
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันท่ี 1 สนามบินดอนเมือง - มาเก๊า - รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล - THE 
VENETIAN - จู่ไห่ 

03.30  พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้3 ประตู 3 เคา

เตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พร้อมข้อแนะน าขัน้ตอนจาก
เจ้าหน้าท่ี) กระเป๋าทกุใบจะต้องฝากให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีสายการบนิด้วยตวัท่านเองตาม
นโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ 

06.45  บนิลดัฟ้าสู่ มาเก๊า โดยสายการบนิ Thai Air Asia เที่ยวบินท่ี FD760 

*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 

10.20  เดนิทางถึง สนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) มาเก๊า เป็นเมืองท่ีมี
ประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน และนา่สนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแคห่มูบ้่านเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟเูจีย้นเป็นชนชาติดัง้เดมิ จนมาถึงชว่งต้นศตวรรษท่ี 
16 ชาวโปรตเุกสได้เดนิเรือเข้ามายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พ่ือตดิตอ่ค้าขายกบัชาวจีน และมาสร้าง
อาณานิคมอยูใ่นแถบนี ้ท่ีส าคญัคือชาวโปรตเุกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
สถาปัตยกรรม และศลิปวฒันธรรมของ ชาตติะวนัตกเข้ามาอยา่งมากมาย ท าให้มาเก๊า
กลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระห  ว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวั จน
เรียกได้ว่าเป็น"ยโุรปใจกลางเอเชีย จากนัน้ผ่านชมรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์
เจ้าแมก่วนอิมปรางค์ทองสมัฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั มีความสงู 18เมตร หนกักวา่ 
1.8 ตนัเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลกูคร่ึงผสมผสานระหวา่งจีนกบัโปรตเุกส ซึง่พระพกัตร์เป็นพระ
แมม่ารีโปรตเุกส สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์ให้กบัมาเก๊าในโอกาสสง่มอบเกาะมาเก๊าคืนให้กบั
จีน เพ่ือคนให้รุ่นหลงัได้ระลึกถึง ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ท่ีมีช่ือออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน ด้านหลงัของโบสถ์มีพิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวตัขิองโบสถ์ ซึง่โบสถ์เซนต์พอลนี ้
ได้รับการยกยอ่งให้เป็นอนสุาวรีย์แหง่ศาสนาคริสต์ท่ี  ยิ่งใหญ่ท่ีสดุในดนิแดนตะวนัออกไกล 
แวะชิมขนม ร้านขายของฝากขึน้ช่ือต้นต ารับของเมืองมาเก๊า 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษอาหารโปรตุเกส 



 

 

เดนิทางสู ่เดอะเวเนเช่ียนมาเก๊า THE VENETIAN โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญ
ทา่นสมัผสั บรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีให้ความบนัเทิง และสถานท่ีช้อปปิง้ท่ีแกรนด์แคนแนลช๊อป พบกบัร้านค้าแบ
รนด์เนมช่ือดงัมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สมัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพื่อลิม้ลอง
เมนตูา่งๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ ท่านสามารถนัง่เรือกอนโดลา่ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม
(ไม่รวมค่านัง่เรือ) ให้ท่านได้สมัผสักบัเมืองจ าลองของอิตาลี เมืองเวเนเช่ียน ให้ทา่นได้สมัผสั
กบั  แหลง่ช้อปปิง้อนัลือช่ือมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเส่ียงโชคกบั 
Casinoก็พอมีเวลา จากนัน้เดนิทางสู่เมืองจูไห่ ตัง้อยูท่างใต้ของมณฑลกวางตุ้ง มีพืน้ท่ีด้าน
ทิศตะวนัออกตดิกบัเซินเจิน้ ด้านทิศใต้ติดกบัมาเก๊า ในปีค.ศ. 1980 ได้รับการยกย่องให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจ (SPECIAL AREA) ปัจจบุนัเมืองจไูหไ่ด้มีการพฒันาทางเศรษฐกิจอย่าง
รุดหน้าทดัเทียมเมืองอตุสาหกรรมทัว่ไป ตกึรามบ้านชอ่งในตวัเมืองสว่นใหญ่สร้างขึน้ใหม่
สวยงามไมแ่พ้เมืองเซินเจิน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

: น าท่านสู่ท่ีพัก XIN YONG FA HOTEL (3*) หรือระดับใกล้เคียงกัน    

     
 

วันท่ี 2 จู่ไห่-ฮ่องกง-อ่าววิคตอเรีย-หาดรีพัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ถนนนาธาน-จูไห่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮ่องกง โดยเรือเฟอราร่ี ถึง ฮ่องกง น าทา่นนัง่รถเดนิทางสู ่อ่าว
วิคตอเรีย (แตไ่มไ่ด้ขึน้สูจ่ดุชมวิวสงูสดุ Peak นะคะ)  น าชมทิวทศัน์โดยรอบของเมืองฮอ่งกง 
อยูเ่หนือระดบัน า้ทะเล554เมตร เป็นยา่นท่ีพกัอาศยัหรูหราท่ีสดุบนเกาะฮ่องกง ทา่นจะ
มองเห็นทิวทศัน์ของฮอ่งกงโดยรอบแบบ 360องศา น าท่านสู ่หาดทรายรีพัสเบย์ หาดทราย



 

 

รูปจนัทน์เสีย้วแหง่นีส้วยท่ีสดุแหง่หนึง่ และยงัใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลาย
เร่ืองมีรูปปัน้ของเจ้าแมก่วนอิมและเจ้าแมท่ินโหว่ซึง่ท าหน้าท่ีปกปอ้งคุ้มครองชาวประมง โดด
เดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูช่ายหาด ให้ท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม
และเทพเจ้าแหง่โชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานตอ่อายซุึง่เช่ือกนัวา่ข้ามหนึ่งครัง้จะมี
อายเุพิ่มขึน้ 3 ปี 

เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

น าทา่นเดนิทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวดัท่ีขึน้ช่ืออยา่งมาก ท่ีเกาะฮ่องกง วดัแหง่นีเ้รารู้จกักนั
ดีในนาม วดักงัหนั วดันีมี้ กงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถ้าหมนุ 3รอบจะขบัไลส่ิ่งชัว่ร้ายและน า
แตส่ิ่งดีๆ มาให้ จากนัน้น าท่านไป ชมโรงงานจิวเวลล่ี เย่ียมชมสาธิตวิธีเลือกซือ้เพชรและชม
การผลิตจิวเวลร่ีท่ีได้รับรางวลัออกแบบดีเดน่ 3ปีซ้อน และเลือกซือ้กงัหนั แชกงหมิว น าโชคท่ี
ได้ท าการปลกุเสกมาจากวดั  จากนัน้ให้ทา่น อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศยั 
Hongkong Summer Sale 2019(ช่วง มิ.ย-ส.ค) อาทิเช่น ช้อปปิง้ท่ี Ocean Terminal และ 
Harbour City กบัสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงัตา่งๆระดบัโลกกวา่ 700 ร้านค้า เชน่Amani,Prada, 
Gucci Burberry ,Cartier,Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton,Chole, ของเดก็เลน่
ท่ีห้าง Toy r’us แหลง่ช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี DFS Galleria เชน่Burberry, 
Cartier,Chanel ,Coach ,Dior,Fendi ,Louis Vuitton, Chole ฯลฯให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ ณ.ตกึ
โอเช่ียนเทอร์มินอล ช้อปปิง้คอมเพล็กซ์และร้านค้าตา่งๆ มากมาย อาทิ G2000, U2, Mark & 
Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ 

(อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง) 

จากนัน้น าทา่นกบัสู ่เมืองจู่ไห่ น าท่าน น่ังรถข้าม สะพานฮ่องกง - จูไห่ – มาเก๊า (Hong 

Kong-Zhuhai-Macau Bridge) สะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวทัง้สิน้ 55 
กิโลเมตร ประกอบด้วย สะพานข้ามทะเล อโุมงค์ลอดใต้ทะเล และเกาะเทียม เช่ือมเกาะ
ฮอ่งกง เมืองจไูหข่องมณฑลกวางตุ้ง และเกาะมาเก๊า เปิดใช้อย่างเป็นทางการวนัท่ี 24 
ตลุาคม พ.ศ. 2017 สะพานถกูออกแบบให้มีลกัษณะคดเคีย้วเพ่ือลดแรงตงึเครียดของคล่ืนท่ี
กระท าตอ่เสาตอม่อสะพาน แถมยงัถกูออกแบบให้ทนตอ่แผน่ดนิไหวและไต้ฝุ่ น โดยมีการใช้
เหล็กในการก่อสร้างมากถึง 4 แสนตนั ซึง่เทียบได้กบัการสร้างหอไอเฟลถึง 60 แหง่ จึงนบัวา่



 

 

เป็นหนึง่ในสดุยอดทางวิศวกรรมของจีน ใช้งบก่อสร้างมากถึง 20 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (กวา่ 
6 แสนล้านบาท) โดยในเร่ิมก่อสร้างในปี 2009 ทางฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ของจีน และเร่ิมก่อสร้าง
โครงการฝ่ังฮอ่งกงในปี 2011 โดยชว่งแรกทางการจีนวางแผนให้โครงการแล้วเสร็จภายใน
ปี2017 รวมแล้วใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 10 ปี สะพานมีทางวิ่งส าหรับรถยนต์ทัง้หมด 6 
เลน แบง่เป็นฝ่ังละ 3 เลน โดยจะชว่ยยน่ระยะเวลาเดินทา งระหวา่ง ฮอ่งกงถึงจไูหเ่หลือเพียง 
30 นาที จากเดมิท่ีต้องใช้เวลาเดนิทางโดยใช้เรือราว 3-4 ชัว่โมง ซึง่ความส าเร็จของการสร้าง
สะพานแหง่นีท้างการจีนนบัวา่เป็นหนึง่ในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของโลกยคุใหม ่ถึง เมืองจูไห่ น า
ทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 

: น าท่านสู่ท่ีพัก XIN YONG FA HOTEL (3*) หรือระดับใกล้เคียงกัน    

     
 

วันท่ี 3 ถนนคู่รัก-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หว่ีหน่ี”-วัดผู่โถว-ตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นัง่รถผา่นชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รัก ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาล
เมืองจไูหไ่ด้ตกแตง่ภมูิทศัน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่นเหยอ่นใจ และท่ีได้ช่ือวา่
ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหง่นีไ้ด้มีการน าเก้าอี ้หรือ ม้านัง่ ซึง่ท า
มาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านัน้ จึงได้ช่ือวา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคูรั่ก ...แล้วน า
ทา่นแวะถ่ายรูปกบัสญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมืองจไูห ่บริเวณอา่วเซียงห ู“จูไห่ฟิช
เชอร์เกิร์ล” หรือท่ีมีช่ือเรียกวา่ “หวีหนี” เป็นรูปแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถือไขม่กุอยู่ริมทะเลหวี
หนี ความหมายคือ สาวงามท่ียืนถือไขม่กุ ยืนบดิเอวพลิว้ ริว้ชายผ้าพดัพลิว้ อุน่รอยยิม้ทัง้บน
ใบหน้าถึงมมุปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง บง่บอกถึงความอดุมสมบรูณ์รุ่งเรืองแหง่เมืองจู
ไห ่เดนิทางสู ่วัดผู่โถว นมสัการองค์สงักระจายเพ่ือความอดุมสมบรูณ์ นมสัการเจ้าแม่



 

 

กวนอิม เพื่อความโชคดี นมสัการองค์อมิตรพทุธเจ้าเพ่ือการมีสขุสวสัดีและนมสัการ
พระพทุธเจ้า 4 พระองค์ เพ่ืออายยืุนนาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษเป๋าฮือ้+ไวน์แดง 

แวะชม ร้านสมนุไพรจีน(ยา) แหลง่ค้นคว้ายาแผนโบราณ หรือเป่าฟู่ หลิง หรือท่ีเราเรียกวา่ “ 
บวัหิมะ” ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความ
ร้อนเชน่ น า้ร้อนลวก หรือ น า้มนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกิดหนองบองแผลท่ีโดนลวกได้ดี 
ผอ่นคลายด้วยการนวดฝ่าเท้า พร้อมฟังการบรยายสรรพคณุของสมนุไพร แวะร้านผ้าไหม ให้
ทา่นชมผลิตภณัฑ์ผ้าไหม อาทิเชน่ ไส้ผ้าหม่ท่ีท าจากเส้นในไหม, ชดุเคร่ืองนอนตา่งๆ, เสือ้ผ้า, 
ผ้าพนัคอ ฯลฯ ซึง่ผ้าไหมจีนถือวา่มีช่ือเสียงทางการผลิตและสง่ออกของโลก เพราะจีนเป็น
ประเทศแรกท่ีรู้จกัการเลีย้งไหมและพฒันาคณุสมบตัพิิเศษตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง ท่านสามารถ
เลือกซือ้เป็นของฝาก หรือว่าใช้เองได้ตามอธัยาศยั เดนิทางสู ่ตลาดกงเป่ย ศนูย์การค้าใต้ติด
แอร์ มีร้านมากกวา่ 5,000 ร้านค้า มีสินค้าให้ทา่นเลือกมากมาย เชน่ สินค้าก๊อปปีแ้บรนด์เนม
ชัน้น าตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเดก็เลน่ ฯลฯ ท่ีน่ีมีให้ท่านได้
เลือกซือ้หมด ให้ท่านอิสระเลือกซือ้ตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลาจากนัน้เดนิทางสู ่มา
เก๊า 

22.40  เดนิทางกบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เที่ยวบินท่ี FD767 

00.30+1  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

     

 

 
 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็(เสริมเตียง) เดก็(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

04 - 06 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

07 - 09 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

11 - 13 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

18 - 20 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

28 - 30 Jul 2019  13,888  15,888 15,888 15,888 3,500 

08 - 10 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

18 - 20 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

22 - 24 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

25 - 27 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

29 - 31 Aug 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

13 - 15 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

08 - 10 Dec 2019  13,888  15,888 15,888 15,888 3,500 

30 Dec 2019 - 01 Jan 

2020  
15,888  18,888 18,888 18,888 3,500 

 



 

 

ก าหนดวันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็(เสริมเตียง) เดก็(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

31 Dec 2019 - 02 Jan 

2020  
15,888  18,888 18,888 18,888 3,500 

หมายเหตุ 

**กรณีลูกค้าต้องการซือ้ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาตดิต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าท่ีอีก
ครัง้** 

ส่ิงท่ีลูกค้าจ าเป็นต้องรับทราบก่อนเดนิทาง 
-  เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษท่ีได้รับการสนบัสนนุตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการทอ่งเท่ียวแหง่เมือง
จีน ทกุเมือง ก าหนดให้มีการ ประชาสมัพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นกัทอ่งเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล 
อาทิเชน่ บวัหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไขม่กุ, ผ้าไหม, ผีชิว ซึง่จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะ
มีผลกบัราคาทวัร์  จงึเรียนให้กบันกัทอ่งเท่ียวทกุท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องให้ทกุทา่นแวะเข้า
ไปชม แตจ่ะซือ้หรือไมซื่อ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูค้าท่านใดไมร่่วมเดนิทางตามรายการ หรือไมเ่ข้าร้านสินค้าพืน้เมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็
ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูค้าต้องจา่ยคา่ชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ตอ่ลกูค้า 
1 ทา่น โดยไกด์ท้องถ่ินจะเป็นผู้ เก็บเงินจากลกูค้าโดยตรง *** 

-  ลกูค้าทา่นใดท่ีอยู่ตา่งจงัหวดัและต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบนิ, หรือรถทวัร์, หรือรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั 

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การ
เมือง,สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดนิทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท าการจอง   กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดนิทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพจิารณาสถานการณ์



 

 

แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็น
ต้น )  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุก
กรณี 

อัตราค่าบริการรวม 

1.ค่าตั๋วเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – มาเก๊า(MFM) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมท่ีพกั (พกัห้องละ  2 ทา่น หากพกั 3 ท่านในห้องเดียวกนัจะเป็นห้องแบบเตียงคูแ่ละเสริมเตียง
สปริง) 

3.คา่วีซา่ท่องเท่ียวจีนแบบกรุ๊ปส าหรับผู้ ท่ีถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน้) 
4.คา่อาหารทวัร์ (เช้า กลางวนั และเย็นหรือค ่าตามท่ีระบไุว้ในรายการ) 
5.คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก์  
6.คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระไมเ่กิน 20 กก. ตามท่ีสายการบนิก าหนด 
7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ
ประกนัภยัท่ีบริษัทท าไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไว้
กบับริษัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
2.คา่ใช้จา่ยส่วนตวัท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่ม คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร  
คา่ทีวีช่องพิเศษ คา่มินิบาร์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
3.คา่ท าหนงัสือเดินทาง (Passport) 
4.คา่ท าหนงัสือเดินทางและวีซา่ชาวตา่งชาติ และ ตา่งด้าว 
5.คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน า้หนกักระเป๋าเกินทา่นต้อง
ช าระคา่น า้หนกักระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามท่ีทางสายการบนิเรียกเก็บ 
6.คา่บริการนีรั้บเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเทา่นัน้ ชาวตา่งชาตเิก็บเพิ่ม 800 บาท/ท่าน 

7.(7.1)ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 300RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน 

   (7.2)ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า 



 

 

เงื่อนไขในการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 15 
วนัลว่งหน้า (การไมช่ าระเงินคา่มดัจ า หรือช าระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใด 
ผู้จดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดนิทาง)  

เอกสารที่ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสือเดนิทางเหลืออายกุารใช้งานไมต่ ่ากว่า 6 เดือน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ให้บริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละดา่นตรวจ
ปฏิเสธการออกและเข้าเมืองทา่น*** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือสง่พร้อมยอดคงเหลือ 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด เม่ือท่านตกลง
จองทัวร์โดยจ่ายเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดนิทาง หรือ 
เล่ือนการเดนิทาง ขอคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ 

หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างทา่น
ลกูค้าและบริษัทฯ และเม่ือท่านช าระเงินคา่จอง และหรือ คา่ทวัร์แล้ว ถือว่าทา่นยอมรับเง่ือนไขของบริษัทแล้ว 
 1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทางต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจ้งให้กบั
ทา่นได้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมส่ามารถแก้ไขได้  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดจากสายการบนิ การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล 
การปฏิวตั ิอบุตัเิหต ุและอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผู้จดั หรือ คา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง
หรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุตัิเหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลิงท่ีทางสายการบนิอาจจะมีการ
เรียกเก็บเพิ่มเตมิ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิและตามตารางบนิของสายการบิน   
5) หากมีการถอนตวัหรือไมไ่ด้ใช้บริการตามท่ีจองระบเุอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ผู้จดัถือว่าผู้
ทอ่งเท่ียวสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากคา่ใช้จา่ยท่ีทา่นได้
จา่ยให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบยืนยนัการใช้บริการแบบผู้จดัเป็นตวัแทนนายหน้า ผู้จดัได้ช าระคา่ใช้จา่ย
ทัง้หมดให้แก่ผู้ให้บริการในแตล่ะแหง่แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การ



 

 

บริการจากสายการบนิ บริษัทขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ ผู้จดัจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะ
ประสานงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้า แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

7) การประกนัภยั ท่ีบริษัทได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเท่ียวเท่านัน้ ไมไ่ด้ครอบคลมุถึง สขุภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทได้ 
และทางบริษัทถือว่าทา่นได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ท่านสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได้ จากบริษัท ประกนัทัว่ไป)  
7) มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมมี่สิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้  
8) ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีท่ีผู้ เดนิทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือ
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


