
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE FD312:มาเกา๊-ฮอ่งกง-จูไ่ห ่3วนั2คนื 
Hongkong Summer Sale 2019:เทศกาลลดราคาสนิคา้ท ัง้เกาะ70-80%  

น ัง่รถขา้มสะพานขา้มทะเลใหญท่ีส่ดุในโลก ฮอ่งกง-จไูห-่มาเกา๊  
ยโุรปใจกลางเอเชยี เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ วหิารเซนตพ์อล 

ชมววิแบบ 360องศา อา่ววคิตอเรยี หาดรพีสัเบย ์
ขอพร วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั) วดัผูโ่ถว  

ถนนคูร่กั ชมสาวงาม “หวีห่นี”่ ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน,ตลาดกงเป่ย 
เมนูพเิศษ:เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง,อาหารโปรตเุกส 
พกัจไูห ่2คนื โดยสายการบนิ Thai Air Asia 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 
อาย ุ1-18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

 

4-6 กรกฎาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

7-9 กรกฎาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

11-13 กรกฎาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

18-20 กรกฎาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

28-30 กรกฎาคม 62 13,888 16,888 3,500 20 

8-10 สงิหาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

18-20 สงิหาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

22-24  สงิหาคม 62 9,888 12,888 3,500 20 

25-27 สงิหาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

29-31 สงิหาคม 62 10,888 13,888 3,500 20 

13-15 ตลุาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

8-10 ธนัวาคม 62 13,888 16,888 3,500 20 

30ธนัวาคม-1มกราคม 63 15,888 18,888 3,500 20 

31ธนัวาคม-2มกราคม 63 15,888 18,888 3,500 20 

 



วนัแรก       สนามบนิดอนเมอืง – มาเกา๊ – รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วหิารเซนตพ์อล 
                  เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ - จูไ่ห ่                                                                 อาหารเทีย่ง,เย็น 

03.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้3 ประต ู3 

เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก

เจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที่สายการบนิดว้ยตัวท่านเองตาม

นโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ 

06.45 น. บนิลัดฟ้าสู่ มาเก๊า โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่

FD760 

(ไม่มีบร ิการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง ท่านสามารถส ัง่ซื้อไดต้าม

อธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเครือ่ง) 

10.20 น. เดินทางถงึ สนามบนิมาเก๊า (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1

ชัว่โมง) มาเก๊า เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจใน

อดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแค่หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาว

จนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 

ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิต่อคา้ขายกับชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่น

แถบนี ้ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้น

สถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของ ชาตติะวันตกเขา้มาอย่าง

มากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระห   ว่าง

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัว จนเรยีกไดว้า่เป็น  

"ยโุรปใจกลางเอเชยี จากนัน้ ผา่นชมรปูปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล 

เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว 

มีความสูง 18เมตร หนักกว่า 1.8 ตันเป็นองค์เจา้แม่กวนอมิลูกครึง่

ผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี

โปรตุเกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะ

มาเกา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิ

ชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดรั้บการยก

ยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิตท์ี่  ยิง่ใหญ่ทีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล แวะชมิขนมรา้นขายของ

ฝากขึน้ชือ่ตน้ต ารบัของเมอืงมาเกา๊  

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษอาหารโปรตเุกส 

เดนิทางสู ่เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊(THE VENETIAN) โรงแรมคาสโินหรู
ระดับ 6 ดาว เชญิท่านสัมผัส บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหมข่องเอเชยี
ภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกที่ใหค้วามบันเทิง และ
สถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมาก  
มายกวา่ 350 รา้น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพือ่ลิม้ลอง
เมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบ ทา่นสามารถน่ังเรอืกอนโดล่าล่องไปตามคลองเว
นชิภายในโรงแรม(ไมร่วมค่าน่ังเรอื)  ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของ
อติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบั  แหล่งชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางท่าน

ตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casinoก็พอมเีวลา  
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่ตัง้อยูท่างใตข้องมณฑลกวางตุง้ มพีืน้ทีด่า้นทศิตะวนัออกตดิกบัเซนิเจิน้ ดา้นทศิ
ใตต้ดิกบัมาเก๊า ในปีค.ศ. 1980 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงเศรษฐกจิ (SPECIAL AREA) ปัจจุบันเมอืงจูไห่
ไดม้กีารพัฒนาทางเศรษฐกจิอยา่งรุดหนา้ทัดเทยีมเมอืงอตุสาหกรรมทั่วไป ตกึรามบา้นชอ่งในตัวเมอืงสว่น
ใหญส่รา้งขึน้ใหมส่วยงามไมแ่พเ้มอืงเซนิเจิน้ 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
       : น าทา่นสูท่ ีพ่กั XIN YONG FA HOTEL (3*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่อง        จูไ่ห-่ฮอ่งกง-อา่ววคิตอเรยี-หาดรพีสัเบย-์วดัแชกงหมวิ-ถนนนาธาน-จไูห ่  

                                                                                                                         อาหารเชา้,เทีย่ง,--                                                                   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรารี ่ถงึฮอ่งกง น าทา่นน่ังรถ

เดนิทางสู ่อา่ววคิตอเรยี (ไม่ไดข้ ึน้สู่จุดชมววิสูงสุด Peak คะ)  น าชม

ทวิทัศน์โดยรอบของเมอืงฮ่องกง อยู่เหนือระดับน ้าทะเล554เมตร เป็น

ยา่นทีพั่กอาศัยหรหูราทีส่ดุบนเกาะฮอ่งกง ทา่นจะมองเห็นทวิทศันข์องฮอ่งกงโดยรอบแบบ 360องศา น าทา่น

สู่ หาดทรายรพีสัเบย ์หาดทรายรูปจันทน์เสีย้วแห่งนี้สวยทีสุ่ดแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า



ภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิ

โหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลาง

สวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่

กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่อ

อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3ปี 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดทีข่ ึน้ชือ่อยา่งมาก ทีเ่กาะ
ฮอ่งกง วัดแหง่นีเ้รารูจั้กกนัดใีนนาม วดักงัหนั วัดนี้ม ีกังหันทองแดงทีเ่ชือ่กันว่าถา้หมนุ 3รอบจะขับไล่สิง่ชัว่
รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  มาให ้จากนัน้น าทา่นไป ชมโรงงานจวิเวลลี ่เยีย่มชมสาธติวธิเีลอืกซือ้เพชรและชมการ
ผลติจวิเวลรีท่ีไ่ดรั้บรางวัลออกแบบดเีดน่ 3ปีซอ้น และเลอืกซือ้กงัหัน แชกงหมวิ น าโชคทีไ่ดท้ าการปลุกเสก
มาจากวัด   
จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศัย  
Hongkong Summer Sale 2019(ชว่ง ม.ิย-ส.ค) 
ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบ
รนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆระดับโลกกวา่ 700รา้นคา้ เชน่Amani,Prada 
, Gucci Burberry ,Cartier,Chanel ,Coach , Dior ,Fendi 
,Louis Vuitton,Chole, ของเด็กเลน่ทีห่า้ง Toy r’us แหลง่ช ้

อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS Galleria เชน่
Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis 
Vuitton , Chole ฯลฯใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ.ตกึโอเชีย่น
เทอรม์นิอล ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซแ์ละรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย อาท ิG2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, 
Bossini ฯลฯ  
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  
จากนัน้น าทา่นกบัสู ่เมอืงจูไ่ห ่น าทา่น น ัง่รถขา้ม สะพานฮอ่งกง-จไูห–่ มาเกา๊ (Hong Kong-Zhuhai-
Macau Bridge) สะพานขา้มทะเลใหญท่ีสุ่ดในโลก มคีวาม
ยาวทัง้สิน้ 55 กโิลเมตร ประกอบดว้ย สะพานขา้มทะเล อุโมงค์
ลอดใตท้ะเล และเกาะเทียม เชือ่มเกาะฮ่องกง เมืองจูไห่ของ
มณฑลกวางตุง้ และเกาะมาเก๊า เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการวันที ่24 
ตุลาคม พ.ศ. 2017 สะพานถูกออกแบบใหม้ลีักษณะคดเคีย้วเพือ่
ลดแรงตงึเครยีดของคลืน่ทีก่ระท าต่อเสาตอมอ่สะพาน แถมยังถูก
ออกแบบใหท้นตอ่แผน่ดนิไหวและไตฝุ้่ น โดยมกีารใชเ้หล็กในการ
กอ่สรา้งมากถงึ 4 แสนตัน ซึง่เทยีบไดก้ับการสรา้งหอไอเฟลถงึ60 
แห่ง จึงนับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดทางวิศวกรรมของจีน ใชง้บ
ก่อสรา้งมากถงึ 20 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ (กว่า 6แสนลา้นบาท) โดยในเริม่ก่อสรา้งในปี 2009 ทางฝ่ัง
แผ่นดนิใหญ่ของจีน และเริม่ก่อสรา้งโครงการฝ่ังฮ่องกงในปี 2011 โดยช่วงแรกทางการจนีวางแผนให ้
โครงการแลว้เสร็จภายในปี2017 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งเกอืบ 10 ปี สะพานมทีางวิง่ส าหรับรถยนตท์ัง้หมด 6 
เลน แบง่เป็นฝ่ังละ 3 เลน โดยจะชว่ยยน่ระยะเวลาเดนิทา งระหว่าง ฮอ่งกงถงึจูไห่เหลอืเพยีง 30 นาท ีจาก
เดมิทีต่อ้งใชเ้วลาเดนิทางโดยใชเ้รอืราว 3-4 ชัว่โมง ซึง่ความส าเร็จของการสรา้งสะพานแห่งนี้ทางการจนี
นับวา่เป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่ถงึ เมอืงจไูห ่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

       :น าทา่นสูท่ ีพ่กั XIN YONG FA HOTEL (3*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
 

วนัทีส่าม:    ถนนคูร่กั-สญัลกัษณ์เมอืงจไูห ่“หวีห่นี”่-วดัผูโ่ถว-ตลาดกงเป่ย-มาเกา๊-กรงุเทพฯ 
                                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,--                                                                   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น่ังรถผ่านชมทวิทัศน์ของ ถนนคูร่กั ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ 
ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภมูทิัศน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนเหยอ่น
ใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารน า
เกา้อี ้หรอื มา้น่ัง ซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึไดช้ือ่ว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่
นยิมของบรรดาคู่รัก ...แลว้น าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของ
เมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ู“จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์” หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีน”ี เป็น
รปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล  หวหีน ีความหมายคอื สาวงามทีย่นื
ถอืไขม่กุ ยนืบดิเอวพลิว้ ร ิว้ชายผา้พดัพลิว้ อุน่รอยยิม้ท ัง้บนใบหนา้ถงึมุมปาก 
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจู

ไห ่เดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์ังกระจายเพือ่ความอุดมสมบูรณ์ นมัสการ
เจา้แมก่วนอมิ เพือ่ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 
พระองค ์เพือ่อายยุนืนาน 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 



แวะชม รา้นสมนุไพรจนี(ยา) แหล่งคน้ควา้ยาแผนโบราณ หรอืเป่าฟู่ หลงิ  หรอืทีเ่ราเรยีกว่า “ บัวหมิะ” ยา
ประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื 
น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองบองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ี ผ่อนคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังกา
รบรยายสรรพคุณของสมนุไพร แวะชมอัญมณี(หยก)ทีป่ระเทศจนียกยอ่งว่ามคี่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและ
เพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าให ้
ชวีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มัง่คั่ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้  ก าไลหยก 
แหวน  หยก หรอื เผา่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค 
เดนิทางสู ่ตลาดกงเป่ย ศูนยก์ารคา้ใตต้ดิแอร ์มรีา้นมากกว่า 5,000 รา้นคา้ มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย 
เชน่ สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่  ฯลฯ ทีน่ีม่ ี
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หมด  ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย จนสมควรแกเ่วลา จากนัน้เดนิทางสู ่มาเกา๊ 

22.40 น  เดนิทางกบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD767 

00.30+1 น.  ถงึ สนามบนิดอนเมอืง  โดยสวัสดภิาพ 
 
 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบ
ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร์  จงึเรยีนใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลูกคา้ท่านใดไมร่่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็น
ผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลูกคา้ท่านใดทีอ่ยูต่่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาที่

สนามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความ

ล่าช้าของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล

ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย

ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – มาเกา๊(MFM) – กรงุเทพฯ(DMK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ 2ทา่น หากพัก 3ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ปส าหรับผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่น ้าหนัก
กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 
6.คา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ ชาวตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 800 บาท/ทา่น 

7.(7.1)คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของลกูคา้ 
 



เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** 
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุถงึวนัเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง  อย่าง

นอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ

ทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนส ีหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น 

ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง 

(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็มลกูคา้ถอืไปทีส่นามบนิ

เอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ส าคญัมาก:กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง  

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ 
และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขของบรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระ
แบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระ
เต็มมเีงือ่นไข   



6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  

7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่
ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


