
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

เดนิทางโดย สายการบนิแอรเ์อเชยี 

โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พเิศษ !!! เมนูเป่าฮือ้+ไวนแ์ดง พรอ้มดว้ยอาหารจนีอกีมากมาย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิแอรเ์อเชยี  AIR ASIA (FD) 

ขาไป FD762 DMK - MFM 10.20 – 13.45 

สายการบนิแอรเ์อเชยี  AIR ASIA (FD) 

ขากลบั FD765 MFM - DMK 17.55 – 19.50 



 

 

 

 

 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของ

เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือความควบคมุ

ของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

 

03 - 05 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900.- 

 

09 - 11 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

10 - 12 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

16 - 18 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

17 - 19 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

23 - 25 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

24 - 26 พฤศจกิายน 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

30 พฤศจกิายน - 2 ธนัวาคม 61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

01 - 03   ธนัวาคม    61 
 

9,900.- 12,900.- 3,900. 

 

07 - 09   ธนัวาคม    61 
 

11,900.- 14,900.- 3,900. 

 

09 - 11  ธนัวาคม  61(วนัรฐัธรรมนญู) 
 

12,900.- 15,900.- 3,900. 

 

14 - 16   ธนัวาคม    61 
 

10,900.- 13,900.- 3,900. 

 

15 - 17   ธนัวาคม    61 
 

10,900.- 13,900.- 3,900. 

 

21 - 23   ธนัวาคม    61 
 

10,900.- 13,900.- 3,900. 

 

22 - 24   ธนัวาคม    61 
 

10,900.- 13,900.- 3,900. 

 

28 - 30  ธนัวาคม  61 (วนัปีใหม)่ 
 

13,900.- 16,900.- 4,900. 

 

29 - 31 ธนัวาคม  61 (วนัปีใหม)่ 
 

13,900.- 16,900.- 4,900. 

 

30 ธนัวาคม - 1 มกราคม 62 (วนัปีใหม)่ 
 

14,900.- 17,900.- 4,900. 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก :: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคาร 1 เคานเ์ตอร ์1-2 

ของสายการบนิ AIR ASIA (FD) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและ

บัตรขึน้เครือ่ง 

10.20 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง โดยเทีย่วบนิที ่FD762 

** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งทัง้ไปและกลบั 

 และสายการบนิแอรเ์อเชยีไม่อนุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่งจะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง  

หากทา่นใดตอ้งการจองทีน่ั่ง สามารถเชค็ทีน่ั่งและราคากบัเจา้หนา้ทีไ่ด ้

 

 

 

 

 

 

13.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจใน อดตีมาเก๊าเป็น

เพยีงแค ่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาต ิดัง้เดมิจนมาถงึชว่ง

ตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจีนและมาสรา้ง

อาณานคิมอยู่ในแถบนี้ที่ส าคัญคอืชาว โปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและ

ศลิปวัฒนธรรม ของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองทีม่ี่การผสมผสาน ระหว่าง

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกไดว้่าเป็น �ยุโรปใจกลางเอเชยี�มาเก๊าอยู่ในเขต

มณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริ์ล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ หรอืทีค่นใหญ่รูจ้ักกันในนามของ เจา้แม่ทับทมิ ภายในมีหนิแกะสลักขนาด

ใหญ่เป็นรูปเรอืส าเภา เพือ่เป็นสญัลกัษณ์แสดงว่าเจา้แม่อามา่ข ึน้มายังมาเกา๊เมือ่ครัง้อดตี บรเิวณหนา้วัดมรีูปปัน้

สงิโตตัง้อยู่ 2 ตัว ซึง้วัดแห่งนี้จะมีผูค้นไปสกัการะตลอดทัง้ปี  น าท่านเดนิทางชม องคเ์จา้แมก่วนอมิ ตัง้อยู่

บรเิวณรมิทะเล สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องคท์คีวามสงู 1.8 เมตร น ้าหนักประมาณ 1.8 ตัน ตัง้อยู่บนฐาน

ดอกบัวขนาดใหญ่ มคีวามสวยสดงดงาม ยามเย็นสทีองขององคเ์จา้แม่กวนอมิจะรบักบัแสงแดด มคีวามสวยงาม

มาก รูปปั้นเจา้แม่กวนอมินี้ สรา้งข ึน้โดยชาวโปรตเุกสครัง้เมือ่โอกาสทีโ่ปรตเุกสคนืฮ่องกงใหแ้กท่างการจีนเพื่อ

เป็นสญัลกัษณ์ใหก้บัคนรุ่นหลังไดช้ม  แลว้น าท่านสู ่โบสถเ์ซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ราว ค.ศ.1602 

 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 3,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 5,900 บาท/ทา่น //  พเีรยีดปีใหมร่าคา7,900 บาท/ทา่น 

3. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – วดัอามา่ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล – THE VENETIAN 

RESORT – จไูห ่   ( - / - / เย็น ) 

***ตัว๋กรุ๊ปสายการบนิแอร ์เอเชยี ไม่สามารถเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอื วันเดนิทางได ้หากทา่นตอ้งการเปลีย่นตอ้งซือ้ตัว๋

ใบใหม่เทา่นัน้ 

***ตัว๋กรุ๊ปสายการบนิ แอร ์เอเชยี จะยังไม่รว่มแผนประกนัการเดนิทาง ในกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้ กระเป๋าเดนิทางแตกหักหรอื

เสยีหาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกนัเองได ้หลงัจากบรษัิทฯ ท าการออกตัว๋ใหท้า่นแลว้ ประมาณ 4 – 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง โดยสามารถเลอืกซือ้ผ่านทางเว็บไซตข์องสายการบนิแอร ์เอเชยี หรอื ตดิตอ่ Call Center 02 515 9999 



 

 

ใหค้รัง้แรกทีส่รา้งเสร็จมคีวามตัง้ใจใชเ้ป็นโรงเรียนสอนทางดา้นศาสนาของชาวตะวันตกในดนิแดนทีห่่างไกล 

แตห่ลงัจากนัน้ราว ค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ่มคีวามรุนแรงมาก ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อตัวโบสถ์

ทัง้หมด จนเมือ่ปี ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเกา๊ไดเ้ขา้มาท าการบูรณะใหม่คงเหลอืไวเ้พยีงประตหูนา้และบันได

ทางเขา้เพยีงเทา่นัน้ ดา้นหลงัของโบสถจ์ัดเป็นพพิธิภณัฑท์างดา้นศาสนา   

จากนัน้น าทา่นสู ่ เวเนเชีย่น (The Venetian Macao) เป็นคาสโินคอมเพล็กซข์นาดใหญ่สดุของมาเก๊าทีม่ี

โซนคาสโินทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก รวมทัง้ยังเป็นอาคารทีม่ีพื้นทีใ่ชส้อยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชยีดว้ย แต่ส ิง่ที่มี

ชือ่เสยีงของเวเนเชีย่นส าหรับนักทอ่งเทีย่วทัว่ไปคอืโซนทีเ่ป็นหา้ง ซึง่ออกแบบและตกแต่งใหเ้หมือนกับสไตล์

เมอืงเวนสิของประเทศอติาล ีซึง่สรา้งออกมาไดส้วยงามและน่าตืน่ตาตืน่ใจจนมีชือ่เสยีงไปทั่วโลก บรรยากาศ

ในโซนหา้งของเวเนเชีย่นเรียกว่า Grand Canal Shoppes อยู่ทีด่า้นขา้งของโซนคาสโินซึง่จะแยกสว่นกัน

ชดัเจนแตจ่ะมทีางเดนิเชือ่มถงึกนัได ้ภายในหา้งจะมีรูปร่างคลา้ยกับตัว U ทีม่ีคลองไหลผ่านกลางทางเดนิซึง่

จะมีบรกิารเรือพายกอนโดล่า (Gondola) ที่มีทัง้คนจีนและฝรั่งคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ พรอ้มกับการ

พูดคยุรอ้งเพลงไปดว้ยกนั สว่นเพดานจะทาสแีละใหแ้สงเหมือนกับเป็นทอ้งฟ้า รา้นต่างๆภายในหา้งค่อนขา้ง

หลากหลาย ทัง้ของกนิของใชต้า่งๆ รวมทัง้รา้น Lord Stow Bakery ทีเ่ป็นรา้นขายทารต์ไข่ชือ่ดังทีส่ดุเจา้หนึง่

ของมาเกา๊อยู่ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่ของประเทศจนีผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืงที ่ดา่นกง๋เป่ย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 
 

พกัที ่Landmark Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงจไูห ่
 

วนัที ่2 
จไูห ่– เซนิเจ ิน้ – ชมหยก Minerial Museum – บวัหมิะ – รา้นยางพารา – ช็อปป้ิงตลาดตงเหมนิ  

โรงละครน า้ OCT BAY WATER THEATRE (ถา่ยรปูดา้นหนา้)                 (เชา้ / กลางวนั / เย็น ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเซนิเจ ิน้  เมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร 

สมัยกอ่นเมอืงเชนิเจิน้เป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ท าใหม้ีความเจรญิ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึน้ มีการจัดตัง้ตลาดหลักทรัพย์ อาคารส านักงาน 

โรงแรม และสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรก็เพิม่ข ึน้เป็น 2 เทา่ 

น าท่านทุกท่านเดนิทางสู ่พพิธิภัณฑ ์ชมหยก Mineral Museum ศูนยร์วมสนิคา้ทีร่ะลกึเครื่องประดับหยก 

สมบัตลิ ้าคา่ของชาวจนีใครไดค้รอบครองจะมสีขุภาพแข็งแรงและโชคดโีดยหยกธรรมชาตจิะมหีลายสคีอืสขีาวสี

เขยีวสนี ้าตาลสเีหลืองและสมี่วง ท่านสามารถเลือกซื้อหยกทีม่ีการดัดแปลงเป็นเครื่องบูชาต่างๆ ทัง้ป๊ีเซี๊ ยะ, 

ก าไลหยก, จีห้ยก และอืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม รา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จ้ักกันดขีองคนไทย เมื่อ

อตัราคา่บรกิารลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ เรอื 1 ล า สามารถน่ังไดไ้มเ่กนิ 4 ทา่น 

 ผูใ้หญ ่- Mop128 (per ride) **เงนิไทยประมาณ 550 – 650 บาท 

 เด็ก - Mop98 (per ride) **เงนิไทยประมาณ 450 – 550 บาท 

 Private Gondola - Mop512 (per ride) **เงนิไทยประมาณ 2,300 – 2,500 บาท 



 

 

คราวเกดิอุบัตเิหตุรถแก๊สคว ่าทีถ่นนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจีนไดส้ง่ยาบัวหมิะอันมี

สรรพคณุรักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ัว่ตวั จากนัน้มาคนไทยก็รูจ้ักสรรพคณุของบัวหมิะ

เรื่อยมา พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ใหท้่านไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอีกวธิี

หนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด และบ ารุงการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิีธรรมชาติ แลว้น าท่าน เขา้ชม รา้น

ยางพารา  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากยางพารา เชน่ หมอน ทีน่อน และอืน่ๆ อกีมากมาย 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 หลงัอาหารน าทกุทา่น ช็อปป้ิงตลาดตงเหมนิ เป็นทัง้ถนนและตลาดชือ่ดังของเซนิเจิน้ ศูนยร์วมแห่งการชอ้ป

ป้ิงสนิคา้มากมายภายในประเทศ และยังมนัีกทอ่งเทีย่วเยอะทีน่ี่นับว่าเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง 

จะมสีนิคา้มากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้ รวมถงึสนิคา้เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั อุปกรณ์ไอทรีา้นอาหาร

ฟาสตฟ์ดูและแบรดต์า่งๆมากมายทีใ่หท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปซือ้สนิคา้ทีส่วยงามตามอัธยาศยั 

จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้ OCT BAY WATER THEATRE  ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ ใชแ้สง

เลอรเ์ซอร ์ไฟเครือ่งเปลง่แสง ม่านน ้าในการแสดง สามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนในการสรา้งแท่น

แสดงบนน ้าที่ใหญ่ที่สดุในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทาย

เกีย่วกบัเทคโนโลย ี(ไมร่วมคา่เขา้ชมโชว)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

พกัที ่Century Plaza Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงเซนิเจ ิน้ 
 

วนัที ่3 
เซนิเจ ิน้ – จไูห ่– ถนนคูร่กั – จไูหฟิ่ชเชอรร์า้นขนม – มาเกา๊  – สนามบนินานาชาตมิาเกา๊  – 

กรงุเทพฯ                                                                                                     (เชา้ / กลางวนั / -) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

 น าท่านผ่านชม ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาล

เมืองจูไห่ไดท้ าไวข้ ึน้เพื่อเป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รักทัง้หลาย ใหท้่านได ้

ถ่ายรูปคู่กับ จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บรเิวณอ่าวเซียงหู เป็นรูป

แกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมาเกา๊ ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืงที ่ดา่นกง๋เป่ย  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมาเกา๊ 

17.55 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่FD765 

***ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งทัง้ไปและกลบั และสายการบนิแอรเ์อเซยีไม่อนุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่ง

จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่งกอ่นได*้** 

19.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพและประทบัใจ 
 

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



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ค่าภาษีสนามบนิ 

ภาษีน ้ามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 **ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ ไม่เกนิ 20 กโิล / ทา่น 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคนืไดใ้นกรณีลูกคา้ทีม่ีวีซ่าอยู่แลว้และส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 

กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวีซ่ากรุ๊ป 144 ชัว่โมง ทางบรษัิทขอเก็บค่าวีซ่าทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (ในกรณีลูกคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เดีย่ว ส าหรับลกูคา้ตา่งชาต ิ

× คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด **ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีีชอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

× ทปิไกดแ์ละคนขับรถ ท่านละ 180 HKD/ ท่าน/ ทรปิ หรือประมาณ 800 บาท (หัวหนา้ทัวร์แลว้แต่จะพอใจในการ

บรกิาร) 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง (ฮ่องกง มาเกา๊ จูไห่ เซนิเจิน้) 

ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้ไหม, 

ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 180 HKD /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

(หรอืประมาณ 800 บาท) 

**คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หัวหนา้ทวัร*์* 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  20 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!!  PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัทีใ่ชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจ านวนของผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความสะดวกสบาย

ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 

ในกรณีทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั ณ วันเดนิทางหากทีม่ทีา่นใดทา่นหนึง่ไม่สามารถเดนิทางได  ้ตอ้งเปลีย่นหอ้ง

จาก TWN / TRP / DBL เป็นหอ้งพักทา่นเดยีว (SINGLE) ลกูคา้จะตอ้งเสยีคา่ชารจ์พกัเดีย่วดว้ยตวัทา่นเอง  

**ราคาหอ้งพักเดีย่วทา่นละ 3,500 บาท 

 



 

 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วัน 

 ช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมีการการันตมีัดจ าทีน่ั่ง

กบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตั๋วแลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคนืค่าต ัว๋ได  ้เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

    **ส าคญั!! บรษัิทฯ ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮ่องกง เซนิเจิน้ จูไห่ ข ึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอื

ใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้** 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ  

 ส าหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรือถอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรื่องเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวันเดนิทางทีร่ะบุเทา่นัน้ 

 ลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หร้ับทราบกอ่นการท า

จองทัวร ์แต่ทัง้นี้ บรษัิทไม่มีการลดราคาทัวรใ์นสว่นของลูกคา้ทีม่ีวีซ่าจีนทุกกรณี PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่

นอ้ยกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลบั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 21 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั หรือ

เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู ้

เดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สดุวสิยั เชน่ ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิหรือทรัพยส์นิสญูหายอัน

เนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตุสุดวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรือไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบุไว ้ 

เนื่องจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮ่องกง 
 


