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ปรแกรมการเดนิทาง 

โปรแก
รมการ
เดนิทา
ง 
 
วนัที� 1: 

 
 
กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชี�ยน- จไูห-่เซนิเจ ิ,น 

07.30 
น. 
04.00 
น. 

คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั -น 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร์
เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

10.20 
น. 
06.35 
น. 

      ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที�ยวบนิที� FD762 
       เที�ยวบนิที� FD760 เดนิทางเดอืน ม.ิย.-ส.ค. 2562 ใชเ้ที�ยวบนิที� FD760 
      (บนเครื�องมบีรกิารขายอาหารและเครื�องดื�ม) 

13.45 
น.   
10.20 
น.  

เดนิทางถงึสนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระ
ในการเขา้เมอืง 

 

“มาเกา๊”เป็นเมอืงที�มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจี-ยนเป็นชนชาตดิั -งเดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที� 16 ชาวโปรตเุกสได ้
เดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนี-เพื�อตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี-ที�สําคัญคอืชาว
โปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่ง
มากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงที�มี�การผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจน
สามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชยี”มาเกา๊อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝั�งทะเลดา้นตะวันตก
ของสามเหลี�ยมปากแมนํ่-าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั�งวันที�19 
ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสทําพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัสาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนั-นมาเกา๊ได ้
กลายเป็นหนึ�งในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตยั่งคงสภาพการเมอืงการปกครองในรปูแบบของหนึ�ง
ประเทศสองระบบ 

 

...จากน ั,นผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเลรปูองคเ์จา้แมก่วนอมิสมัฤทธิMประทับยนืบนโคมทรงดอกบวั ซึ�ง
ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึ-นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนื�องในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี ....จากนั-นนํา
ทา่นมายังซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลที�สรา้งขึ-นระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ทําให ้
วทิยาลัยเซนตป์อลที�อยูต่ดิกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัย
เซนตป์อล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที�ยังหลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการ
กอ่ตั -งมหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถัิน
ขณะที�ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืงมาเกา๊เซนาโดส้แควร ์ซ ึ�งโดดเดน่
ดว้ยพื-นถนนที�ปลูาดดว้ยกระเบื-องเป็นลายลอนคลื�นลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้า่นได ้
เดนิเที�ยวและแวะซื-อสนิคา้ที�มชีื�อเสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนั-นนําทา่นแวะซื-อขนมพื-นเมอืงมาเกา๊ 
ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับหอ่สาหรา่ยที�ข ึ-นชื�อ...นําทา่นชมThe Venetian Resortโรงแรมสดุหรเูลศิอลังการใน
บรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอสิระพักผอ่นถา่ยรปูและชมความงามสมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้า
จําลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชี�ยนตามอธัยาศัยซึ�งแบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหาร
ชื�อดังใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภัตตาคารกวา่ 30 แหง่ เพื�อลิ-มลองเมนูตา่งๆที�ทา่นชื�นชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นม
หลากหลายกวา่300 รา้นเชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ 

GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการราคาทา่นละ120เหรยีญ)ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะเสี�ยงโชค
คาสโินซึ�งมอียูทั่ -งหมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่
อนุญาตใหทํ้าการบนัทกึภาพใดๆภายในคาสโินทั -งสิ-นและควรแตง่กายสภุาพ 



 

 

คํ�า  
        รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

 

…เดนิทางสูจ่ไูหโ่ดยรถโคช้ปรับอากาศผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทาง
ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิ
ประมาณ 45-60นาทเีมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี“จไูห”่ไดรั้บการยกยอ่งจาก
สหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี”หลังจากนั-นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิ-น 
(โดยรถโคช้) ซึ�งเป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ที�
สําคัญของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมัยอกีดว้ย.. 

 
      เดนิทางเขา้สูท่ี�พักHiggert Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 2: เซนิเจ ิ,น-วดักวนอ-ูสวนดอกไมฮ้อลแลนด-์ชอ้ปปิ, งตลาดตงเหมนิ-จไูห ่

 
เชา้ 

      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที�พัก 

 

นําทา่นเดนิทางสูว่ัดกวนอKูuan Au Templeเป็นวัดที�ศักดิMสทิธเ์ป็นที�นยิมในเมอืงเซนิเจิ-นเทพเจา้กวนอเูป็นเทพ
สญัลักษณ์แหง่ความซื�อสตัยค์วามจงรักภกัดแีละความกลา้หาญความกตัญUโูชคลาภบารมนียิมขอพรในเรื�อง
หนา้ที�การงานสกัการะขอพระและกราบไหวท้า่นเพื�อความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเองและครอบครัวนําทา่นนําทา่น
เดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคา้พื,นเมอืงของเมอืงเซนิเจ ิ,น อาทเิชน่ หยก 
ยางพารา ฯลฯ เพื�อฝากคนที�ทา่นรกั...จากนั-นเดนิทางไป สวนดอกไมเ้นเธอรแ์ลนดห์รอืที�รูจั้กกนัดใีนชื�อ 
เมอืงดอกไมห้นันซาน ซึ�งเป็นสวนดอกไมท้ี�สามารถซื-อดอกไม ้สตัวเ์ลี-ยง เครื�องหนิ และอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบั
ธรรมชาต ิสวนแหง่นี-ยังเป็นที�พักผอ่นหยอ่นใจ เดนิเลน่และเพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

กลางวนั 
        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนพูเิศษ เป๋าฮื,อ + ไวนแ์ดง 

 
 ...จากนั-นเดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปปิ-งสนิคา้ภายในประเทศ ที�นี�นับวา่เป็นสถานที�ที�

นักทอ่งเที�ยวนยิมมาชอ้ปปิ-ง เพราะนอกจากที�นี�จะเป็นแหลง่ชอ้ปปิ-งแลว้ยังเป็นแหลง่รวมเรื�องอาหารการกนิอกี
ดว้ย ที�นี�มสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสื-อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใครชอบ
ตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ 

คํ�า 
       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 ..หลังจากนั-นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่(โดยรถโคช้) 

 
      เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Jinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 3: จไูห ่-มาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที�พัก 

 ..จากนั-นเดนิทางผา่นชมถนนคูรั่ก (The Lover Road) ซึ�งเป็นถนนเลยีบชายหาดที�แสนจะโรแมนตกิซึ�งทาง
รัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดทํ้าไวข้ ึ-นเพื�อเป็นสถานที�พักผอ่นหยอ่นใจและยังเป็นที�นยิมของบรรดาคูรั่กทั -งหลาย...สมควร
แกเ่วลา เดนิทางสูม่าเกา๊โดยรถโคช้ปรับอากาศผา่นดา่นกงเป่ย ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง 



 

(ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาใน
การเดนิประมาณ 45-60 นาท ี

 สมควรแกเ่วลา  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

14.15น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเกา๊เพื�อเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� FD763 

(บนเครื�องมบีรกิารขายอาหารและเครื�องดื�ม) 

16.10 
น. 

     เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ… 

 

มาเกา๊ เหมา เหมา 
D3N2 BY FD 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18

ปี 
[มเีตยีง] 
พักกบั
ผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัbว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

24-26 พฤษภาคม 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

31 พ.ค.-02 ม.ิย. 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

01-03 มถินุายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

07-09 มถินุายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

08-10 มถินุายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

21-23 มถินุายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

22-24 มถินุายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

29 ม.ิย.-01 ก.ค. 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- - 4,000.- 

05-07 กรกฎาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- - 4,000.- 

06-08 กรกฎาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- - 4,000.- 

10-12 สงิหาคม 2019 10,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 5,000.- 



 

30 ส.ค.-01ก.ย. 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

31 ส.ค.-02ก.ย. 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

**เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 5,000 บาท  
ราคานี,รวมรายการทวัร ์ต ัว̂เครื�องบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั,งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ,นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิbในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ัว̂โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ั,ง มฉิะน ั,นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั,งส ิ,น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม. 

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทั -งหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิM เก็บคา่ใชจ้า่ยทั -งหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที�นั�ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ั,งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั,งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิbท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั,งส ิ,น 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั-น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้มาเกา๊โดยผดิกฎหมายและในขั -นตอน

การผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั -งไทยและมาเกา๊ขึ-นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั-น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ -งสิ-น** 

4.6 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิM ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น 

อตัราคา่บรกิารนี,รวม 
1. คา่ตัbวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั -นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั -นที�นั�งจากชั -นประหยัดเป็นชั -นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์



 

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นั-น  

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ-าหนักสมัภาระรวมในตัbวเครื�องบนิแอรเ์อเซยี 20 กโิลกรัม คา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิ

ที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื,อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี,ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี,ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3%  

8. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชั�วโมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ที�มวีซีา่อยูแ่ลว้และสําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นั-น) 

9. กรณีที�ทาง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชั�วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ที�เกดิขึ-นตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวน

สทิธิM เก็บคา่ใชจ้า่ยทั -งหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนี,ไมร่วม 
 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํ-ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัbวเครื�องบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 



 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิMที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิMการเก็บคา่นํ-ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ-นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิMในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ -งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั -งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิbในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั,งนี,ข ึ,นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั,งนี,ข ึ,นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุดอลลา่ร ์

ฮอ่งกง 

 

 

 

 

 


