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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ-มำเก๊ำ (NX885 : 11.50-15.35) 
จูไห่-ผ่ำนชมถนนคู่ รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  

X ✈  
XIANG QUAN HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว  

2 
วัดดอกบัวขำว-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก
สวนหยวนหมิงหยวน+ชมโชว์หม่งหุยหยวน 
หมิงหยวน-ตลำดใต้ดินก๊กเป่ย   

   
XIANG QUAN HOTEL  

หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

3 

จูไห่-มำเก๊ำ-โบสถ์เซนต์พอล-เซนำโด้สแควร์ 
นั่งกระเช้ำสู่ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS
ร้านขนมพืน้เมือง-THE VENETIAN  
THE PARISIAN-มำเก๊ำ-กรุงเทพ ฯ  
(NX882 : 19.00-20.50) 
 

  ✈   
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ราคาทวัรข์า้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถ  ท่านละ 120 หยวน /ทริป/

ต่อท่าน ในส่วนค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
(เด็กเก็บเท่าผูใ้หญ่)*** 

 
 ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมกรำคม – มีนำคม 2560 

วันแรก  กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ-จูไห่-ผ่านชมถนนคู่ รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล 

08.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอำคำรผู้ โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช ั้น 4 เคำน์เตอร์ N 
สำยกำรบิน AIR MACAU (NX) โดยมเีจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่น  

11.50 น. ออกเดินทางสู ่ มำเก๊ำ โดยสายการบิน AIR MACAU เท่ียวบินท่ี NX885 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
15.35 น.  เดินทางถึง สนำมบินมำเก๊ำ เมืองท่ีไดช้ื่อวา่เ ป็นดินแดนแหง่การพนันและคาสิโนนามระบือ  ผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมอืง  น ำทำ่นเดินทำงสู่ จูไห่  โดยรถโคช้ปรับอำกำศ  ผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลาก
กระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)  ในการเดินทางข้ามด่านและ
ผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที  เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกจิพิเศษ  1 
ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับกำรยกยอ่งจำกสหประชำชำติให้เ ป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่ง
สำธำรณรัฐประชำชนจีน”   ผ่ำนชม ถนนคู่ รัก ซ่ึงเ ป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทาง
รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ท าไวข้ึ้นเพื่อเ ป็นสถานท่ีพ ักผอ่นหยอ่นใจและยงั เ ป็นท่ีนิยมของบรรดาคูรั่ก
ทั้งหลาย จากนั้ นน าทา่นชมสัญลกัษณ์ของเมอืงจูไห่ท่ีมชีื่อเรียกวา่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล   หรือ หวีหนี่ รูป
ป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไขม่กุอยูริ่มทะเล ให้ทา่นอิสระถา่ยรูปกนัตามอธัยาศัย  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่XIANG QUAN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีส่อง  วัดดอกบัวขาว-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-สวนหยวนหมิงหยวน+ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน  
   ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นชม วัดดอกบัวขำว  เป็นวดัซ่ึงมวีิวทิวทศัน์สวยงามมากภายในบริเวณวดัจะมบีนัไดเดินข้ึนไป
กราบนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวจูไห่ให้ความนับถือไดแ้กเ่ทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอู, เจ้าแม ่
กวนอิมตามบันไดท่ีข้ึนไปทั้งสองข้างทางจะมีตน้สนปลูกไวต้ลอดสองขา้งทางบรรยากาศรม่ร่ืนมาก
บริเวณดา้นนอกกจ็ะมรีะฆงัไวใ้ห้คนท่ีไปขอพรตีเพื่อให้พรท่ีขอสมดั่งท่ีปารถนา น าทา่นแวะ ร้ำนบัว
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หิมะ ยาสามญัประจ าบ้านท่ีมีชื่อเสียง มีสรรพคณุรักษาผิวท่ีถูกไฟไหม้, น ้ าร้อนลวก เ ป็นตน้  จากนั้ น
น าทา่นแวะ  ร้ำนผ้ำไหม  ท่ีข้ึนชื่อของประเทศของจีน  ให้ทา่นไดเ้ ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม  เชน่ 
ผา้หม่ เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าทา่นชม ร้ำนหยก ซ่ึง เ ป็นเคร่ืองประดับน าโชค ให้ทา่นได้เ ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้ าคา่  น าทา่น

เดินทางสู ่สวนหยวนหมิงชิงหยวน   สวนสาธารณะท่ีจ าลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวน
ของจริงในกรุงปักกิง่    น าทา่นชม โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน  การแสดงโชว์ยอ้นความฝันกลบัสู่
หยวนหมงิหยวน เ ป็นโชว์ท่ีน าคุณย้อนกลบัไปในอดีตเมือ่ 100 กวา่ปีกอ่น การแสดงน้ีใชเ้คร่ืองแตง่
กายท่ีมีการตัดเย็บอยา่งสวยงามกวา่ 500 ช ุด และใช ้ทีมงานกวา่ 700 คน   จากนั้ นน าทา่นช ้อปป้ิงท่ี 
ตลำดใต้ดินก๊กเป่ย  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเกา๊ มสิีนคา้ให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือมากมาย   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ ....เ้ืาาื้อ+ไวน์นวง  
พกัที ่XIANG QUAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว  

วันทีส่ำม  จูไห่-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปป้ิงเซนำโด้สแควร์-นั่งกระเช้ำ สู่ ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS 
 ร้านขนมพืน้เมือง-THE VENETIAN-THE PARISIAN-มำเก๊ำ-กรุงเทพ ฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่มำเก๊ำ โดยรถโคช้ปรับอากาศ  ผ่ำนด่ำนกงเป่ย  ท่ำนจะต้องลำกกระเป๋ำสัมภำระของ
ท่ำนเอง  ระยะทำงระหว่ำงด่ำนประมำณ)500 เมตร(    ในกำรเดินทำงข้ำมด่ำนและผ่ำนพธิีกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองใช้เวลำในกำรเดินประมำณ 45-60นำที  น ำทำ่นชม โบสถ์ เซนต์พอล  ซำกโบสถ์ท่ีมีชื่อ 
ออกแบบโดยสถำปนิกชำวอิตำเลียนไดรั้บกำรยกยอ่งให้เป็นอนุสำวรีย์แหง่ศำสนำคริสต์ท่ีย่ิงใหญ ่
ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล อิสระให้ทำ่น ช้อปป้ิงเซนาโด้สแควร์ เป็นแหลง่ช ้อปป้ิงยอดนิยม ซ่ึง
รวมไวด้ว้ยร้ำนคำ้ตำ่งๆมำกมำย ไมว่ำ่จะเป็น เ ส้ือผำ้แฟช ั่น สินคำ้แบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบรำณ 
เคร่ืองประดบั รวมไปถึงของท่ีระลึก ภตัตำคำรอำหำรโปรตุเกส อำหำรแมคกำนีส และอำหำรจีนตำม
แบบต ำหรับดัง่เ ดิม รวมไปถึงร้ำนขนมอบ ขนมพื้นเมอืง ร้ำนขำยสินคำ้เพื่อสุขภำพ ร้ำนขำยยำทั้งแบบ
แผนโบรำณ และปัจจุบนั ฯลฯ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าทา่น โดยสารกระเช้า  สู ่ ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS ป้อมสร้างข้ึนเมือ่คศ .1622 ป้อม

แหง่น้ีเป็นสัญลกัษณ์ให้ทราบวา่เมือ่ในสมยัอดีต เป็นสถานท่ีเตือนความทรงจ าของคนโปตุเกสวา่ท่ีน่ี
มกีารแยง่ชิงทั้งฮอลันดา และโปตุเกส เพื่อจะครอบครองในสถานท่ีเ รียกวา่ “มาเก๊า ”ในปัจจุบัน 
ประกอบด้วยตัวประภาคารท่ีสร้าง คศ. 1864 สูง 11 เมตร นับเป็นประภาคารแห่งแรกในเอเชีย
ตะวนัออก สถานท่ีแหง่น้ียงัมีท่ีเก็บอุปกรณ์เตือนพายุสมยักอ่นและยงัใชจ้นถึงทุกวนัน้ี ให้ทา่นไดช้ม
ทศันียภาพมุมสูงของมาเก๊า ท่ีทา่นไมเ่คยได้สัมผัสอยา่งแน ่นอน และเป็นสถานท่ีสามารถชมววิมุมสูง
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ของเมืองมาเกา๊ ท่ีสวยงามท่ีสุด และทา่นไดช้มประวติัศาสตร์มาเกา๊ท่ีมีเ ร่ืองเลา่จากอดีต ทุกวนัน้ี
ประภาคารแห่งน้ีกย็ ังสอ่งแสงสวา่งและยังไมเ่คยท่ีจะดับ  น ำทำ่นแวะ ร้านขนมพ้ืนเมือง  อำทิเชน่ 
ทองมว้นไส้หมูหยอง  ,ทองพับไส้หมหูยอง ,คุกกี้แอลมอล ,ขนมเบ้ีย ,มะนำวโปรตุเกส ,หมหูวำน ,ทท
อปฟ่ีนม ฯลฯ ซ่ึง เ ป็นขนมท่ีข้ึนชื่อของเมืองมำเกทำ   น ำทำ่นเดินทำงสู่ THE VENETIAN ภำยใน
พร้อมสรรพด้วยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีให้ควำมบันเทิง และเป็นสถำนท่ีชอ้ปป้ิง พบกบัร้ำนค้ำ
แบนด์เนมชื่อดังมำกมำยกวำ่ 350 ร้ำน ท่ีเ ปิดพร้อมให้บริกำรแกท่ำ่น ให้ทำ่นไดสั้มผสักบัภ ัตตำคำร 
กวำ่ 30 แหง่ เพื่อล้ิมลองเมนูตำ่งๆ  ท่ีทำ่นชื่นชอบ พร้อมให้ทำ่นได้สัมผัสกบับรรยำกำศกำรลอ่งเ รือเว
นิสท่ีอิตำลี สถำปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คำแนลช ้อปส์ตั้งอยูใ่จกลำง
โรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มำเกทำ รีสอร์ท โอเต็ล  และในบริเวณใกล้เคียงทำ่นยังสำมำรถเดินชมแหลง่
ทอ่งเท่ียวแห่งใหม ่THE PARISIAN ชมหอไอเฟลจ ำลอง  ห้ำมพลำด  !!กบัมุมถำ่ยรูปสวยๆของท่ีน่ี  เพลิน
เพลิดกบัเสนห์่และควำมโรแมนติคของเมอืงปำริสแหง่เอเชีย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล(   

ค ่า  อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย  
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสูส่นามมบิน 

19.00 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เท่ียวบินท่ี NX882 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง( 
20.50 น. ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ.............. . 

****************************** 
ขอบคุณทกุท่ำนทีใ่ช้บริกำร    

      ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ   
 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 15 ท่ำนขึ้นไป ***) 

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำย ร่วมกับกำรท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทกุเมือง ก ำหนดให้มีกำร ประชำสัมพนัธ์สินค้ำพ้ืนเมือง
ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ รู้จักคือ  ร้านขนมพืน้ เมือง, ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านผ้าไหม, ซึ่งจ ำเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเทีย่วทกุท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนทุก
ร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทกุท่ำนแวะชมซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 54-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับ
ควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

 

ข้อควรระวัง!!! ท่ำนใดท่ีต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกคร้ัง 

*ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก* 
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มำเก๊ำ จูไห่ เวเนเช่ียน  3 วัน 2 คืน 

 

 

 

หมำยเหตุ รำคำทวัร์นี้   ไม่แจกกระเป๋ำ ซึ่งรำคำทวัร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มี
กำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึ้นในอนำคต ซึ่งทำงบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำภำษนี ้ำมันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้ง น้ี ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมอืง ภ ัยทางธรรมชาติ แตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ (ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะคา่เงินบาทท่ีไมค่งท่ี)  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้อง 
ละ 2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

พกัเดีย่วจ่ำยเพิม่ 
ท่ำนละ 

วันท่ี 15-17 มกรำคม 2560 7,888 บำท 3,000 บำท 

วันท่ี 09-11 / 16-18 / 19-21 / 23-25 
         26-28 กมุภำพนัธ์ 2560 

7,888 บำท 3,000 บำท 

วันท่ี 12-14 กมุภำพนัธ์ 2560 8,888 บำท 3,000 บำท 

วันท่ี 02-04 / 05-07 / 09-11 / 12-14 / 16-18 
     19-21 / 23-25 / 26-28 มีนำคม 
     30 มีนำคม-01 เมษำยน 2560 

7,888 บำท 3,000 บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเด็ก 
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อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามท่ีก  าหนดไวใ้นรายการ 
 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ทา่น) , อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมือ้ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้ าหนักสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม, คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 คา่ประกนัอุบัติเห ตุระหวา่งการเ ดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุตั้งแต ่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เ ดือน ถึง 11 ปี และผูท่ี้มอีายุสูง
กวา่ 07 ปี ข้ึนไป คา่ชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคา่ชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม

ธรรม์ ทั้ง น้ียอ่มอยูใ่นข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรือจากหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 
หมำยเหตุในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเ พ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน  ** 
บำท  333 ทั้งนี้อัตรำเ บ้ียประกันเร่ิมต้นที*่** สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องบริษทั ฯ
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเ สียชีวิต หรือ เ จ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เ ล่ือน , ไส้ต่ิง , อาการ ท่ี
เกีย่วข้องกบัการติดยา, โรคติดตอ่ทางเพศสัมพนัธ์ , การบาดเ จ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสีย
สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอ่การร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน  (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 คา่หนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 ค่ำวีซ่ำจีนและมำเก๊ำ ส ำหรับผู้ ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติทีร่ะบุว่ำต้องย่ืนวีซ่ำจีนและมำเก๊ำ 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ  
 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็) 
 รำคำทัวร์ข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่ำนละ 120 หยวนต่อท่ำน/ทริป/  ในส่วนค่ำทิป

หัวหน้ำทวัร์ ขึ้นอยู่กับควำมพงึพอใจของท่ำน (เด็กเก็บเท่ำผู้ใหญ่***( 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 0 % และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3 % ในกรณีทีลู่กค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษมูีลค่ำเพิม่ และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลั ง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จทีถู่กให้กับบริษทัทวัร์เท่ำนั้น   
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เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจอง  ช ำระยอดเต็มจ ำนวน ตามราคาทวัร์ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม เน่ืองจากเป็นราคาทวัร์โปรโมช ัน่     
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช ัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เทา่นั้น จึงไมส่ามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสว่นให้กบัทา่น 

3. คณะทวัร์ครบ 15 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป -กลับ พร้อมกับคณะ  
4. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษทัจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 300 หยวน  คน  /วัน 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเทา่นั้นเมือ่ท าการจองอาจจะมกีารเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบั
เดียวกนัแตอ่าจจะไมไ่ด้อยูใ่นยา่นเดียวกนั 

7. กำรยกเลิก 
7.1 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กิดขึ้นจริง 
7.2 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กิดขึ้นจริง 
7.3 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7 – 14 วนั   เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กิดขึ้นจริง 
7.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 033 % ของรำคำทวัร์ 
7.5 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือกรุ๊ปทีมี่กำรกำรัน

ตีค่ำมัดจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ 
หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินนั้นๆ  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ ่15 ทา่นข้ึนไป เท่ียวบิน  ,ราคา และรายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
2. บริษทัฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี  เมือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
4.บริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกดิจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม เติมท่ีเกดิข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 
1. ทางบริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน, 
การกอ่จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไมส่ามารถไปเ ท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน  แตท่ั้ง น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ให้ทราบลว่งหน้า 
0.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเพพาะผูม้จุีดประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นั้น  
1. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้ง ส้ิน หากทา่นใช ้บริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม ่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 
17. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 
11.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ดว้ย
เหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  
12. เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ กอ่นทุกคร้ัง  มพิะนั้นทาง
บริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 
ข้อควรระวัง!! 
หนังสือเดินทางตา่งชาติ กรุณาเช็คกบัเจา้หน้าท่ีทุกคร้ังวา่ต้องท าการย่ืนวซีา่เขา้ฮอ่งกง และมาเกา๊หรือไม ่

 **ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที ่กำรท่องเทีย่วถ่องกง โทร . 32-233-7377 
**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทกุคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทกุหน้ำ และทกุบรรทดั เน่ืองจำกทำงบริษทัฯ จะอิง
ตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก** 
 
 
 
 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณ ี

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏเิสธกำรเดินทำงของท่ำน  
 


