรงุเทพฯ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) นําทา่นเดนิทางสู ่วัดแช

กงหมวิ เพือ่สกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้า่นหมุนกงัหันทองแดง ทีเ่ชือ่กนัว่าถา้

หมุน 3 รอบ จะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและ นําแตส่ ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮ่องกงนยิมไปสกัการะที่

วัดนี้ในวนัข ึน้ปีใหม่ นําทา่นเดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนี้

ว่า หว่องไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัด

นี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภยันําทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่

ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮ

วงจุย้  นําทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่และรา้นหยก  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบั

งานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้   
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กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

นําทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ ชอ้ปป้ิงทีย่่านจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวม

สนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมุมโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อย่าง
เต็มอิม่จุใจ ไม่ว่าคณุจะมรีสนยิมแบบไหน หรอืงบประมาณเทา่ใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิ
ของฮ่องกงมทีกุส ิง่ทีค่ณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นี้เป็นแหลง่รวมหอ้ง

เสือ้ทีจํ่าหน่ายสนิคา้ แบรนดเ์นมของดไีซนเ์นอรน์านาชาตชิือ่ดงัจากทัว่ทกุมุมโลก 
อกีทัง้ยังเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกบั

รา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอื เลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นัิล แหลง่รวม
สนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT, 

EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่ 

TOY’S US**อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิ Hongkong International Airport 

22.10น. ออกเดนิทางจากสนามบนิฮ่องกงเพื่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์

เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD503(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

23.50 น.      เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ… 

 

 

สดุติง่.. มาเกา๊ เซนิเจ ิน้ ฮอ่งกง 

D3N2 BY FD 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18

ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

31 พ.ค.-02 ม.ิย. 2019 
10,888.- 

13,888.- 13,888.- 
13,888.- 

- 
4,000.- 

01-03 มถินุายน 2019 10,888.- 
13,888.- 13,888.- 

13,888.- 
- 

4,000.- 

07-09 มถินุายน 2019 10,888.- 
13,888.- 13,888.- 

13,888.- 
- 

4,000.- 

08-10 มถินุายน 2019 10,888.- 
13,888.- 13,888.- 

13,888.- 
- 

4,000.- 

21-23 มถินุายน 2019 10,888.- 
13,888.- 13,888.- 

13,888.- 
- 

4,000.- 

22-24 มถินุายน 2019 10,888.- 
13,888.- 13,888.- 

13,888.- 
- 

4,000.- 
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28-30 มถินุายน 2019 10,888.- 
13,888.- 13,888.- 

13,888.- 
- 

4,000.- 

29 ม.ิย.-01ก.ค. 2019 10,888.- 
13,888.- 13,888.- 

13,888.- 
- 

4,000.- 

10-12 สงิหาคม 2019 14,888.- 
17,888.- 17,888.- 

17,888.- 
- 

5,000.- 

30ส.ค.-02ก.ย. 2019 11,888.- 
14,888.- 14,888.- 

14,888.- 
- 

4,000.- 

31ส.ค.-02ก.ย. 2019 11,888.- 
14,888.- 14,888.- 

14,888.- 
- 

4,000.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 5,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม. 

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้มากา๊โดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอน

การผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและมาเกา๊ ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิแอรเ์อเซยี 20 กโิลกรัม คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ

ทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

8. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และสาํหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

9. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวน

สทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

   
   
   

                                                                                                                                                              
QE1MFM-FD002     หนา้ 8 จาก 8 

 
 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง

ดอลลา่ร ์
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