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MACAO 
มาเก๊า จูไห่..  
สบาย สบาย 3วัน 2คืน 
โดยสายการบินแอร์มาเก๊า NX 

1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”  3 
2. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort  
3. สักการะวัดขึ้นช่ือ วัดอาม่า ที่มาเก๊า 
4. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย  
5. เมนูพิเศษ เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง 
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  วัน โปรแกรมการเดินทาง  เช้า    เที่ยง เย็น       โรงแรมที่พัก 
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เครื่องแอร์บัส 321 
ท่ีนั่งแบบ 3 - 3 

บรกิารอาหารบนเครือ่ง 
ทั้งขาไป-ขากลับ 

น้า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลับ 20 กก. 

  

 

 

 

  

06.00 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD4230 

 04.00 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ 

    โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับท่าน 

  

 

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ - 

 ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย 

1 

X  
MINAN 

HOTEL ,JINJIANG IN 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ร้านบัว

หิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดผู่โถว-

พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ 

2 MINAN 
HOTEL ,JINJIANG 

IN HOTEL หรือ
เทียบเท่า 

 

 

  
จูไห่-มาเก๊า- วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริม

ทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้ส

แควร์ -  เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ 

Day 1  

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย 

วันแรกของการเดินทาง 
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09.00 น. พร้อมกัน ท่า

อากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สายการบินแอร์มาเก๊าโดยมีเจ้าหน้าท่ี 

คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

11.35 น. 

12.15 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า  เท่ียวบินที่ NX885   

 

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย  

16.00 น.  ชั่วโมง)น าท่านเดินทางสู่ตัวเมือง มาเก๊า เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้าน

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้

เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้

น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายท าให้มาเก๊า

กลายเป็นเมืองท่ีมี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลาง

เอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคม

ของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระท่ังวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชน

จีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบ

ของหนึ่งประเทศสองระบบ   

 

 

พักท่ี MINAN HOTEL ,JINJIANG IN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก  THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่

ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และท่ีได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริม

ชายหาดแห่งนี้ได้มีการน าเก้าอ้ี หรือม้านั่งซึ่งท ามาส าหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมของบรรดา

คู่รัก  ผ่านชม สาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลัก

สูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และน้าท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ เพ่ือฝากคนท่ีท่านรัก 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  

Day 2   

จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดผู่โถว- 

พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ 

วันที่สองของการเดินทาง 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
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น้าท่านชมสินค้า

พ้ืนเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผ้าไหม ฯลฯ เพ่ือฝากคนท่ีท่านรัก จากนั้นน าท่านสู่ วัดผู่โถว 

นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุข

สวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนานจากนั้นชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 

ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีก

มากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ปรับเปล่ียนโปรแกรมหรือคืน

เงินค่าโชว์แทน) 

 

 

พักท่ี MINAN HOTEL ,JINJIANG IN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมท่ี วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงมากๆ ส าหรับนักท่องเท่ียวส าหรับวัด

แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นท่ีท่ีอ านวย เนื่องจาก

สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ ..นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม 

ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลท่ีได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่

ทับทิม  จากนั้นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกส

สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน .... จากน้ันน้าท่านแวะซื้อขนมพ้ืนเมืองมา

เก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายท่ีขึ้นชื่อ 

 

 

 

จากนั้นน าท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ท่ีสร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลัย

เซนต์ปอลท่ีอยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s 

College) เป็นโบราณสถานท่ียังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน 

 

จูไห-่มาเก๊า- วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้ส

แควร์ -  เวเน เชี่ยน-กรุงเทพฯ 

วันที่สามของการเดินทาง 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

ค่้า    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง 
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ภูมิภาคตะวันออก

ไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะท่ีซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ า

เมืองมาเก๊า  เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนท่ีปูลาดด้วยกระเบ้ืองเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์

โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวและแวะซื้อสินค้าท่ีมีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย....จากนั้นเดินทางต่อท่ี The 

Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมือง

จ าลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL 

SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนม

หลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA 

(ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ท้ังหมด 

4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ท าการบันทึกภาพใด ๆ ภายใน

คาสิโนท้ังส้ินและควรแต่งกายสุภาพ) 

 

 

19.26 น. ออกเดินทางจากสนามบิน  เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เท่ียวบินท่ี NX882 

19.00 น.  

21.26 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  

21.00 น.  

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท้าการออกตั๋วเน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

                    ************************************************************************ 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส้าคัญ** 

“ราคาทัวร์ส้าหรับคนไทยเท่าน้ัน ” 

 

หมายเหตุ :  

1. ส้าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

2. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถท่านละ ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป เท่าน้ัน ส่วนหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับควมพึง

พอใจในการให้บริการ 

3. ราคาเด็กต่้ากว่า 18 ปี เก็บเพ่ิมจากค่าทัวร์ข้างต้น 3,000 บาท/ท่าน 

มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 

เย็น    อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย.....เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
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ก้าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 

2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพักกับ

ผู้ใหญ่  

2 ท่าน 

เด็กไม่มีมีเตียงพัก

กับผู้ใหญ่  

2 ท่าน 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

23-25 มกราคม 2561 6,991 9,991 9,991 3,900 

29-31 มกราคม 2561 6,991 9,991 9,991 3,900 

03-05 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

05-07 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

06-08 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

07-09 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

08-10 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

10-12 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

11-13 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

12-14 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

13-15 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

14-16 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

20-22 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

21-23 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

24-26 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

27-29 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

28-30 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

29-31 มีนาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,900 บาท / ท่าน *** 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 

ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน***   

 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)

ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , ผ้า

ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียน

ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับ
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ความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯไม่สามารถ

ควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง  

6. เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

7. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะ

ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน  

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเท่ียวเพียงล าพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

2. - กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ 

จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง 

เท่านั้น  

3.  ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

4. ** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE 

ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

5.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

6.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

7.  ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 
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8.  ค่าประกัน

อุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงิน

ท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

9. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถท าคืนได้ในกรณีลูกค้าท่ีมีวีซ่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 

10.   กรณีที่ทาง ตม. จีน ประกาศปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง เพื่อเข้าเซินเจิ้นและจูไห่ ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่า

ท่ีเกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด (ในกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเรา
ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)ประกันเสริมส้าหรับ
ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

เบ้ียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบ้ียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   

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

ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

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

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มท่ีส่ังพิเศษ(มินิบาร์, น้ าดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซัก

รีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกงส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกงมีค่าธรรมเนียม แล้วแต่

อัตราของแต่ละประเทศนั้นท่ีจะเดินทางเข้าประเทศฮ่องกง 

4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา 

5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกง ในกรณีเร่งด่วน 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว 

7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

8. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและทิปพนักงานขับรถ (1,200 บาท ต่อท่าน/ทริป) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความ

ประทับใจ) 

10. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
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เงื่อนไขการส้ารอง

ที่น่ัง 

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาท (ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงิน

มัดจ้าแล้วเท่าน้ัน) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแล้ว (ใช้เวลา

ขอวีซ่าไม่ต่ ากว่า 7 วันท าการ)  

การช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน

ก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด  

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

4. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ้านวนท่ีบริษัทฯก้าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน

คณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ี

เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ 
ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนืค่าทัวร์ท้ังหมด 

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

ข้อมูลการเดินทาง 

เรื่องต๋ัวเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้

ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการ     ออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

2. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
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4. นั่ ง ท่ี  Long 

Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน   ก าหนด เช่น ต้องเป็น

ผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg 

ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

เรื่องโรงแรมท่ีพัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพัก

แบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ี

ท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิ

พิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคน

เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง 

ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัท

ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี

เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 


