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ก ำหนดกำรเดินทำง   

เดือน มีนำคม 2561   วนัท่ี   17-19/31 มี.ค. – 02 เม.ย.  

 

อตัรำคำ่บรกิำร โปรแกรม MACAO Special   BY NX 

ก ำหนดกำรเดินทำง   เท่ียวบิน    
ผ ูใ้หญ่  

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน  

เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่  

2 ท่ำน แบบมีเตียง  

อำย ุ2 – 18 ปี 

เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่  

2 ท่ำน แบบไม่มีเตียง  

อำย ุ2 – 18 ปี 

พกัเด่ียว  

เพ่ิมท่ำนละ  

17 มี.ค. – 19 มี.ค.. 
ขำกลบั  NX882 

6,900 10,400 10,400 3,900 
ขำไป     NX885 

31 มี.ค. – 02 เม.ย. ขำกลบั  NX882 6,900 10,400 10,400 3,900 
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ขำไป     NX885 

 

หมำยเหต ุ: ค่ำบรกิำรทวัรส์ ำหรบัเด็กทำรก อำยรุะหว่ำง 6 เดือน – 2 ปี นบัอำยจุำกวนัท่ีจบทรปิกำรเดินทำง 

คิดค่ำบรกิำรทวัร ์  6,500 บำท ต่อเด็กทำรก 1 ท่ำน  (รำคำน้ีใชไ้ดท้กุพีเรยีดกำรเดินทำง) 

เด็กโตอำยรุะหว่ำง 2 – 18 ปี 

- รำคำน้ีเฉพำะคนไทย   

- ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ 1,500 บำท/ท่ำน/ทรปิ 

- กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ คิดค่ำบรกิำรทวัรเ์พ่ิม 5,000 บำท/ท่ำน และลกูคำ้ท่ีเป็นชำวต่ำงชำติ เป็น

ผ ูด้ ำเนินกำรยืน่วีซ่ำเอง ทำงบรษิทัฯไม่สำมำรถแทรกแซงได ้

- กรณีด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองของจีน ไม่รบัวีซ่ำกร ุป๊ ลกูคำ้ตอ้งยืน่วีซ่ำเด่ียว มีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติม 

1,800 บำท ต่อท่ำน 

*** อตัรำค่ำบรกิำรทวัรน้ี์  เป็นทวัรท่ี์เขำ้รำ้นชอ้ปป้ิง ซ่ึงรว่มกบักำรท่องเท่ียวแห่งประเทศจีน เพ่ือสง่เสรมิใหมี้กำร

ประชำสมัพนัธสิ์นคำ้พ้ืนเมืองใหก้บันกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กั คือ  บวัหิมะ , หยก , ชำ , กำรนวดฝ่ำเทำ้ , ไข่มกุ , ผำ้ไหม , 

ฯลฯ  ซ่ึงสนบัสนนุค่ำใชจ่้ำยบำงสว่นใหท่้ำนไดเ้ท่ียวในรำคำประหยดั  จึงเรยีนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่ำนทรำบว่ำ  รำ้นทกุ

รำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุท่ำนแวะชม.....ซ่ึงจะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 60 นำที ถึง 90 นำที ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอย ูก่บัควำม

พอใจของลกูคำ้เป็นหลกั  ไม่มีกำรบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน หำกไม่เขำ้รำ้นชอ้ปป้ิง 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำทวัรเ์พ่ิมท่ำนละ 1,000 หยวน *** 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – เมืองมำเกำ๊ – เมืองจไูห่ 

                                      อิสระชอ้ปป้ิง ตลำดใตดิ้นกง๋เป่ย – อำหำรค ่ำ เป่ำฮ้ือ ไวนแ์ดง 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคำรเ์ตอร ์ L เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบิน แอรม์ำเกำ๊ โดยมี

เจำ้หนำ้ท่ีบรษิทัฯ ใหก้ำรตอ้นรบั พรอ้มเช็คสมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นกำรเดินทำง  

11.50 น. เหิรฟ้ำส ู ่เกำะมำเกำ๊ โดยสำยกำรบินแอรม์ำเกำ๊ เท่ียวบินท่ี NX 885 บนเครือ่งบริกำรท่ำนดว้ยอำหำร และ  
เครือ่งด่ืมบนเครือ่ง 

15.45 น. เดินทำงถึงสนำมบินมำเกำ๊ หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากรแลว้   น าท่านท่องเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า 

ซ่ีงมาเกา๊เป็นเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  เรียกสัน้ ๆ ว่า มาเกา๊  เป็นพื้นที่บนชายฝัง่ทางใต้

ของประเทศจีนปกครองโดย  ประเทศโปรตเุกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยโุรปที่เก่าแก่ที่สดุในจีน ตัง้แต่

คริสตศ์ตวรรษที่ 16 อ านาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าไดย้า้ยไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนใน พ.ศ.2542 กลายเป็นเขต

ปกครองพิเศษของ หลงัจากนัน้น าท่านขา้มดา่นสู ่เมืองจไูห่ 

 

http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
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เย็น หลงัจำกน ำท่ำนขำ้มด่ำนถึงเมืองจไูห่เรียบรอ้ยแลว้ ใหท่้ำนอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดใตดิ้นก๋กเป่ย ตั้งอยู่ติด

ชายแดนมาเก๊า เป็นศนูยก์ารคา้ติดแอร ์5,000 กว่า รา้นคา้ มีสินคา้ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์

เนมชัน้น าตา่งๆ  ที่นีม่ใีหท้่านไดเ้ลอืกซ้ือหมดซ่ึงเป็นที่นยิมมากของชาวมาเกา๊และฮ่องกง เนือ่งจากสนิคา้ท่ีนีม่คีณุภาพ

และราคาถกู ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซ้ือสนิคา้ตามอธัยาศัย 

  

 

 

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ชิมเป่ำฮ้ือ พรอ้มไวนแ์ดง และเมนอ่ืูนๆ ณ ภตัตำคำร 
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โรงแรม 365 ART HOTEL / VIENNA HOTEL ZHUHAI หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง จไูห่ – ถนนค ู่รกั – จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ – วดัผ ูโ่ถว่ – รำ้นบวัหิมะ 

                                         รำ้นผำ้ไหม – รำ้นหยก – ชมโชวพ์ระรำชวงัหยวนหมิงหยวน  

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

จากนัน้น าท่าน  ถนนค ู่รกั Lover's Road ถนนเรียบชายหาดท่ี

สวยงามของเมอืงจไูห่แวะถ่ายรปูกบัสญัลกัษณอ์นัสวยงามโดดเดน่

ของเมอืงจไูห่ บริเวณอ่าวเซียงห ู เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร "จ ู

ไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์"  

 

 

จากนัน้น าท่านชม วดัผโูถว่ น าท่านสู ่วดัผูโ่ถว นมสัการ

องคส์งักระจาย เพื่อความอดุมสมบรูณ ์นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 

เพื่อความโชคด ีนมสัการองคอ์มติรพทุธเจา้ เพื่อการมสีขุสวสัดี

และนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพื่ออายยุืนนาน  

จากนัน้น าท่านแวะชม รำ้นผำ้ไหม ชมผลติภณัฑท์ี่ท าจากผา้ไหม

จนีที่มชีือ่เสยีง โดยเฉพาะผา้ห่มไหมที่ห่มอุน่ในหนา้หนาว และเย็น

สบายในหนา้รอ้น จากนัน้น าท่าน แวะชม รำ้นบวัหิมะ ที่เลือ่งชือ่

ที่สดุจะเป็นผลติภณัฑ ์"บวัหิมะ" สามารถรกัษาแผลท่ีโดนน า้รอ้น

ลวก และแผลผผุองไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนัน้ยงัมผีลติภณัฑ ์ผา้

ไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกซ้ือเลอืกชมอีกดว้ย และชม รำ้นหยก ชม

ผลติภณัฑจ์ากหยก หินท่ีคนจนีเชือ่ว่าเป็นหินศกัดิส์ทิธิ ์

เท่ียง      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนชม พระรำชวงัหยวนหมิงหยวน พรอ้มชมโชว ์พระราชวังหยวนหมิงหยวน ไดส้รา้งขึน้แทนพระราชวัง

ใหมห่ยวนหมงิ ณ กรงุปักกิ่ง พระราชวงัแห่งนี ้ถกูสรา้งขึน้ใหมอ่ีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภเูขาชลินิ" ในเมอืง "จไูห่" ท า

ใหส้วนแห่งนีโ้อบลอ้มดว้ยขนุเขาท่ีเขยีวชอุ่ม สวนหยวนหมงิ มเีนือ้ที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น 
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ดา้นหนา้เป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้งขึ้นเท่าของจริงในอดีตทกุชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 

ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากับสวนเดมิในกรงุปกกิ่ง เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งตา่ง ๆ กว่ารอ้ยชิน้ อาทิ 

เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ต าหนังเจิ้งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลี้ยวสิ่งที่ท าให้ สวนหยวนหมิง   

หยวน มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแต่ งสวนที่เป็นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะ

จีน "สวนหยวนหมิง" จึงถือไดว้่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซ่ึงจ าลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคณุค่าทั้งในแง่

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรุกิจการท่องเที่ยว สวนแห่งนี้เปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั้งแต่ วันที่ 1 กมุภาพันธ ์ค.ศ. 

1997 เป็นตน้มา  

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

โรงแรม 365 ART HOTEL / VIENNA HOTEL ZHUHAI หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  ขำ้มด่ำนจไูห่ – เมืองมำเกำ๊ – วดัเจำ้แม่กวนอิม 

                                      ผำ่นชมเจำ้แม่กวนอิมรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตพ์อล – เซนำโดส้แควร ์

                                      รำ้นขนม – เวเนเช่ียน – สนำมบินมำเกำ๊ - กรงุเทพฯ 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัจำกนัน้น ำท่ำนขำ้มด่ำนส ู ่เมืองมำเกำ๊ 

 จากนัน้น าท่านชมผ่านชม เจำ้แม่กวนอิมรมิทะเล ที่ตัง้อยู่ริมทะเล เจา้แม่

กวนอิมองค์ทองสร้างดว้ยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์  มีความสงู 18 เมตร 

หนกักว่า 1.8 ตนั 

 น าท่านสู่ วดัเจำ้แม่กวนอิม วดันีเ้ป็นวดัใหญ่และเก่าแก่ที่สดุในมาเกา๊ มีอายุ

กว่า 600 ปี สรา้งตัง้แตศ่ตวรรษที่ 13 นอกจากนัน้แลว้ยงัเป็นสถานส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์การเมือง มีโต๊ะหินที่ใชเ้ป็นสถานที่ลงนามในสนธิสญัญา

ทางมติรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน เมือ่ปีค.ศ.1844  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย แวะชิมและซ้ือขนมพ้ืนเมืองรวมถึงวิตำมินต่ำงๆ ในราคาโดนใจ ไมว่่าจะ

เป็น วิตามนิสกดัจาก  ปลาทะเลน า้ลกึ หรือ น า้นมผึง้ ที่ชว่ยบ ารงุผวิพรรณ หรือ เลอืกซ้ือหมแูผน่ไปเป็นของฝากกอ้

สามารถเลอืกไดท้ี่นี ่ 

จากนัน้น าท่านชม วิหำรเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนีเ้คยเป็นสว่นหนึง่

ของวิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 

และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก 
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โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แตถ่กูท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลงิ

ไหมใ้นปี 1835 ทัง้วิทยาลยั และโบสถถ์กูท าลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบนัไดหนา้

ดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหว่า  งตะวนัออก และตะวนัตกและมอียู่ที่นีเ่พียงแห่งเดยีวเท่านัน้ในโลก  

น าท่านเดนิผา่นชม เซนำโดส้แควร ์ถือไดว้่าเป็นท าเลทองทางธรุกิจของมาเกา๊เพราะรวบรวมสนิคา้คณุภาพและ  

รา้นคา้ตา่งๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทกุแบบทกุสไตล ์และยงัมสีินคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ตา่งๆ ของมาเกา๊วางขาย

อยู่ดว้ยเรียกว่าชอ้ปป้ิงที่นีแ่ห่งเดยีวก็คุม้เกินพอ แวะชมิและซ้ือขนมพื้นเมอืง  

น าท่านชม  เดอะเวเนเซ่ียน  หรือ เวนิสมาเก๊า  โรงแรมครบวงจร  ใหญ่ที่สดุในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเว

นสิ  เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ย่ีหอ้ดงัๆ ถึง 350 รา้นคา้ และอิ่มเอมกบัร ้ านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมอืงเว

นิสของโรงแรม  ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ไดต้ามใจชอบ    (การ

ลอ่งเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮ่องกง หรือ ชมโชวต์า่งๆ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิเอง)   

 

 

 

 

ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงส ูส่นำมบินมำเกำ๊ 

19.00 น. น ำท่ำนลดัฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินแอรม์ำเกำ๊  เท่ียวบินท่ี NX 882 

20.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 

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

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 15 ท่ำนขึ้นไป 

 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบิน แอรม์าเกา๊ ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – กรงุเทพฯ  

(และตอ้งเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) 

• ค่าภาษนี า้มนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

            ณ วนัที่  06 ธนัวาคม 2560    และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 
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• ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการทีร่ะบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการ 

• ค่ารถรับสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษสีนามบินทกุแห่งที่ม ีซ่ึงเป็นอตัรา ณ วนัที่ 06 ธนัวาคม 2560     

และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

• ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ทิปไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ  ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  ท่ำนละ 1,500 บำทตลอดทิปกำรเดินทำงเก็บท่ีสนำมบิน 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• กรณีลกูคำ้เป็นชำวต่ำงชำติ ท่ีไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำแบบกร ุป๊ได ้ลกูคำ้ตอ้งไปยื่นวีซ่ำเด่ียวดว้ยตนเอง (กรณีต่ำงชำติ 

เก็บค่ำบรกิำรทวัรเ์พ่ิม 5,000 บำท และลกูคำ้เป็นผ ูด้ ำเนินกำรยื่นวีซ่ำเอง ทำงบรษิทัฯไม่สำมำรถแทรกแซงได)้ 

• ค่าธรรมเนยีมการท าหนงัสอืเดนิทาง 

• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเคร่ืองดืม่และค่าอาหารที่สัง่เพิม่เองค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรับราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมค่าภาษที่องเที่ยวหากมกีารเก็บเพิ่ม 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงิน  

• ทำงบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ำบริกำรทวัรเ์ป็นจ ำนวนเงิน  เต็มจ ำนวน ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท าจอง

ส ารองที่นัง่แลว้ 2 วนัท าการ  

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนัท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ

ทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้

เมอืงพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กับชาวต่างชาต ิหรือ คน

ตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• การท่องเที่ยวประเทศจีนนัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดงักล่าว  คือรา้น

หยก รา้นบัวหิมะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจิวเวอรร่ี์ แต่ไม่ไดม้ีการบังคับซ้ือ หากท่านใดไม่ เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่า

ทวัรเ์พิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

• เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินที่ทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ดังนัน้ที่นัง่ทางสายการบินจะจัดใหเ้ป็นโซน

กรุ๊ปมาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว้่าจะขอที่นัง่โซนใหม่  และในบางครั้งที่นัง่บนเคร่ืองบน อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกัน

หมดกบัคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วนัที่เดนิทาง เจา้ท่ีและหัวหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่างเต็มที่ เผือ่ที่จะไดน้ัง่ดว้ยกันกบัคนใน

ครอบครัว ทัง้นีจ้ึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 15 ท่ำน 

 

 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

กรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

 

 

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ *** 


