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  วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้    เท ีย่ง เย็น       โรงแรมทีพ่กั 
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เคร ือ่งแอรบ์สั 321 
ทีน่ ัง่แบบ 3 - 3 

บรกิารอาหารบนเครือ่ง 

ทัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห ่ - 

 ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

1 

X  
MINA N 

HOTEL ,JINJIA NG IN 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

จูไห-่ถนนคู่รัก-สาวงามหวหีน ี-่ รา้นบัว

หมิะ-รา้นหยก-รา้นผา้ –วัดผู่โถว-

พระราชวังหยวนหมงิหยวน+โชว ์

2 MINA N 

HOTEL ,JINJIA NG 

IN HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

 

 

  
จูไห-่มาเก๊า- วัดอาม่า-เจา้แม่กวนอมิริม

ทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้

แควร์ -  เวเนเชีย่น-กรุงเทพฯ 
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09.00 น. พรอ้มกัน ท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 เคานเ์ตอร์ P สายการบนิแอร์มาเก๊า

โดยมเีจา้หนา้ที ่ คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับท่าน 

11.35 น. 

12.15 น. ออกเดนิทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบนิแอร์มาเก๊า  เทีย่วบนิที ่NX885   

 

15.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเก๊า  ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศไทย   

16.00 น.  ช่ัวโมง)น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมอืง มาเก๊า เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิั ้งเดมิจนมาถ ึงช่วงตน้ศตวรรษที ่ 16 ชาวโปรตุเกสได ้

เดนิเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบนีเ้พือ่ต ิดต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสได ้

น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊า

กลายเป็นเมอืงทีม่ ีก่ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกไดว่้าเป็น “ยุโรปใจกลาง

เอเชยี” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริ์ลในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิม

ของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระท่ังวันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพธิสี่งมอบมาเก๊าค ืนใหก้ับสาธารณรัฐประชาชน

จนี นับจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพเิศษของจนีอย่างสมบูรณแ์ต่ยังคงสภาพการเมอืงการปกครองในรูปแบบ

ของหนึง่ประเทศสองระบบ   

 

 

พกัท ี ่ MINA N HOTEL ,JINJIA NG IN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร  

Day 2   

จูไห่-ถนนคู่ร ัก-สาวงามหวหีนี-่ ร้านบวัหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วดัผู่โถว- 

พระราชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว ์

Day 1  

กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – จูไห่ - ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

วนัแรกของการเดนิทาง 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ท่านนั่งรถชมทวิทัศนข์อง ถนนคู่รัก  THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซ ึง่รัฐบาลเมอืง จูไ ห่

ไดต้กแต่งภูมทัิศน ์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ดช้ ือ่ว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนน ริม

ชายหาดแห่งน ีไ้ดม้กีารน าเกา้อ ี ้ หรือมา้นั่งซ ึง่ท ามาส าหรับ 2 คนนั่งเท่านัน้ จงึไดช้ ือ่ว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของบรรด า

คู่รัก  ผ่านชม สาวงามหวหีน ี ่ จูไหฟิ่ชเชอร์เกริ์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณข์องเมอืงจูไห ่ บริเวณอ่าวเซยีงห ู เป็นรูปแกะสลัก

สูง 8.7 เมตร ถอืไข่มุกอยู่ริมทะเล และน าทา่นเดนิทางสู่ศูนยส์มุนไพรจนีหร ือบวัหมิะ เพือ่ฝากคนท ีท่า่นรกั 

 

 

น าทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเม ืองจูไห่ อาทเิช่น ใบชา หยก ครมีไข่มุก ผา้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝากคนท ีท่า่นรกั จากนัน้น า

ท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองคส์ังกระจายเพือ่ความอุดมสมบูรณ ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิเพือ่ความโชคด ี นมัสการองคอ์มติรพุทธ

เจา้เพือ่การมสีุขสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายุยืนนานจากนัน้ชม โชวอ์ันตระการตาดว้ยแสง ส ีเสยีง ซ ึง่ใช ้

ผูแ้สดงกว่า 100 ชวีติ ซ ึง่ประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทเิฉยีนหลงฮ่องเตท่้องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และ

การละเล่นต่างๆ อกีมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ปรบัเปลีย่น

โปรแกรมหรอืคนืเงนิค่าโชวแ์ทน) 

 

 

พกัท ี ่ MINA N HOTEL ,JINJIA NG IN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม วัดอาม่า ใหทุ้กท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทับทมิที ่ วัดอาม่า ซ ึง่เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ ส าหรับนักท่องเทีย่วส าหรับวัด

แหง่น ีต้ัง้อยู่ใกลก้ับทะเล ภายในวัดดูแลว้ก็แปลกตาดเีพราะว่ามกีารก่อสรา้งกันแบบลดหลั่นกันไปตามพืน้ทีท่ ีอ่ านวย เน ือ่งจาก

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

จูไห-่มาเกา๊- วดัอามา่-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้

แควร ์-  เวเน เชีย่น-กรุงเทพฯ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

 

ค ่า    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 
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สถานทีแ่หง่น ีต้ัง้อยู่ริมเชงิเขา เม ือ่เดนิพน้ซุม้ประตูก็จะพบกับศาลของเจา้แม่ทับทมิตัง้อยู่ ..นอกจากนัน้ก็ยังม ีหอเมตตาธรรม 

ศาลเจา้แม่กวนอมิ ศาลพุทธเซนิเจา้ชานหลนิและยังมศีาลเจา้ขนาดเล็กๆ อกีหลายศาลทีไ่ดม้กีารสรา้งเพือ่ถวายใหแ้ก่เจา้แม่

ทับทมิ  จากนัน้ผ่านชม เจา้แม่กวนอมิริมทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ ึง่ประเทศโปรตุเกส

สรา้งข ึน้เพือ่เป็นอนุสรณใ์หก้ับมาเก๊าเน ือ่งในโอกาสส่งมอบคนืใหก้ับประเทศจนี .... จากน ัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมา

เก๊า ขนมทารต์ไข่และทองพบัห่อสาหร่ายท ีข่ ึน้ช ือ่ 

 

 

 

จากนัน้น าท่านมายัง ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งข ึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลัย

เซนตป์อลทีอ่ยู่ตดิกับโบสถ ์ ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกันโดยรวมแลว้โบสถม์าแตร์เดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s 

College) เป็นโบราณสถานทียั่งหลงเหลอือยู่ของวิทยาลัยเซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการก่อตัง้มหาวิทยาลัยของตะวันตกใน 

ภูมภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสูตรการศกึษาไวอ้ย่างพถิพีถิันขณะทีซ่ากประตูโบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบันถูกมาเป็น

สัญลักษณป์ระจ าเมอืงมาเก๊า  เซนาโดส้แควร์ ซ ึง่โดดเด่นดว้ยพืน้ถนนทีปู่ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ย

สถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อสิระใหท่้านไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่ เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย....จากนั ้น

เดนิทางต่อที ่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท่้านอสิระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความ

งามสัมผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจริงภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น 

GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท่้านไดส้ัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แหง่ เพือ่ล ิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชืน่ชอบและ

รา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโด

ล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรือจะ เส ีย่งโชคคาสโิน

ซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหท้ าการ

บันทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแต่งกายสุภาพ) 

 

 

19.26 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ  เพือ่เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์มาเก๊า เทีย่วบนิที ่ NX882 

19.00 น.  

21.26 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดภิาพ  พรอ้มความประทับใจมรูิล้มื  

21.00 น.  

** หากทา่นท ีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท ีเ่จา้หนา้ท ีท่กุคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เน ือ่ งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  

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

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

เย็น    อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั.....เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
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**โปรแกรมการเดนิทางอาจมสีลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคญั** 

“ราคาทวัรส์ าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ ” 

 

หมายเหตุ :  

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางท ีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ยงัไม่รวมค่าทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ ทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ เทา่น ัน้ ส่วนหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยู่กบัควมพงึ

พอใจในการใหบ้รกิาร 

3. ราคาเด็กต ่ากว่า 18 ปี เก็บเพิม่จากค่าทวัรข์า้งตน้ 3,000 บาท/ทา่น 

มาเกา๊ จไูห่ สบาย สบาย 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี

มเีตยีงพกักบัผูใ้หญ่  

2 ทา่น 

เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี

ไม่มมีเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ่  

2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

01-03 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

02-04 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

03-05 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

04-06 เมษายน 2561 5,991 8,991 8,991 3,900 

05-07 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 5,900 

07-09 เมษายน 2561 9,991 12,991 12,991 5,900 

08-10 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

09-11 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

10-12 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

11-13 เมษายน 2561 9,991 12,991 12,991 5,900 

12-14 เมษายน 2561 14,991 17,991 17,991 5,900 

14-16 เมษายน 2561 14,991 17,991 17,991 5,900 

15-17 เมษายน 2561 9,991 12,991 12,991   5,900 
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16-18 เมษายน 2561 12,991 15,991 15,991 5,900 

18-20 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

19-21 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

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

21-23 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

22-24 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

23-25 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

24-26 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

25-27 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

26-28 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

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

28-30 เมษายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

01-03 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

02-04 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

03-05 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

04-06  พฤษภาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

05-07 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

06-08 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

07-09 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

08-10 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

09-11 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

10-12 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

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

12-14 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

13-15 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

14-16 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

15-17 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

16-18 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 
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18-20  พฤษภาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

19-21 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

20-22 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

21-23 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

22-24 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

23-25 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

24-26 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

26-28 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

27-29 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

28-30 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

29-31 พฤษภาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

30 พฤษภาคม – 01 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

01-03 มถิุนายน  2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

02-04 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

03-05 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

 04-06 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

05-07 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

06-08 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

07-09 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

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

09-11 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

10-12 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

 11-13 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

12-14 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

13-15  มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

15-17 มถิุนายน  2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

16-18 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

17-19  มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

18-20 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

19-21 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 
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20-22  มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

22-24 มถิุนายน  2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

23-25 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

24-26  มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

25-27 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

26-28  มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

27-29 มถิุนายน 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

29  มถิุนายน – 01 กรกฎาคม 2561 8,991 11,991 11,991 3,900 

30  มถิุนายน – 02 กรกฎาคม 2561 7,991 10,991 10,991 3,900 

 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ  และมคัคุเทศก ์

ท่านละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน***   

 

***คา่ทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมืองจนีทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จไูห ่เซนิเจิน้)

ก าหนดใหม้ีการประชาสัมพันธ์สนิคา้พืน้เมืองใหนั้กทอ่งเทีย่วท่ัวไปไดรู้จ้ัก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้

ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึเรียน

ใหกั้บนักทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนี

ทกุเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บริษัทฯสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
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2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีท่าง บริษัทฯไม่สามารถ

ควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบิน 

3. บริษัทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคัญ ) 

4. บริษัทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณทีีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง  

6. เม ือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

7. ในกรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มฉิะนัน้ทางบริษัทฯ จะ

ไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพระสงฆเ์ดนิทางท่องเทีย่วเพยีงล าพังโดยไม่มฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ 

2. - กรณท่ีานมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ที่นั่งจากชั ้นประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์สนามบนิ ณ วันเดนิทาง 

เท่านัน้  

3.  ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับเทยีบเท่า 

4. ** ในกรณทีีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบริษัทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป **  

5.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้ 

6.  เจา้หนา้ทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

7.  ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ 20 กโิลกรัม ต่อท่าน ประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร

เรียกเก็บ 

8.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณเีกดิ

อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์  

9. ค่าวซี่ากรุ๊ปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่สามารถท าคนืไดใ้นกรณลูีกคา้ทีม่วีซี่าอยู่แลว้และส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 

10.   กรณทีีท่าง ตม. จนี ประกาศปิด ยกเลกิวซี่ากรุ๊ปแบบ 144 ช่ัวโมง เพือ่เขา้เซนิเจิน้และจูไห ่ ทางบริษัทขอเก็บค่าวซี่า

ทีเ่กดิข ึน้ตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสทิธิ ์ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด (ในกรณลูีกคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง) 
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***โปรดทราบ ผูท้ ีม่คีวามประสงค ์ ย ืน่ค าขอวซ่ีาจนี แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท ีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัต่อไปนี ้

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 08.อริกั  

09. อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 18.

แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20. ตุรก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี 

ไม่สามารถย ืน่ค าขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได ้

ตอ้งย ืน่ค าขอววซ่ีาจนีแบบเดีย่ว เทา่น ัน้ และใชเ้วลามากกว่าก าหนดการเดมิ 4 วนั ท าการ 

***ต ัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

รอบคลุมเรือ่งสุขภาพ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่ เตมิกับทางบริษัทได ้ **  

เบีย้ประกันเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกันเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุน ้อยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดืม่ทีส่ั่งพเิศษ(มนิบิาร์, น ้าด ืม่, บุหรี่, เหลา้, เบยีร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท ์ , ค่าซัก

รีด, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเก ินกว่าก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเก ิด

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของม ีค่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมวซี่าเขา้ประเทศฮ่องกงส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตติอ้งยื่นวซี่าเขา้ประเทศฮ่องกงมคี่าธรรมเนยีม แลว้แต่

อัตราของแต่ละประเทศนัน้ทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศ มาเก๊า จูไห ่

4. ค่าหอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

5. ค่าวซี่าเขา้ประเทศฮ่องกง ในกรณเีร่งด่วน 

6. ค่าธรรมเนยีมวซี่าส าหรับผูเ้ดนิทางชาวต่างชาตแิละผูถ้อืเอกสารต่างดา้ว 

7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

8. ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
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9. ค่าทปิมคัคุเทศก์ทอ้งถ ิ่นและทปิพนกังานขบัรถ (1,200 บาท ต่อท่าน/ทร ิป) ทปิหวัหน้าทวัร ์ (ตามความ

ประทบัใจ) 

10. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ท ีจ่่าย 3 % 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรียมเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน (ท ีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บั เง ิน

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยื่นวซี่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวซี่าใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลา

ขอวซี่าไม่ต ่ากว่า 7 วันท าการ)  

การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อ น

ก าหนดเนือ่งจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบนิม ิฉะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดย

อัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วัน เก็บค่าใชจ่้ายเต็มจ านวนทัง้หมด 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้ เม ือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิ ก าร

เดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทั้งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธ ิใ์นการเก็บค่าใช ้จ่ายท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและม ีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนท ีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (10 ทา่นขึน้ไป) เน ือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทและผูเ้ด ินทางอ ืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกันบริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลือ่นก าร

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งน ี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่ าหอ้ง 

ค่าธรรมเนยีมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ ืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ตามจริง ในกรณทีีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีย ืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิวซ่ีาจากทางสถานทตู (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแ ลว้ 

ทางบริษัทฯ คนืค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบริการยื่นวซี่า,ค่าวซี่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนที่

เกดิข ึน้จริงเป็นกรณไีป (อาท ิ กรณอีอกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงที่เกดิข ึน้แลว้กับท่านเป็นกรณไีป 

8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้ เน ือ่งจากผูเ้ดนิทางท่านอ ื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงทีเ่กดิข ึ้นแลว้กับท่านเป็นกรณไีป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเม ืองได ้ เน ือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและท ีน่ ัง่บนเคร ื่องบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน เป็นผู ้
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ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกตั๋ว

เครื่องบนิไปแลว้ (กรณตีั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัท

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซ ึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้าย ตามที่

เกดิข ึน้จริง  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

4. นั่งที ่ Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะนั่งตอ้งมคีุณสมบัติตรงตามที่สายการบนิ   ก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านั ้น 

เร ือ่งโรงแรมท ีพ่กั 

1. เน ือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่  

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมหีอ้ งพัก

แบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณทีีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข ึ้นมากและหอ้งพักในเม ืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น การ

ปรับเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรติซึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มทั้งการสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสุดในการเด ินทาง ทัง้น ีท้างบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอุบัต ิเหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเน ือ่งจากอุบัต ิเหตุรวมถ ึงภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม , 

วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน

ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน ือ่งจากเป็นส ิทธิ

พเิศษทางการทูต) ซ ึง่อยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บริษัทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ทีรั่บประกันในกรณทีีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่ร วจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน ือ่งมาจากความประพฤต ิ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บริษัท

ฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยม ิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น ีก้ารขอสงวนสทิธดิังกล่าว บริษัท จะยึดถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ี

เกยีรต ิซ ึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 


