
 

 

 

มาเก๊า จองปุ๊ป เที่ยวปั๊ป 
3 วัน 2 คืน 

โดยสายการบินแอร์เอเซีย(FD) 
 

  
 

รายการทัวร์ + ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 

 

• เท่ียวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่  

• ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่  

• ไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือท่ีรู้จักกันดีในช่ือ เมืองดอกไม้หนันซาน 

• ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ 

• ชิมขนมทาร์ตไข่ข้ึนช่ือของมาเก๊า  

• ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort  

 
 
 
 
 

เร ิม่เพยีง8,888.- 

 



 
 
 

 

 
      ก าหนดการเดินทาง 

 
วันที่05-07 ม.ค.62 

8,888.- 

วันที่11-13 ม.ค. 62 8,888.- 
วันที่12-14 ม.ค. 62 8,888.- 
วันที่18-20 ม.ค. 62 8,888.- 
วันที่19-21 ม.ค. 62 8,888.- 
วันที่25-27 ม.ค. 62 8,888.- 
วันที่26-28 ม.ค. 62 8,888.- 

 

         เส้นทางการเดินทาง 

กรุงเทพ เช้า เที่ยง ค่ า  

1. 
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- 
จูไห-่เซินเจิ้น ✈ O O 

Higgert Hotel หรือ
เทียบเท่า 

2. เซินเจิ้น-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ช้อปปิง้ตลาดตงเหมิน-จูไห่ O O O 
Jinjiang Inn Hotel 
หรือเทียบเท่า 

3. จูไห-่ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ O ✈   
 
โปรแกรมการเดินทาง 
 
วันที่ 1: กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห-่เซินเจิ้น 

04.00 น. 
คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

06.35 น. 
      ออกเดินทางสู่มาเก๊า  โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD760 

      (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

10.05 น.    
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระใน

การเข้าเมือง 

 
“มาเก๊า”เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและ

ประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจ้ียนเป็นชนชาติด้ังเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสได้



 
 
 

 

เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่ส าคัญคือชาว

โปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่าง

มากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวนัตกอยา่งลงตัวจน

สามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตกของ

สามเหล่ียมปากแม่น้ าเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระท่ังวันท่ี19 ธันวาคม 

ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขต

ปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ 

บ่าย       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 

...จากนั้นผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศ

โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน ....จากนั้นน าท่านมายัง

ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลท่ีสร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลัยเซนต์ปอลท่ี

อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล(St. Paul’s 

College) เป็นโบราณสถานท่ียังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อต้ังมหาวิทยาลัยของ

ตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะท่ีซากประตูโบสถ์เซนต์

ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊าเซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนท่ีปูลาดด้วยกระเบ้ือง

เป็นลายลอนคล่ืนล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวและแวะซื้อสินค้าท่ีมีช่ือเสียง

และสินค้าแผงลอยมากมาย... จากนั้นน าท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายท่ีขึ้น

ช่ือ...น าท่านชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อน

ถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจ าลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตาม

อัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารช่ือดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 

แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆท่ีท่านช่ืนชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้านเช่น BOSSINI, G2000, 

GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120

เหรียญ)ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ท้ังหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้

เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนญุาตใหท้ าการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนท้ังส้ินและควร

แต่งกายสุภาพ…เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่าน

เอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองใช้

เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห”่ได้รับการยกย่อง



 
 
 

 

จากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหศัจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

 

ค่ า  
        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 

 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจ้ิน (โดยรถโค้ช) ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของ

มณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าท่ีส าคัญของจีนทาง                                                                            

ตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย.. 

       เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Higgert Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 2: เซินเจิ้น-วัดกวนอู-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-ช้อปปิง้ตลาดตงเหมิน-จูไห่ 

 
เช้า 

      รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ท่ีพัก 

 

น าท่านเดินทางสู่วัดกวนอูKuan Au Templeเป็นวัดท่ีศักดิ์สิทธ์เป็นท่ีนิยมในเมืองเซินเจ้ินเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพ
สัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและความกล้าหาญความกตัญญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่องหน้าท่ี
การงานสักการะขอพระและกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวน าท่านน าท่านเดินทางสู่
ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น อาทิเช่น หยก ยางพารา ฯลฯ เพื่อฝากคน
ที่ท่านรัก  ...จากนั้นเดินทางไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือท่ีรู้จักกันดีในช่ือ เมืองดอกไม้หนันซาน ซึ่งเป็นสวน
ดอกไม้ท่ีสามารถซื้อดอกไม้ สัตว์เล้ียง เครื่องหิน และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ สวนแห่งนี้ยังเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
เดินเล่นและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศประเทศเนเธอร์แลนด์ 

บ่าย         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ เป๋าฮือ้ + ไวน์แดง 



 
 
 

 

 
 

...จากนั้นเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปป้ิงสินค้าภายในประเทศ ท่ีนี่นับว่าเป็นสถานท่ีท่ี

นักท่องเท่ียวนิยมมาช้อปป้ิง เพราะนอกจากท่ีนี่จะเป็นแหล่งช้อปป้ิงแล้วยังเป็นแหล่งรวมเรื่องอาหารการกินอีกด้วย 

ท่ีนี่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่แพงเรียกว่าใครชอบต่อ

รับรองว่าสนุกแน่ๆ 

ค่ า        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 ..หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห ่(โดยรถโค้ช) 

       เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3: จูไห่ -มาเก๊า-กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ท่ีพัก 

 ..จากนั้นเดินทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดท่ี

แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ท าไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

และยังเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รักท้ังหลาย...สมควรแก่เวลา เดินทางสู่มาเก๊าโดยรถ

โค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 

(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที 

 สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า 

14.15น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊าเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD763 

(บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

16.10 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
 



 
 
 

 

โปรแกรม : มาเก๊า จองปุ๊ป เที่ยวปั๊ป 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD (GO1MFM-FD003) 
 
อัตราค่าบริการ                                                                                      

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2-3 
ท่าน 

เด็ก3-18ปี(เสริม
เตียง) 

เด็ก3-18ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคา 

ไม่รวมตั๋ว 

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

11-13 มกราคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

12-14 มกราคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

18-20 มกราคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

19-21 มกราคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

25-27 มกราคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

26-28 มกราคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

"ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 5,000 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเครื่องบิน" 
หมายเหตู  

 
1. ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
2. ราคาเด็กต่ ากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 3,000 บาท/ท่าน 
 

 
 

*** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน *** 
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***  

** แจกน้ าด่ืม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
**พาสปอร์ตต่างชาติ เก็บเพิ่ม 3,000 บาท** 

 



 
 
 

 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)ก าหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองใหน้ักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, 
หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  และ
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 
300 หยวน / คน / ร้าน 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 

 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับช้ันท่ีนั่งจากช้ันประหยัดเป็นช้ันธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ 

จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง 

เท่านั้น  

 ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ 

ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / 

เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอรไ์ลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, 

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 



 
 
 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, 

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่สามารถท าคืนได้ในกรณีลูกค้าท่ีมีวีซ่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 

 กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ช่ัวโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวน

สิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่และทิปพนักงานขับรถ (1,000 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ) 

 

 
 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ   คอนเฟริมเดินทาง

ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1. กรุณาช าระยอดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม.  

 4.   การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

4.1  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด  

4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 



 
 
 

 

4.4 ส าหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าท้ังหมด 

4.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คนเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี

บริษัทฯก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท

ต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าห้อง 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

4.7 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสาย

การบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า   หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่า

ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมาย

และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้

ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

4.9 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่อาจ 

เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

เง่ือนไขการจอง  

 

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจ าแล้ว
เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ  
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที  



 
 
 

 

4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสาร
ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ท้ังแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี  
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด  

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 

ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ท้ังหมด 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน 
และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮอ่งกงดอลล่า 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 


