
 
MACAO IN LOVE 

3 วัน 2 คืน 
โดยสายการบินแอร�มาเก า(NX) 

 
  

รายการทัวร	 + ตั๋วเคร่ืองบิน 
 
 

 

 
 เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก า”   

 ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort  

เร ิ�มเพยีง  5,888- 



 ชมหอไอเฟลจําลองขนาดคร่ึงหน่ึงจากของจริงที่ฝร่ังเศส 

 สักการะวัดข้ึนช่ือ วัดเจBาแมCกวนอิม  ที่มาเก าและ วัดกวนอู ที่เซินเจ้ิน 

 ชมประวัติศาสตร�และวัฒนธรรม เมืองเซินเจ้ิน ณ พิพิธภัณฑ�เซินเจ้ิน 

 ชBอปปNOงสุดมันส�ที่ หลอหวูCมอลล� 

 เมนูพิเศษ เปRาฮื้อ + ไวน�แดง , เปVดปWกกิ่ง  
กําหนดการเดินทาง 

วันที่ 10-12 ม.ค.62 5,888.- 
วันที่ 11-13 ม.ค.62  5,888.- 
วันที่ 20-22 ม.ค.62   5,888.- 
วันที่ 21-23 ก.พ.62   5,888.- 
วันที่ 22-24 ก.พ.62   5,888.- 
วันที่ 23-25 ก.พ.62   5,888.- 
วันที่ 24-26 ก.พ.62   5,888.- 
วันที่ 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 62   5,888.- 
วันที่ 01-03 ม.ีค. 62   6,888.- 
วันที่ 02-04 ม.ีค. 62   6,888.- 
วันที่ 07-09 ม.ีค. 62   6,888.- 
วันที่ 08-10 ม.ีค. 62   6,888.- 
วันที่ 09-11 ม.ีค. 62   6,888.- 
วันที่ 14-16 ม.ีค. 62   6,888.- 
วันที่ 15-17 ม.ีค. 62   6,888.- 
วันที่ 16-18 ม.ีค. 62   6,888.- 
วันที่ 21-23 ม.ีค. 62   6,888.- 
วันที่ 22-24 ม.ีค. 62   6,888.- 
วันที่ 23-25 ม.ีค. 62   6,888.- 
วันที่ 28-30 ม.ีค. 62   6,888.- 
วันที่ 29-31 ม.ีค. 62   6,888.- 

 



         เสBนทางการเดินทาง 

กรุงเทพ เชBา 
กลา
งวัน 

คํ่า 
 

1. กรุงเทพฯ – มาเก า – จูไหC – เซินเจ้ิน ✈ X O 
Higgert 
shenzhen  Hotel 
หรือเทียบเท�า 

2. 
เซินเจ้ิน- รBานบัวหิมะ-รBานหยก-รBานผBา –วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ�
เซินเจ้ิน-ชBอปปNOงหลอหวูC-จูไหC 

O O O 
Jinjiang Hotel 
หรือเทียบเท�า 

3. 
จูไหC-มาเก า-เจBาแมCกวนอิมริมทะเล – วัดเจBาแมCกวนอิม-โบสถ�
เซ็นต�ปอล -  เวเนเช่ียน-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ 

O O ✈  

 
โปรแกรมการเดินทาง 
 
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – มาเก า – จูไหC – เซินเจ้ิน 

09.00 น. 
พร�อมกัน ท�าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู�โดยสารขาออกระหว�างประเทศช้ัน 4 เคาน	เตอร	 
P สายการบินแอร	มาเก/า    โดยมีเจ�าหน�าท่ี คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระให�กับท�าน 

10.35น. 
       ออกเดินทางสู�มาเก/า  โดยสายการบินแอร	มาเก/าเที่ยวบินที่ NX885 
(มีอาหารร�อนเสิร	พบนเคร่ือง) 

14.25 น.   
เดินทางถึง สนามบินมาเก/า  ผ�านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองเป9นท่ีเรียบร�อยแล�ว (เวลาทBองถิ่นเร็วกวCา
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

 

“มาเก า”เป9นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร	อันยาวนานและน�าสนใจ ในอดีตมาเก/าเป9นเพียงแค�หมู�บ�าน
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ�งและฟูเจ้ียนเป9นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช�วงต�น
ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสได�เดินเรือเข�ามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดต�อค�าขายกับชาวจีนและมา
สร�างอาณานิคมอยู�ในแถบน้ีท่ีสําคัญคือชาวโปรตุเกสได�นําพาเอาความเจริญรุ�งเรืองทางด�าน
สถาปBตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติเตะวันตกเข�ามาอย�างมากมายทําให�มาเก/ากลายเป9นเมืองท่ี
ม่ีการผสมผสานระหว�างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย�างลงตัวจนสามารถเรียกได�ว�าเป9น 
“ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก/าอยู�ในเขตมณฑลกวางตุ�งบนชายฝBFงทะเลด�านตะวันตกของสามเหล่ียม
ปากแม�น้ําเพิร	ลในอดีตมาเก/าเป9นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปH จนกระท่ังวันท่ี19 



ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีส�งมอบมาเก/าคืนให�กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากน้ันมาเก/า
ได�กลายเป9นหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอย�างสมบูรณ	แต�ยังคงสภาพการเมืองการปกครองใน
รูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ…เดินทางสูCจูไหCโดยรถโคBชปรับอากาศผCานดCานกงเปqย  ทCาน
จะตBองลากกระเปRาสัมภาระของทCานเอง (ระยะทางระหวCางดCานประมาณ 500 เมตร)   ในการ
เดินทางขBามดCานและผCานพิธีการตรวจคนเขBาเมืองใชBเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจู
ไห�เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห�”ได�รับการยกย�องจากสหประชาชาติให�เป9น 
“เมืองมหัศจรรย	แห�งสาธารณรัฐประชาชนจีน”จากน้ันนําท�านเดินทางสู�เมืองเซินเจ้ิน  โดยรถโค�ชใช�
เวลาในการเดินประมาณ 3 ช่ัวโมง  “เมืองเซินเจ้ิน” ซึ่งเป9นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครอง
พิเศษของมณฑลกวางตุ�งเป9นเมืองเศรษฐกิจการค�าท่ีสําคัญของจีนทางตอนใต�และเป9นแหล�งรวบรวม
เทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด�วย 
 

คํ่า          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    เมนูพิเศษ..เปVดปWกกิ้ง + ไวน�แดง  

         เดินทางเข�าสู�ท่ีพักเซินเจ้ิน Higgert shenzhen  Hotel หรือเทียบเทCา 

 

วันที่ 2: เซินเจ้ิน- รBานบัวหิมะ-รBานหยก-รBานผBา –วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ�เซินเจ้ิน-ชBอปปNOงหลอหวูC-จูไหC 

 
เชBา 

        รับประทานอาหารเช�าโรงแรม ณ ท่ีพัก 

 

นําท�านเดินทางสู�วัดกวนอูKuan Au Templeเป9นวัดท่ีศักดิ์สิทธ	เป9นท่ีนิยมในเมืองเซินเจ้ินเทพเจ�า
กวนอูเป9นเทพสัญลักษณ	แห�งความซื่อสัตย	ความจงรักภักดีและความกล�าหาญความกตัญRูโชคลาภ
บารมีนิยมขอพรในเร่ืองหน�าท่ีการงานสักการะขอพระและกราบไหว�ท�านเพ่ือความเป9นสิริมงคลต�อ
ตนเองและครอบครัวจากน้ันนําท�านไปผ�อนคลายความเม่ือยล�าด�วยการนวดฝSาเท�าโดยการแช�เท�าด�วย
ยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาลบัวหิมะยาประจําบ�านท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมายช�วย
รักษาแผลจากการโดนความร�อนเช�นนํ้าร�อนลวกหรือนํ้ามันช�วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผล
ท่ีโดนลวกได�ดีหรือจะทาเพ่ือปTองกันผิวไหม�เสียจากการตากแดดเป9นเวลานานและช�วยแก�ปBญหาสิวฝTา
จุดด�างดําบนใบหน�าให�หน�าเนียนใสนําท�านชมรBานผBาไหมชมขั้นตอนการเล้ียงไหมและการผลิตผ�าห�ม
ไหมอันแสนนุ�มน�านอนชวนสัมผัสนําท�านชมรBานหยกมีสินค�ามากมายเก่ียวกับหยกให�ท�านได�เลือกช้ือ
เป9นของฝากหรือเป9นของท่ีระลึกแด�ตัวท�านเอง 

กลางวัน            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 



 
 

นําทุกท�านเดินทางสู�พิพิธภัณฑ�เซินเจ้ิน  ตั้งอยู�ในมณฑลกวางตุ�ง ก�อตั้งขึ้นในปH 1981 เปVดใน
พฤศจิกายน 1988 มันครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 37,000 ตารางเมตรพ้ืนท่ีก�อสร�าง 18,000 ตาราง
เมตร ในเดือนพฤษภาคมปH 1995 ชมประวัติศาสตร	และวัฒนธรรมของเมืองเซินเจ้ิน โดดเด�นไปด�วย
ด�านสถาปBตยกรรมท่ีน�าประทับใจ เน่ืองจากเซินเจ้ินเป9นเมืองท่ีทันสมัยและมันก็น�าสนใจท่ีจะดูประวัติ
และพัฒนาการของเมืองเซินเจ้ิน    ...จากน้ันให�ท�านเพลิดเพลินกับการต�อราคาสินค�ามากกว�า 50% 
ท่ีคนไทยขนานนามว�า มาบุญครองเซินเจ้ิน หรือหลอหวูC ซิตี้ ท�านจะพบกับสินค�าก/อปปH\แบรนด	เนม 
ช่ือดังมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 
Louis Vuitton, Choleฯลฯ.จากน้ันนําท�านเดินทางสู�เมืองจูไหC  โดยรถโค�ชใช�เวลาในการเดิน
ประมาณ 3 ช่ัวโมง   

คํ่า         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ.. เปRาฮื้อ+ไวน�แดง 

           เดินทางเข�าสู�ท่ีพัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทCา 

 

วันที่ 3: 
จูไหC-มาเก า- วัดเจBาแมCกวนอิม– เจBาแมCกวนอิมริมทะเล-โบสถ�เซ็นต�ปอล -  เวเนเช่ียน- The 
Parisian Macao - กรุงเทพฯ 

เชBา        รับประทานอาหารเช�าโรงแรม ณ ท่ีพัก 
 นําท�านสู� วัดเจBาแมCกวนอิม เป9นวัดท่ีใหญ�และเก�าแก�ท่ีสุดในมาเก/า สร�างขึ้นตั้งแต�สมัยศตวรรษท่ี 13 

ภายในวัดมีแท�นบูชาสวยงาม สาหรับประดิษฐานองค	พระพุทธรูป พร�อมรูปปB\นทองลงรักของสาวกอีก 
3 รูป นอกจากน้ียังเป9นท่ีประดิษฐานขององค	พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู�ในดอกบัว จากน้ัน
นําทุกท�านสู� เจ�าแม�กวนอิมริมทะเล รูปองค	เจ�าแม�กวนอิมสัมฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่ง
ประเทศโปรตุเกสสร�างขึ้นเพ่ือเป9นอนุสรณ	ให�กับมาเก/าเน่ืองในโอกาสส�งมอบคืนให�กับประเทศจีน .... 
จากน้ันนําท�านแวะซื้อขนมพ้ืนเมืองมาเก/า ขนมทาร	ตไข�และทองพับห�อสาหร�ายท่ีขึ้นช่ือ 

กลางวัน         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 

จากน้ันนําท�านมายัง ซากประตูโบสถ�เซนต�ปอล ท่ีสร�างขึ้นระหว�าง ค.ศ.1602-1640 แต�โดนไฟไหม�
ในปH 1835 ทําให�วิทยาลัยเซนต	ปอลท่ีอยู�ติดกับโบสถ	 ก็กลายเป9นซากด�วยเช�นกันโดยรวมแล�วโบสถ	
มาแตร	เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต	ปอล (St. Paul’s College) เป9นโบราณสถานท่ียังหลงเหลืออยู�ของ
วิทยาลัยเซนต	ปอลคือประจักษ	พยานการก�อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกล
และได�รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว�อย�างพิถีพิถันขณะท่ีซากประตูโบสถ	เซนต	ปอลในปBจจุบันถูก
มาเป9นสัญลักษณ	ประจําเมืองมาเก/า..จากน้ันเดินทางต�อท่ี The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศ



อลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให�ท�านอิสระพักผ�อนถ�ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลอง
ลาสเวกัสและได�ชมท�องฟTาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอัธยาศัยซึ่งแบ�งเป9นโซนต�างๆ เช�น 
GRAND CANAL SHOP มีร�านอาหารช่ือดังให�ท�านได�สัมผัสกับภัตตาคารกว�า 30 แห�ง เพ่ือล้ิมลอง
เมนูต�างๆ ท่ีท�านช่ืนชอบและร�านค�าแบรนด	เนมหลากหลายกว�า300 ร�าน เช�น BOSSINI, G2000, 
GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล�องเรือกอนโดล�า GONDOLA (ไม�รวมอยู�ในรายการ 
ราคาท�านละ 120 เหรียญ) ล�องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู�
ท้ังหมด 4 โซนใหญ� ** (ไม�อนุญาตให�เด็กท่ีมีอายุต่ํากว�า 21 ปH เข�าไปภายในคาสิโน และไม�อนุญาตให�
ทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนท้ังส้ินและควรแต�งกายสุภาพ) ทุกท�านสามารถเดินชมสถานท่ี
เท่ียวจากThe Venetian Resort ไปยังหอไอเฟลจําลองของมาเก/า และสามารถชมวิวหอไอเฟล
จําลองขนาดคร่ึงหน่ึงขจากของจริงท่ีฝร่ังเศส ซึ่งตั้งตระหง�านอยู�บริเวณหน�าทางเข�ารีสอร	ท The 
Parisian Macao โดยสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ ของจีนแผ�นดินใหญ� และ ฝBFง Cotaiได�อย�างเต็มท่ี 
หอไอเฟลจําลองของมาเก/าจะไปเท่ียวแลนมาร	คแห�งใหม�ของเกาะมาเก/า 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย.....เพ่ือความสะดวกในการชBอปปNOง 

 
19.00น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก/าเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร	มาเก/าเท่ียวบินท่ี 

NX882  (มีอาหารร�อนเสิร	พบนเคร่ือง) 

20.45 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดBทั้งน้ีข้ึนอยูCกับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยตCางๆที่ไมCสามารถคาดการณ�ลCวงหนBา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน� 
และความปลอดภัยของผูBรCวมเดินทางเปVนสําคัญ 

 
 



โปรแกรม :  MACAO IN LOVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร�มาเก าNX (GO1MFM-NX007) 
อัตราคCาบริการ                                                                                      

กําหนดการเดินทาง 
ผู�ใหญ� 

พักห�องละ 2-3 ท�าน 
เด็ก3-18ปH(เสริม

เตียง) 

เด็ก3-18ปH 
(ไม�เสริม
เตียง) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ราคา 

ไม�รวมตั๋ว 

วันที่ 10-12 ม.ค.61 5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 
วันที่ 11-13 ม.ค.62  5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 
วันที่ 20-22 ม.ค.62   5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 
วันที่ 21-23 ก.พ.62   5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 
วันที่ 22-24 ก.พ.62   5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 
วันที่ 23-25 ก.พ.62   5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 
วันที่ 24-26 ก.พ.62   5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 
วันที่ 28 ก.พ. – 02 
มี.ค. 62   

5,888.- 8,888.- 8,888.- 3,000.- - 

วันที่ 01-03 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
วันที่ 02-04 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
วันที่ 07-09 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
วันที่ 08-10 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
วันที่ 09-11 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
วันที่ 14-16 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
วันที่ 15-17 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
วันที่ 16-18 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
วันที่ 21-23 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
วันที่ 22-24 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
วันที่ 23-25 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
วันที่ 28-30 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 
วันที่ 29-31 ม.ีค. 62  6,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- - 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไมCเกิน 2 ขวบ ] 5,900 บาท / ทCาน *** 
หมายเหต ุ



 
1. สําหรับผูBเดินทางที่อายุไมCถึง 18 ป~ และไมCไดBเดนิทางกับบิดา มารดา ตBองมีจดหมายยินยอมใหBบุตรเดินทางไป
ตCางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดBวย 
2. ราคาทัวร�ขBางตBนยังไมCรวมคCาทิปมัคคุเทศก�ทBองถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 บาท /ทCาน/ทริป เทCาน้ัน สCวน
หัวหนBาทัวร�ข้ึนอยูCกับควมพึงพอใจในการใหBบริการ 
3. ราคาเด็กต่ํากวCา 18 ป~ เก็บเพ่ิมจากคCาทัวร�ขBางตBน 3,000 บาท/ทCาน 

 
 

***ราคาทัวร�ขBางตBนยังไมCรวมคCาทิปมัคคุเทศก�ทBองถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,000 บาท /ทริป/ตCอทCาน *** 

***คCาทิปหัวหนBาทัวร�จากเมืองไทย แลBวแตCความประทับใจในการบริการของ หัวหนBาทัวร�***  
** แจกนํ้าดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร� ** 

 
 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรCวมกับการทCองเที่ยวแหCงเมืองจีนทุกเมือง (ฮCองกง มาเก า จูไหC เซินเจ้ิน)
กําหนดใหBมีการประชาสัมพันธ�สินคBาพ้ืนเมืองใหBนักทCองเที่ยวทัว่ไปไดBรูBจัก ในนามของรBานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, 
ผBาไหม, ไขCมุก, ใบชา, ใยไผCไหม, หยก ซึ่งจําเปVนตBองบรรจุในโปรแกรมทัวร�ดBวย เพราะมีผลกับราคาทัวร� จึงเรียน
ใหBกับนักทCองเที่ยวทุกทCานทราบวCา รBานรัฐบาลทุกรBานจําเปVนตBองรบกวนทกุทCานแวะชม ซื้อหรือไมCซื้อข้ึนอยูCกับ
ความพอใจของลูกคBาเปVนหลัก ไมCมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  และถBาหากลกูคBาไมCมีความประสงค�จะเขBารBานรัฐบาล
จีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคCาใชBจCายที่เกิดข้ึนจากทCานเปVนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / รBาน 
 
 
** หากทCานที่ตBองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร�, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจBาหนBาที่ทุกคร้ังกCอนทําการออก

ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล�ท หรือ เวลาบิน โดยไมCไดBแจBงใหBทราบลCวงหนBา ** 
 
อัตราคCาบริการน้ีรวม 

 
1 ค�าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร�อมค�าภาษีสนามบินทุกแห�งตามรายการทัวร	ข�างต�น 



- กรณีท�านมีความประสงค	จะต�องการปรับเปล่ียนระดับช้ันท่ีนั่งจากช้ันประหยัดเป9นช้ันธุรกิจ โดยใช�คะแนนจาก
บัตรสะสมไมล	 จะต�องดําเนินก�อนเดินทาง 7 วันล�วงหน�า และถ�าโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดต�องกระทําท่ี
เคาน	เตอร	สนามบิน ณ วันเดินทาง เท�าน้ัน  

2 ค�าท่ีพักห�องละ 2-3 ท�าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว�ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท�า 
** ในกรณีท่ีท�านจองห�องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล�วทางโรงแรมไม�สามารถจัดหารห�องพัก
แบบ TRIPLE ได� ทางบริษัทอาจมีการจัดห�องพักให�ตามความเหมาะสมต�อไป ** 

3 ค�าอาหาร ค�าเข�าชม และ ค�ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว�ในรายการทัวร	ข�างต�น 
4 เจ�าหน�าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท�านตลอดการเดินทาง 
5 ค�านํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน [แอร	เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส	 Economy 

class 30 กิโล / เอมิเรตส	 Business class 40 กิโล / ฮ�องกงแอร	ไลน	 20 กิโล / คาเธ�ย	แปซิฟVค 20 กิโล] 
ค�าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต�ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6 ค�าประกันอุบัติเหตุคุ�มครองในระหว�างการเดินทาง คุ�มครองในวงเงินท�านละ 1,000,000 บาท ค�า
รักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท�านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม	  

** ลูกค�าท�านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข�อมูล เพ่ิมเติมกับ
ทางบริษัทได� **  
- เบ้ียประกันเร่ิมต�น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมต�น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู�เอาประกันท่ีมีอายุมากกว�า 16 หรือน�อยกว�า 75 ปH **  [รักษาพยาบาล 2 ล�าน, รักษาต�อเน่ือง 
2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล�านบาท] 
**ความครอบคลุมผู�เอาประกันท่ีมีอายุน�อยกว�า 16 หรือมากกว�า 75 ปH ** [รักษาพยาบาล 2 ล�าน, รักษาต�อเน่ือง 
2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล�านบาท] 

7  ภาษีมูลค�าเพ่ิม 7%  
8 ค�าวีซ�ากรุ/ปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม�สามารถทําคืนได�ในกรณีลูกค�าท่ีมีวีซ�าอยู�แล�วและสําหรับพาสปอร	ตไทย

เท�าน้ัน) 
9 กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปVด ยกเลิกวีซ�ากรุ/ป 144 ช่ัวโมง  ทางบริษัทขอเก็บค�าวีซ�าท่ีเกิดขึ้นตามจริง และทาง

บริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บค�าใช�จ�ายท้ังหมด 
 

 
อัตราคCาบริการน้ีไมCรวม 



 

1 ค�าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต�างด�าวต�างๆ 

2 ค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช�น ค�าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค�าซักรีด ค�าโทรศัพท	  

3 ค�าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค�าภาษีเดินทาง (ถ�ามีการเรียกเก็บ) 

4 ค�าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได�ออกตั๋วเคร่ืองบิน 

5 ค�าทิปมัคคุเทศก	ท�องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (1,000 บาท ต�อท�าน) ทิปหัวหน�าทัวร	 (ตามดุลยพินิจของลูกค�า) 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. การเดินทางในแต�ละคร้ังจะต�องมีผู�โดยสารจํานวน 10 ท�านขึ้นไป ถ�าผู�โดยสารไม�ครบจํานวนดังกล�าว ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกค�าต�องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต�อเจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว�ากรุ/ปมีการ   คอน
เฟริมเดินทางก�อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

3. การชําระค�าบริการ 
3.1. กรุณาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 24 ชม.  

 4.   การยกเลิกและคืนค�าทัวร	หลังจากมีการจ�ายเงินมัดจํา 
4.1  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง30 วัน  คืนค�าใช�จ�ายท้ังหมด  
4.2 แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บค�าใช�จ�าย ท�านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 15 วันก�อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค�าใช�จ�ายท้ังหมด 
4.4 สําหรับผู�โดยสารท่ีไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป9นผู�ย่ืนวีซ�าให� เม่ือผลวีซ�าผ�านแล�วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค�ามัดจําท้ังหมด 
4.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค�าใช�จ�ายท้ังหมดกรณีท�านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให�คนเดินทางไม�ครบ
ตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว� (10 ท�านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต�อทางบริษัทและผู�เดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต�องนําไปชําระค�าเสียหายต�างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท�าน  
4.6 กรณีเจ็บปSวย จนไม�สามารถเดินทางได� ซึ่งจะต�องมีใบรับรองแพทย	จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท�านไปยังคณะต�อไป แต�ท้ังน้ีท�านจะต�องเสียค�าใช�จ�ายท่ีไม�สามารถเรียกคืนได� เช�น 
ค�าตั๋วเคร่ืองบิน ค�าห�อง ค�าธรรมเนียมวีซ�าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ใน
กรณีท่ีไม�สามารถเดินทางได� 



4.7 ยกเว�นกรุ/ปท่ีออกเดินทางช�วงเทศกาลวันหยุด เช�น ปHใหม�, สงกรานต	 เป9นต�น บางสายการบินมีการการันตีมัด
จําท่ีนั่งกับสายการบินและค�ามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช�น CHARTER FLIGHT จะไม�มีการคืนเงินมัดจํา   
หรือ ค�าทัวร	ท้ังหมด ไม�ว�ายกเลิกด�วยกรณีใดๆ 
4.8 กรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต�างประเทศ ปฏิเสธมิให�เดินทางออก หรือ เข�าประเทศท่ี
ระบุไว�ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม�คืนค�าทัวร	ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทCองเที่ยวเทCาน้ัน ไมCสนับสนุนใหBลูกคBาเดินทางเขBาประเทศฮCองกงโดย
ผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผCานการตรวจคนเขBาเมือง ทั้งไทยและฮCองกง เซินเจ้ิน จูไหC ข้ึนอยูCกับการ
พิจารณาของเจBาหนBาที่เทCาน้ัน ลูกคBาทุกทCานตBองผCานการตรวจคนเขBาเมืองดBวยตัวของทCานเอง ทาง
หัวหนBาทัวร�และมัคคุเทศก�ไมCสามารถใหBความชCวยเหลือใดๆไดBทัง้สิ้น** 

4.9 เม่ือท�านออกเดินทางไปกับคณะแล�ว ถ�าท�านงดการใช�บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม�เดินทาง พร�อมคณะ
ถือว�าท�านสละสิทธ์ิ ไม�อาจ 
เรียกร�องค�าบริการและเงินมัดจําคืน ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
เงื่อนไขการจอง  
 
1. ส�งสําเนาหน�าพาสปอร	ตของผู�ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช�งานไม�น�อยกว�า 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ�า ภายใน 

3 วันนับจากวันจอง หากไม�ส�งสําเนาหน�าพาสปอร	ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร	โดยอัตโนมัต ิ 
2. เม่ือได�รับการยืนยันว�ากรุ/ปออกเดินทางได� ลูกค�าจัดเตรียมเอกสารให�การขอวีซ�าได�ทันที  
3. หากท�านท่ีต�องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค�าอยู�ต�างจังหวัด) ให�ท�านติดต�อเจ�าหน�าท่ี ก�อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ�งเจ�าหน�าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม�รับผิดชอบ ค�าใช�จ�ายท่ี
เกิดขึ้น 

4. การย่ืนวีซ�าในแต�ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ�าไม�เหมือนกัน ท้ังแบบหมู�คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท�านสามารถสอบถามข�อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก�อนการจองได�จากทางเจ�าหน�าท่ี  

5. หากในคณะของท�านมีผู�ต�องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู�สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม�
สะดวกในการเดินทางท�องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว�า 4-5 ช่ัวโมงติดต�อกัน ท�านและครอบครัวต�องให�การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท�านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป9นหมู�คณะ หัวหน�าทัวร	มีความจําเป9นต�องดูแลคณะ
ทัวร	ท้ังหมด  

 
หมายเหต ุ



 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู�ร�วมคณะไม�ถึง 10 ท�าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค�านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห�งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก�อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าอันเน่ืองจากสาเหตุต�างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล�าช�าจากสายการบิน, การประท�วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก�อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู�นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท�าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท�องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท�านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค�าทัวร	ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล�ว ทางบริษัทฯ จะถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไข
ข�อตกลงต�างๆ ท้ังหมด 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตBองแจBงลCวงหนBา ทัง้น้ีข้ึนอยูCกับสภาวะอากาศ การเมือง 
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดBตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูCกบัอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮCองกง
ดอลลCา 
 

 


