
 

 

  

 

 

 

  

BHT 9190455 ทวัรม์าเกา๊ เกา๋ เกา๋ 3D2N 

โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ [NX] 

เดนิทาง: เม .ย.-มิ.ย . 62 
เร ิ มตน้เพยีง 5,900.- 

วนัที 1. กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่– เซนิเจ ิ1น 

วนัที 2. เซนิเจ ิ1น - รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-รา้นผา้ –วดักวนอ-ู
พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิ1น -ชอ้ปปิ1 งหลอหวู่-จไูห่  

วนัที 3. จไูห่  -มาเกา๊ -เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วดัเจา้แม่
กวนอมิ -โบสถเ์ซ็นตป์อล -  เวเนเชี ยน- The 
Parisian Macao - กรงุเทพฯ 

HILIGHT  
•เที ยวเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊”   
•ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที  The Venetian 
Resort  
•ชมหอไอเฟลจําลองขนาดครึ งหนึ งจากของจรงิที 
ฝร ั งเศส 
•สกัการะวดัขึ1นชื อ วดัเจา้แมก่วนอมิ  ที มาเกา๊และ วดั
กวนอ ูที เซนิเจ ิ1น 
•ชมประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม เมอืงเซนิเจ ิ1น ณ 
พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิ1น 
•ชอ้ปปิ1 งสดุมนัสท์ ี  หลอหวูม่อลล ์
•เมนพูเิศษ เป๋าฮื1อ  +ไวนแ์ดง , เป็ดปกักิ ง 



 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที  1 กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่– เซนิเจ ิ1น 
08.30 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั "น 4 

เคานเ์ตอร ์P สายการบนิแอรม์าเกา๊  โดยมเีจา้หนา้ที* คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสาร
การเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 
 

10.35 น. ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊เที*ยวบนิที* NX885 
(มอีาหารรอ้นเสริพ์บนเครื*อง) 

14.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊  ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที*เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ นเร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ั วโมง) 

 “มาเก๊า”เป็นเมอืงที*มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้น
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจี"ยนเป็นชนชาตดิั "งเดมิจนมาถงึชว่งตน้
ศตวรรษที* 16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนี"เพื*อตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและ
มาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี"ที*สําคัญคอืชาวโปรตุเกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้น
สถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตเิตะวันตกเขา้มาอย่างมากมายทําใหม้าเก๊ากลายเป็น
เมอืงที*มี*การผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่
เป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝั* งทะเลดา้นตะวันตกของ
สามเหลี*ยมปากแม่นํ"าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั*ง
วันที*19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพธิสีง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนี นับ
จากนั"นมาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึ*งในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตยั่งคงสภาพการเมอืง
การปกครองในรปูแบบของหนึ*งประเทศสองระบบ…เดนิทางสูจ่ไูหโ่ดยรถโคช้ปรับอากาศผา่นดา่น
กงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   
ในการเดนิทางขา้มดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาที

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ า โรงแรมที พกั 

1 กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่– เซนิเจ ิ1น  
✈ x �  

Higgert 
shenzhen  
Hotel หรอื
เทยีบเทา่  

2 
เซนิเจ ิ1น- รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-รา้นผา้ –วดักวนอ-ู
พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิ1น-ชอ้ปปิ1 งหลอหวู-่จไูห ่ �   �  �  

Jinjiang hotel  
หรอืเทยีบเทา่  

3 
จไูห-่มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วดัเจา้แม่
กวนอมิ-โบสถเ์ซ็นตป์อล -  เวเนเชี ยน-The Parisian 
Macao - กรงุเทพฯ 

�  �  ✈ 
 



 

เมอืงจูไห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี“จูไห่”ไดรั้บการยกย่องจากสหประชาชาติ
ใหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี”จากนั"นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจิ"น  โดย
รถโคช้ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 3 ชั*วโมง  “เมอืงเซนิเจิ"น” ซึ*งเป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิ
ปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ที*สําคัญของจนีทางตอนใตแ้ละเป็น
แหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมัยอกีดว้ย 

คํ า  บรกิารอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร   

         เดนิทางเขา้สูท่ี*พัก เซนิเจ ิ1น Higgert shenzhen  Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที  2 เซนิเจ ิ1น- รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-รา้นผา้ –วดักวนอ-ูพพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิ1น-ชอ้ปปิ1 งหลอหวู-่

จไูห ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูว่ดักวนอKูuan Au Templeเป็นวัดที*ศักดิOสทิธเ์ป็นที*นยิมในเมอืงเซนิเจิ"นเทพ

เจา้กวนอูเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื*อสัตยค์วามจงรักภักดแีละความกลา้หาญความกตัญPู
โชคลาภบารมนียิมขอพรในเรื*องหนา้ที*การงานสกัการะขอพระและกราบไหวท้า่นเพื*อความเป็นสริิ
มงคลต่อตนเองและครอบครัวจากนั"นนําท่านไปผ่อนคลายความเมื*อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดย
การแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซื"อยาครอบจักวาลบวัหมิะยาประจําบา้นที*มีชื*อเสียงและมี
สรรพคุณมากมายช่วยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่นนํ"ารอ้นลวกหรือนํ"ามันช่วยลดการ
อักเสบและเกดิหนองพองแผลที*โดนลวกไดด้หีรอืจะทาเพื*อป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดด
เป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิฝ้าจุดดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใสนําทา่นชมรา้นผา้ไหม
ชมขั "นตอนการเลี"ยงไหมและการผลติผา้หม่ไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผัสนําทา่นชมรา้นหยก
มสีนิคา้มากมายเกี*ยวกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชื"อเป็นของฝากหรอืเป็นของที*ระลกึแดต่ัวทา่นเอง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย 
 

นําทกุทา่นเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิ1น  ตั "งอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ กอ่ตั "งขึ"นในปี 1981 เปิดใน
พฤศจกิายน 1988 มันครอบคลมุพื"นที*ประมาณ 37,000 ตารางเมตรพื"นที*กอ่สรา้ง 18,000 ตาราง
เมตร ในเดอืนพฤษภาคมปี 1995 ชมประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของเมอืงเซนิเจิ"น โดดเดน่ไป
ดว้ยดา้นสถาปัตยกรรมที*น่าประทับใจ เนื*องจากเซนิเจิ"นเป็นเมอืงที*ทันสมัยและมันก็น่าสนใจที*จะ
ดปูระวัตแิละพัฒนาการของเมอืงเซนิเจิ"น    ...จากนั"นใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการตอ่ราคาสนิคา้
มากกวา่ 50% ที*คนไทยขนานนามวา่ มาบญุครองเซนิเจิ"น หรอืหลอหวู ่ซติี" ทา่นจะพบกบัสนิคา้
กอ๊ปปี"แบรนดเ์นม ชื*อดังมากมายอาท ิArmani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, 
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ.  

 จากนั"นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจไูห ่ โดยรถโคช้ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 3 ช ั วโมง   
คํ า  บรกิารอาหารกลางคํ า ณ รา้นอาหาร  เมนพูเิศษ.. เป๋าฮื1อ+ไวนแ์ดง 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี พกั จไูห ่Jinjiang  hotel หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที  3 จไูห-่มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วดัเจา้แมก่วนอมิ-โบสถเ์ซ็นตป์อล -  เวเนเชี ยน-

The Parisian Macao - กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดที*ใหญแ่ละเกา่แกท่ี*สดุในมาเกา๊ สรา้งขึ"นตั "งแตส่มัยศตวรรษที* 

13 ภายในวัดมแีท่นบชูาสวยงาม สาหรับประดษิฐานองคพ์ระพุทธรปู พรอ้มรูปปั"นทองลงรักของ
สาวกอีก 3 รูป นอกจากนี"ยังเป็นที*ประดษิฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ใน
ดอกบัว จากนั"นนําทุกท่านสู ่เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสัมฤทธิOประทับยนืบน
โคมทรงดอกบัว ซึ*งประเทศโปรตเุกสสรา้งขึ"นเพื*อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนื*องในโอกาสสง่มอบ
คนืใหก้ับประเทศจนี .... จากน ั1นนําทา่นแวะซื1อขนมพื1นเมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทอง
พบัหอ่สาหรา่ยที ข ึ1นชื อ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั"นนําทา่นมายัง ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ที*สรา้งขึ"นระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟ

ไหมใ้นปี 1835 ทําใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลที*อยู่ตดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กันโดยรวม



 

แลว้โบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที*ยัง
หลงเหลอือยู่ของวทิยาลัยเซนตป์อลคือประจักษ์พยานการก่อตั "งมหาวทิยาลัยของตะวันตกใน 
ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถัินขณะที*ซากประตโูบสถ์
เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า..จากนั"นเดินทางต่อที* The 
Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอสิระพักผ่อน
ถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมอืงจําลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายใน
เวเนเชี*ยนตามอัธยาศัยซึ*งแบง่เป็นโซนต่างๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชื*อดังให ้
ท่านไดส้ัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื*อลิ"มลองเมนูต่างๆ ที*ท่านชื*นชอบและรา้นคา้แบรนด์
เนมหลากหลายกว่า300 รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ 
หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตาม
คลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสี*ยงโชคคาสโินซึ*งมอียูทั่ "งหมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตให ้
เด็กที*มอีายุตํ*ากวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหทํ้าการบันทกึภาพใด ๆ ภายใน
คาสิโนทั "งสิ"นและควรแต่งกายสุภาพ) ทุกท่านสามารถเด ินชมสถานที เท ี ยวจากThe 
Venetian Resort ไปยงัหอไอเฟลจําลองของมาเก๊า และสามารถชมววิหอไอเฟลจําลอง
ขนาดครึ*งหนึ*งขจากของจรงิที*ฝรั*งเศส ซึ*งตั "งตระหง่านอยู่บรเิวณหนา้ทางเขา้รีสอร์ท The 
Parisian Macao โดยสามารถขึ"นไปชมววิสวยๆ ของจนีแผน่ดนิใหญ ่และ ฝั*ง Cotaiไดอ้ยา่งเต็มที* 
หอไอเฟลจําลองของมาเกา๊จะไปเที*ยวแลนมารค์แหง่ใหมข่องเกาะมาเกา๊ 

คํ า  อสิระอาหารคํ าตามอธัยาศยั.....เพื อความสะดวกในการชอ้ปปิ1 ง 

19.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเกา๊เพื*อเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊เที*ยวบนิที* 
NX882  (มอีาหารรอ้นเสริพ์บนเครื อง) 

20.50 น.       เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

มาเกา๊ เกา๋ เกา๋ 
3DN2 BY NX 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั|ว 
ทา่นละ 

พักเดี*ยวเพิ*ม 
ทา่นละ 

วนัที  24-26 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที  25-27 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที  30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

วนัที  31 พ.ค. – 02 ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที  01-03  ม.ิย. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

วนัที  07-09  ม.ิย. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

วนัที  08-10  ม.ิย. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

วนัที  14-16  ม.ิย. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

วนัที  15-17  ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 



 

วนัที  21-23  ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที  22-24  ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที  28-30  ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที  29  ม.ิย.- 01 ก.ค. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

**เนื องจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 5,900 บาท  
ราคานี1รวมรายการทวัร ์ต ัvวเครื องบนิ 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ื อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั1งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ1นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิyในการเปลี ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที ลกูคา้ตอ้งออกต ัvวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ของบรษิทัฯเพื อเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ั1ง มฉิะน ั1นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั1งส ิ1น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท  

    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 ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิO เก็บคา่ใชจ้า่ยทั "งหมด  

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

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

ท ั1งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั1งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที ระบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิyท ี จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั1งส ิ1น 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพื*อการทอ่งเที*ยวเทา่นั"น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี*ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขั "นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั "งไทยและญี*ปุ่ น ขึ"นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที*เทา่นั"น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ "งสิ"น** 

4.6 เมื*อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ*ง หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิO ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั "งสิ"น 

 



 

อตัราคา่บรกิารนี1รวม 
1. คา่ตั|วโดยสารเครื*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"าหนักสมัภาระรวมในตั|วเครื*องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอ

มเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล/ แอรม์าเกา๊ 20 กโิล คา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครื*องบนิตามเงื*อนไขของแตล่ะสายการบนิที*มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื*อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื1อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี1ยประกนัเร ิ มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี1ยประกนัเร ิ 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%  

อตัราคา่บรกิารนี1ไมร่วม 
 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

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

 3. คา่ภาษีนํ"ามัน ที*สายการบนิเรยีกเก็บเพิ*มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั|วเครื*องบนิ 

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



 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOที*จะเลื*อนการเดนิทางในกรณีที*มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิOการเก็บคา่นํ"ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ*ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ"นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOในการเปลี*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 ขอสงวนสทิธิyในการเปลี ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั1งนี1ข ึ1นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลี ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั1งนี1ข ึ1นอยูก่บัอตัราแลกเปลี ยนของเงนิสกลุฮอ่งกง

ดอลลาร ์

 

 

 

 

 


