
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD312 มาเกา๊-ฮอ่งกง-จูไ่ห ่3วนั 2คนื  

 

FD312:มาเกา๊-ฮอ่งกง-จูไ่ห ่3วนั2คนื 

Hongkong Summer Sale 2019:เทศกาลลดราคาสนิคา้ท ั1งเกาะ
70-80%  

น ั6งรถขา้มสะพานขา้มทะเลใหญท่ี6สดุในโลก ฮอ่งกง-จไูห-่มาเกา๊ ยโุรปใจกลางเอเชยี เดอะเว
เนเชี6ยนมาเกา๊ วหิารเซนตพ์อล ชมววิแบบ 360องศา อา่ววคิตอเรยี หาดรพีสัเบย ์ขอพร วดั
แชกงหมวิ(วดักงัหนั) วดัผูโ่ถว ถนนคูร่กั ชมสาวงาม “หวี6หนี6” ชอ้ปปิ1 งถนนนาธาน,ตลาดกง

เป่ย 

เมนพูเิศษ:เป๋าฮื1อ+ไวนแ์ดง,อาหารโปรตเุกส 
พกั จไูห ่2 คนื โดยสายการบนิ Thai Air Asia 

วนัที6 รายละเอยีดทอ่งเที6ยว 

1  สนามบนิดอนเมอืง - มาเกา๊ - รปูปั1นเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - วหิารเซนตพ์อล - THE VENETIAN 
- จูไ่ห ่

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

3  ถนนคูร่กั-สญัลกัษณ์เมอืงจไูห ่“หวี6หนี6”-วดัผูโ่ถว-ตลาดกงเป่ย-มาเกา๊-กรงุเทพฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี6ยว 

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 

31 Dec 2019 - 02 Jan 
2020  

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

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที6 1 สนามบนิดอนเมอืง - มาเกา๊ - รปูปั1นเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - วหิารเซนตพ์อล - THE 
VENETIAN - จูไ่ห ่

03.30  พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ั1น3 ประต ู3 เคาเตอร์
เช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั 1นตอนจากเจา้หนา้ที6) 
กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที6สายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบนิ 

06.45  บนิลดัฟ้าสู ่มาเกา๊ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เที6ยวบนิที6 FD760 

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื6อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื6องดื6มบนเครื6อง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20  เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถิ6นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั6วโมง) มาเกา๊ เป็นเมอืงที6มี
ประวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ 
โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจี1ยนเป็นชนชาตดิั 1งเดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที6 16 ชาวโปรตเุกสได ้
เดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนี1เพื6อตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี1 ที6
สาํคญัคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของ 
ชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมาย ทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงที6มกีารผสมผสานระห  วา่งวฒันธรรม
ตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตวั จนเรยีกไดว้า่เป็น"ยโุรปใจกลางเอเชยี จากนั1นผา่นชมรปูปั1นเจา้
แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิXประทับยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวาม
สงู 18เมตร หนักกวา่ 1.8 ตนัเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึ6งผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึ6งพระ
พักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตเุกส สรา้งขึ1นเพื6อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมาเกา๊คนื
ใหก้บัจนี เพื6อคนใหรุ้น่หลงัไดร้ะลกึถงึ ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ี6มชีื6อออกแบบโดยสถาปนกิ
ชาวอติาเลยีน ดา้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึ6งโบสถเ์ซนตพ์อลนี1ไดรั้บ
การยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ี6  ยิ6งใหญท่ี6สดุในดนิแดนตะวันออกไกล แวะชมิขนม 
รา้นขายของฝากขึ1นชื6อตน้ตํารับของเมอืงมาเกา๊ 

เที6ยง  รบัประทานอาหารเที6ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษอาหารโปรตเุกส 

เดนิทางสู ่เดอะเวเนเชี6ยนมาเกา๊ THE VENETIAN โรงแรมคาสโินหรรูะดบั 6 ดาว เชญิทา่น
สมัผัส บรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิ6งอํานวยความสะดวกที6
ใหค้วามบนัเทงิ และสถานที6ชอ้ปปิ1งที6แกรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื6อดงัมากมาย
กวา่ 350 รา้น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภัตตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพื6อลิ1มลองเมนูตา่งๆ ที6ทา่นชื6นชอบ ทา่น
สามารถนั6งเรอืกอนโดลา่ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม(ไมร่วมคา่นั6งเรอื) ใหท้า่นไดส้มัผัสกบั
เมอืงจําลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชี6ยน ใหท้า่นไดส้มัผสักบั  แหลง่ชอ้ปปิ1งอนัลอืชื6อมขีองแบรนดเ์นม
นานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสี6ยงโชคกบั Casinoก็พอมเีวลา จากนั1นเดนิทางสูเ่มอืงจไูห ่ตั 1งอยู่
ทางใตข้องมณฑลกวางตุง้ มพีื1นที6ดา้นทศิตะวนัออกตดิกบัเซนิเจิ1น ดา้นทศิใตต้ดิกบัมาเกา๊ ในปีค.ศ. 
1980 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงเศรษฐกจิ (SPECIAL AREA) ปัจจบุนัเมอืงจไูหไ่ดม้กีารพัฒนา
ทางเศรษฐกจิอยา่งรดุหนา้ทัดเทยีมเมอืงอตุสาหกรรมทั6วไป ตกึรามบา้นชอ่งในตวัเมอืงสว่นใหญ่
สรา้งขึ1นใหมส่วยงามไมแ่พเ้มอืงเซนิเจิ1น 

คํ6า  รบัประทานอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร 

: นําทา่นสูท่ ี6พกั XIN YONG FA HOTEL (3*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 

วนัที6 2 จูไ่ห-่ฮอ่งกง-อา่ววคิตอเรยี-หาดรพีสัเบย-์วดัแชกงหมวิ-ถนนนาธาน-จไูห ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรารี6 ถงึ ฮอ่งกง นําทา่นนั6งรถเดนิทางสู ่อา่ววคิตอเรยี (แต่
ไมไ่ดข้ ึ1นสูจ่ดุชมววิสงูสดุ Peak นะคะ)  นําชมทวิทัศนโ์ดยรอบของเมอืงฮอ่งกง อยูเ่หนือระดบันํ1าทะเล554
เมตร เป็นยา่นที6พักอาศยัหรหูราที6สดุบนเกาะฮอ่งกง ทา่นจะมองเห็นทวิทัศนข์องฮอ่งกงโดยรอบแบบ 360
องศา นําทา่นสู ่หาดทรายรพีสัเบย ์หาดทรายรปูจันทนเ์สี1ยวแหง่นี1สวยที6สดุแหง่หนึ6ง และยังใชเ้ป็นฉากใน
การถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรื6องมรีปูปั1นของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึ6งทําหนา้ที6ปกป้องคุม้ครอง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยที6ทอดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ
และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพื6อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึ6งเชื6อกนัวา่ขา้มหนึ6งครั 1งจะมอีายเุพิ6มขึ1น 3 ปี 

เที6ยง  รบัประทานอาหารเที6ยง ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดที6ข ึ1นชื6ออยา่งมาก ที6เกาะฮอ่งกง วัดแหง่นี1เรารูจั้กกนัดใีนนาม วดั
กงัหนั วัดนี1ม ีกงัหนัทองแดงที6เชื6อกนัวา่ถา้หมนุ 3รอบจะขบัไลส่ ิ6งชั6วรา้ยและนําแตส่ ิ6งดีๆ  มาให ้จากนั1นนํา
ทา่นไป ชมโรงงานจวิเวลลี6 เยี6ยมชมสาธติวธิเีลอืกซื1อเพชรและชมการผลติจวิเวลรี6ที6ไดรั้บรางวัลออกแบบ
ดเีดน่ 3ปีซอ้น และเลอืกซื1อกงัหนั แชกงหมวิ นําโชคที6ไดทํ้าการปลกุเสกมาจากวัด  จากนั1นใหท้า่น 
อสิระชอ้ปปิ1 งถนนนาธาน ตามอธัยาศยั Hongkong Summer Sale 2019(ชว่ง ม.ิย-ส.ค) อาทเิชน่ 
ชอ้ปปิ1งที6 Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชื6อดงัตา่งๆระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ 
เชน่Amani,Prada, Gucci Burberry ,Cartier,Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton,Chole, 
ของเด็กเลน่ที6หา้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ปปิ1งสนิคา้ปลอดภาษีที6 DFS Galleria เชน่Burberry, Cartier,Chanel 
,Coach ,Dior,Fendi ,Louis Vuitton, Chole ฯลฯใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ1ง ณ.ตกึโอเชี6ยนเทอรม์นิอล ชอ้ปปิ1ง
คอมเพล็กซแ์ละรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย อาท ิG2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ 

(อสิระอาหารคํ6าตามอธัยาศยั เพื6อความสะดวกในการชอ้ปปิ1 ง) 

จากนั1นนําทา่นกบัสู ่เมอืงจูไ่ห ่นําทา่น น ั6งรถขา้ม สะพานฮอ่งกง - จไูห ่– มาเกา๊ (Hong Kong-
Zhuhai-Macau Bridge) สะพานขา้มทะเลใหญท่ี6สุดในโลก มคีวามยาวทั 1งสิ1น 55 กโิลเมตร 
ประกอบดว้ย สะพานขา้มทะเล อโุมงคล์อดใตท้ะเล และเกาะเทยีม เชื6อมเกาะฮอ่งกง เมอืงจไูหข่องมณฑล
กวางตุง้ และเกาะมาเกา๊ เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการวันที6 24 ตลุาคม พ.ศ. 2017 สะพานถกูออกแบบใหม้ี
ลกัษณะคดเคี1ยวเพื6อลดแรงตงึเครยีดของคลื6นที6กระทําตอ่เสาตอมอ่สะพาน แถมยังถกูออกแบบใหท้นตอ่
แผน่ดนิไหวและไตฝุ้่ น โดยมกีารใชเ้หล็กในการกอ่สรา้งมากถงึ 4 แสนตนั ซึ6งเทยีบไดก้บัการสรา้งหอไอ
เฟลถงึ 60 แหง่ จงึนับวา่เป็นหนึ6งในสดุยอดทางวศิวกรรมของจนี ใชง้บกอ่สรา้งมากถงึ 20 พันลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (กวา่ 6 แสนลา้นบาท) โดยในเริ6มกอ่สรา้งในปี 2009 ทางฝั6งแผน่ดนิใหญข่องจนี และเริ6มกอ่สรา้ง
โครงการฝั6งฮอ่งกงในปี 2011 โดยชว่งแรกทางการจนีวางแผนใหโ้ครงการแลว้เสร็จภายในปี2017 รวมแลว้
ใชเ้วลากอ่สรา้งเกอืบ 10 ปี สะพานมทีางวิ6งสาํหรับรถยนตท์ั 1งหมด 6 เลน แบง่เป็นฝั6งละ 3 เลน โดยจะชว่ย
ยน่ระยะเวลาเดนิทา งระหวา่ง ฮอ่งกงถงึจไูหเ่หลอืเพยีง 30 นาท ีจากเดมิที6ตอ้งใชเ้วลาเดนิทางโดยใชเ้รอื
ราว 3-4 ชั6วโมง ซึ6งความสาํเร็จของการสรา้งสะพานแหง่นี1ทางการจนีนับวา่เป็นหนึ6งในเจ็ดสิ6งมหศัจรรยข์อง
โลกยคุใหม ่ถงึ เมอืงจไูห ่นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี6พัก 

: นําทา่นสูท่ ี6พกั XIN YONG FA HOTEL (3*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 

วนัที6 3 ถนนคูร่กั-สญัลกัษณ์เมอืงจไูห ่“หวี6หนี6”-วดัผูโ่ถว-ตลาดกงเป่ย-มาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นั6งรถผา่นชมทวิทัศนข์อง ถนนคูร่กั ถนนเรยีบชายหาดที6สวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึ6งรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ด ้
ตกแตง่ภมูทิัศน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรับพักผอ่นเหยอ่นใจ และที6ไดช้ื6อวา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายใน
บรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นี1ไดม้กีารนําเกา้อี1 หรอื มา้นั6ง ซึ6งทํามาสาํหรับ 2 คนนั6งเทา่นั1น จงึไดช้ื6อวา่ถนน
คูรั่ก ปัจจบุนัเป็นที6นยิมของบรรดาคูรั่ก ...แลว้นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัสญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืง
จไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ู“จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์” หรอืที6มชีื6อเรยีกวา่ “หวหีน”ี เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอื
ไขม่กุอยูร่มิทะเลหวหีนี ความหมายคอื สาวงามที6ยนืถอืไขม่กุ ยนืบดิเอวพลิ1ว ริ1วชายผา้พัดพลิ1ว อุน่รอยยิ1ม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั 1งบนใบหนา้ถงึมมุปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความอดุมสมบรูณ์รุง่เรอืงแหง่เมอืงจู
ไห ่เดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพื6อความอดุมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แมก่วนอมิ เพื6อความ
โชคด ีนมัสการองคอ์มติรพทุธเจา้เพื6อการมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพื6ออายยุนืนาน 

เที6ยง  รบัประทานอาหารเที6ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเป๋าฮื1อ+ไวนแ์ดง 

แวะชม รา้นสมนุไพรจนี(ยา) แหลง่คน้ควา้ยาแผนโบราณ หรอืเป่าฟู่ หลงิ หรอืที6เราเรยีกวา่ “ บวัหมิะ” ยา
ประจําบา้นที6มชีื6อเสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ นํ1ารอ้นลวก หรอื 
นํ1ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองบองแผลที6โดนลวกไดด้ ีผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังกา
รบรยายสรรพคณุของสมนุไพร แวะรา้นผา้ไหม ใหท้า่นชมผลติภัณฑผ์า้ไหม อาทเิชน่ ไสผ้า้หม่ที6ทําจาก
เสน้ในไหม, ชดุเครื6องนอนตา่งๆ, เสื1อผา้, ผา้พันคอ ฯลฯ ซึ6งผา้ไหมจนีถอืวา่มชีื6อเสยีงทางการผลติและ
สง่ออกของโลก เพราะจนีเป็นประเทศแรกที6รูจั้กการเลี1ยงไหมและพัฒนาคณุสมบตัพิเิศษตา่งๆ อยา่ง
ตอ่เนื6อง ทา่นสามารถเลอืกซื1อเป็นของฝาก หรอืวา่ใชเ้องไดต้ามอธัยาศยั เดนิทางสู ่ตลาดกงเป่ย 
ศนูยก์ารคา้ใตต้ดิแอร ์มรีา้นมากกวา่ 5,000 รา้นคา้ มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้กอ๊ปปี1แบรนด์
เนมชั 1นนําตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นเสื1อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่ ฯลฯ ที6นี6มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื1อ
หมด ใหท้า่นอสิระเลอืกซื1อตามอธัยาศยั จนสมควรแกเ่วลาจากนั1นเดนิทางสู ่มาเกา๊ 

22.40  เดนิทางกบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เที6ยวบนิที6 FD767 

00.30+1 ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซื1อต ัpวเครื6องบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที6อกีคร ั1ง** 

สิ6งที6ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
-  เนื6องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษที6ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเที6ยวแหง่เมอืงจนี ทกุ
เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื1นเมอืงใหนั้กทอ่งเที6ยวทั6วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวั
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึ6งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคา
ทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที6ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซื1อ
หรอืไมซ่ื1อขึ1นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซื1อใดๆทั 1งสิ1น 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื1นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที6ระบุ
ไวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ6ม รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกด์
ทอ้งถิ6นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดที6อยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั�วภายในประเทศ (หรอืเครื6องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม
ที6เจา้หนา้ที6กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั 1ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื6องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที6ขายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี6ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื6องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สาย
การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื1อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื6อเดนิทางมา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที6สนามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความลา่ชา้ของเที6ยวบนิ การยกเลกิเที6ยวบนิ มกีารยบุเที6ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร
เปลี6ยนแปลง เนื6องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิ
พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและ
ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิารรวม 

1.คา่ต ัpวเครื6องบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – มาเกา๊(MFM) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมที6พัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเที6ยวจนีแบบกรุ๊ปสาํหรับผูท้ี6ถอืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ั1น) 
4.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ6าตามที6ระบไุวใ้นรายการ) 
5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที6ตา่งๆ ตามที6ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
6.คา่นํ1าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที6สายการบนิกําหนด 
7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื6อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที6
บรษัิททําไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั 1งนี1ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที6มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั
ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที6เกี6ยวขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิ6ม 7% และภาษีหกั ณ ที6จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที6นอกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื6องดื6มที6สั6งเพิ6ม คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่นํ1าหนักกระเป๋าสมัภาระที6หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ1าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่
นํ1าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที6ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 
6.คา่บรกิารนี1รับเฉพาะนักทอ่งเที6ยวชาวไทยเทา่นั1น ชาวตา่งชาตเิก็บเพิ6ม 800 บาท/ทา่น 

7.(7.1)คา่ทปิไกดท์อ้งถิ6นและคนขบัรถ 300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น 

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของลูกคา้ 

เง ื6อนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที6เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารที6ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่6ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุา
ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั1นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลกิการจอง  เนื6องจากเป็นราคาโปรโมช ั6น ต ัpวเครื6องบนิเป็นราคาแบบซื1อขาด เมื6อทา่นตกลงจองทวัร ์
โดยจา่ยเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ั1งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื6อนการเดนิทาง 

ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดท ั1งส ิ1น 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั 1งหมดกอ่นทําการจอง เพื6อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิทฯ และเมื6อทา่นชาํระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงื6อนไขของบรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิXในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที6มผีูเ้ดนิทางตํ6ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิXที6จะเปลี6ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื6อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิXไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที6เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอื6นๆ ที6อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ6มเตมิที6เกดิขึ1นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิXที6จะปรับราคาตามสถานการณท์ี6มกีารปรับขึ1นจากภาษีเชื1อเพลงิที6ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ
เพิ6มเตมิ ตลอดจนการเปลี6ยนแปลงเที6ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที6จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที6ยวจะสิ1นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผู ้
ทอ่งเที6ยวสละสทิธิXและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที6ไดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น เนื6องจากคา่ใชจ้า่ยที6ทา่นไดจ้า่ย
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ใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยทั 1งหมดใหแ้กผู่ใ้ห ้
บรกิารในแตล่ะแหง่แบบชาํระเต็มมเีงื6อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานที6เกี6ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี6ยนแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที6ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที6จะประสานงานใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนั1นๆ 

7) การประกนัภัย ที6บรษัิทไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที6ยวเทา่นั1น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื6อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และ
ทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื6อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซื1อประกนัสขุภาพ ใน
ระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั6วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 1งสิ1นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั1น  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื6องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที6ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที6ยว อนัเนื6องมาจากการกระทําที6สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื6นๆ 

 

 

 

 


