
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาเกา๊So Hot 
3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี(FD) 
 

  
 

รายการทวัร ์+ ต ั%วเครื&องบนิ 
 

 

 
• เที&ยวชมเมอืงตากอากาศจนีตอนใต ้ณ เมอืงจไูห ่ 

• ถา่ยรปูคูร่ปูปั4นสาวงามกลางทะเล “หวหีนี&” เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห ่ 

• ไป สวนดอกไมเ้นเธอรแ์ลนดห์รอืที&รูจ้กักนัดใีนชื&อ เมอืงดอกไมห้นนัซาน 

• ชอ้ปปิ4 งตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปปิ4 งสนิคา้ภายในประเทศ 

• ชมิขนมทารต์ไขข่ ึ4นชื&อของมาเกา๊  

• ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที& The Venetian Resort  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร ิ&มเพยีง5,888.- 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      กาํหนดการเดนิทาง 
 
วนัที&22-24ก.พ.62 5,888.- 

วนัที&23-25ก.พ.62 6,888.- 
วนัที&01-03 ม.ีค. 62 8,888.- 
วนัที&02-04 ม.ีค. 62 6,888.- 
วนัที&08-10 ม.ีค. 62 7,888.- 
วนัที&09-11 ม.ีค. 62 7,888.- 
วนัที&15-17 ม.ีค. 62 7,888.- 
วนัที&16-18 ม.ีค. 62 7,888.- 
วนัที&22-24 ม.ีค. 62 7,888.- 
วนัที&23-25 ม.ีค. 62 7,888.- 
วนัที&29-31 ม.ีค. 62 7,888.- 
วนัที&30 ม.ีค.-01 เม.ย. 62 7,888.- 
วนัที&05-07 เม.ย. 62 11,888.- 
วนัที&06-08 เม.ย. 62 11,888.- 
วนัที&12-14 เม.ย. 62 14,888.- 
วนัที&13-15 เม.ย. 62 14,888.- 
วนัที&14-16เม.ย. 62 14,888.- 
วนัที&19-21เม.ย. 62 7,888.- 
วนัที&20-22 เม.ย. 62 7,888.- 
วนัที& 03-05 พ.ค. 62 7,888.- 
วนัที& 04-06 พ.ค. 62 7,888.- 
วนัที&10-12 พ.ค. 62 7,888.- 
วนัที&11-13 พ.ค. 62 7,888.- 
วนัที&18-20 พ.ค. 62 11,888.- 
วนัที&24-26 พ.ค. 62 7,888.- 
วนัที&25-27 พ.ค. 62 7,888.- 
วนัที&31-02 พ.ค. 62 7,888.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เที&ยง คํ&า  

1. 
กรุงเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเน
เชี&ยน- จูไห-่เซนิเจ ิ4น 

 ✈ O Higgert Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

2. 
เซนิเจ ิ4น-สวนดอกไมฮ้อลแลนด-์วดักวนอู-ชอ้ปปิ4 งตลาดตงเหมนิ-จู
ไห ่

O O O 
Jinjiang Inn 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

3. จไูห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี&-มาเกา๊-กรุงเทพฯ O ✈   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที& 1: กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชี&ยน- จไูห-่เซนิเจ ิ4น 

07.30 น. 
คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั %น 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ
แอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

10.20น. 
      ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที&ยวบนิที& FD762 
      (บนเครื�องมบีรกิารขายอาหารและเครื�องดื�ม) 

13.45 น.    
เดนิทางถงึสนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถิ&นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั&วโมง) ผา่นการตรวจเอกสารและ
สมัภาระในการเขา้เมอืง 

 

“มาเกา๊”เป็นเมอืงที�มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรม
และประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจี%ยนเป็นชนชาตดิั %งเดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที� 16 ชาว
โปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนี%เพื�อตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบ
นี%ที�สําคัญคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของ
ชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงที�มี�การผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออก
และตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชยี”มาเกา๊อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้
บนชายฝั�งทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลี�ยมปากแมนํ่%าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกส 
นานถงึ 400 ปี จนกระทั�งวันที�19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสทําพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี นับจากนั%นมาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึ�งในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตย่งัคงสภาพ
การเมอืงการปกครองในรปูแบบของหนึ�งประเทศสองระบบ 

 

...จากน ั4นผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเลรปูองคเ์จา้แมก่วนอมิสมัฤทธิHประทับยนืบนโคมทรงดอกบวั ซึ�ง
ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึ%นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนื�องในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี ....
จากนั%นนําทา่นมายงัซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลที�สรา้งขึ%นระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 
1835 ทําใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลที�อยูต่ดิกบัโบสถ ์กก็ลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอี
เดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที�ยงัหลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนตป์อลคอื
ประจักษ์พยานการกอ่ตั %งมหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูร
การศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถิันขณะที�ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลกัษณ์ประจําเมอืงมา
เกา๊เซนาโดส้แควร ์ซ ึ�งโดดเดน่ดว้ยพื%นถนนที�ปลูาดดว้ยกระเบื%องเป็นลายลอนคลื�นลอ้มรอบดว้ย
สถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเที�ยวและแวะซื%อสนิคา้ที�มชี ื�อเสยีงและสนิคา้แผงลอย
มากมาย... จากนั%นนําทา่นแวะซื%อขนมพื%นเมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับหอ่สาหรา่ยที�ข ึ%นชื�อ...นํา
ทา่นชมThe Venetian Resortโรงแรมสดุหรเูลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอสิระพักผอ่นถา่ยรปู
และชมความงามสมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชี�ยนตาม
อธัยาศัยซึ�งแบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชื�อดังใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร
กวา่ 30 แหง่ เพื�อลิ%มลองเมนูตา่งๆที�ทา่นชื�นชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้นเชน่ 

BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่น
รายการราคาทา่นละ120เหรยีญ)ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะเสี�ยงโชคคาสโินซึ�งมอียู่
ทั %งหมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหทํ้า
การบนัทกึภาพใดๆภายในคาสโินทั %งสิ%นและควรแตง่กายสภุาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ&า  
        รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

 

…เดนิทางสูจ่ไูหโ่ดยรถโคช้ปรับอากาศผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง 
(ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใช ้
เวลาในการเดนิประมาณ 45-60นาทเีมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี“จไูห”่ไดรั้บการ
ยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหศัจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี”หลงัจากนั%นนําทา่นเดนิทาง
สู ่เมอืงเซนิเจิ%น (โดยรถโคช้) ซึ�งเป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็น
เมอืงเศรษฐกจิการคา้ที�สําคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกี
ดว้ย.. 

       เดนิทางเขา้สูท่ี�พักHiggert Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที& 2: เซนิเจ ิ4น-วดักวนอ-ูสวนดอกไมฮ้อลแลนด-์ชอ้ปปิ4 งตลาดตงเหมนิ-จไูห ่

 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที�พัก 

 

นําทา่นเดนิทางสูว่ดักวนอKูuan Au Templeเป็นวดัที�ศักดิHสทิธเ์ป็นที�นยิมในเมอืงเซนิเจิ%นเทพเจา้กวนอเูป็น
เทพสญัลักษณ์แหง่ความซื�อสตัยค์วามจงรักภกัดแีละความกลา้หาญความกตญัQโูชคลาภบารมนียิมขอพร
ในเรื�องหนา้ที�การงานสกัการะขอพระและกราบไหวท้า่นเพื�อความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเองและครอบครัวนํา
ทา่นนําทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคา้พื4นเมอืงของเมอืงเซนิเจ ิ4น อาทิ
เชน่ หยก ยางพารา ฯลฯ เพื&อฝากคนที&ทา่นรกั...จากนั%นเดนิทางไป สวนดอกไมเ้นเธอรแ์ลนดห์รอืที�
รูจั้กกนัดใีนชื�อ เมอืงดอกไมห้นันซาน ซึ�งเป็นสวนดอกไมท้ี�สามารถซื%อดอกไม ้สตัวเ์ลี%ยง เครื�องหนิ และอื�น 
ๆ ที�เกี�ยวกบัธรรมชาต ิสวนแหง่นี%ยงัเป็นที�พักผอ่นหยอ่นใจ เดนิเลน่และเพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศ
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย         รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร...เมนพูเิศษ เป๋าฮื4อ + ไวนแ์ดง 

 
 ...จากนั%นเดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปปิ%งสนิคา้ภายในประเทศ ที�นี�นับวา่เป็น

สถานที�ที�นักทอ่งเที�ยวนยิมมาชอ้ปปิ%ง เพราะนอกจากที�นี�จะเป็นแหลง่ชอ้ปปิ%งแลว้ยงัเป็นแหลง่รวมเรื�อง
อาหารการกนิอกีดว้ย ที�นี�มสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสื%อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคา
ไมแ่พงเรยีกวา่ใครชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ 

คํ&า        รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 ..หลังจากนั%นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่(โดยรถโคช้) 

       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Jinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที& 3: จไูห ่-มาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที�พัก 

 ..จากนั%นเดนิทางผา่นชมถนนคูรั่ก (The Lover Road) ซึ�งเป็นถนนเลยีบ
ชายหาดที�แสนจะโรแมนตกิซึ�งทางรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดทํ้าไวข้ ึ%นเพื�อเป็นสถานที�
พักผอ่นหยอ่นใจและยงัเป็นที�นยิมของบรรดาคูรั่กทั %งหลาย...สมควรแกเ่วลา 
เดนิทางสูม่าเกา๊โดยรถโคช้ปรับอากาศผา่นดา่นกงเป่ย ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋า
สมัภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทาง
ขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 
นาท ี

 สมควรแกเ่วลา  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

14.15น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเกา๊เพื�อเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� FD763 

(บนเครื&องมบีรกิารขายอาหารและเครื&องดื&ม) 

16.10 น.      เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ… 

 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี&ยนแปลงไดท้ ั4งนี4ข ึ4นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆที&ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม : มาเกา๊ So Hot 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี FD (GO1MFM-FD012) 
 
อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

เด็ก3-18ปี(เสรมิ
เตยีง) 

เด็ก3-18ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) พักเดี�ยวเพิ�ม ราคา 

ไมร่วมตั]ว 

22-24กมุภาพันธ ์2019 5,888.- 8,888.- 8,888.- 4,000.- - 

23-25กมุภาพันธ ์2019 6,888.- 9,888.- 9,888.- 4,000.- - 

01-03มนีาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- - 

02-04มนีาคม 2019 6,888.- 9,888.- 9,888.- 4,000.- - 

08-10มนีาคม 2019 7,888.- 10,888.- 11,888.- 4,000.- - 

09-11มนีาคม 2019 7,888.- 10,888.- 11,888.- 4,000.- - 

15-17มนีาคม 2019 7,888.- 10,888.- 11,888.- 4,000.- - 

16-18มนีาคม 2019 7,888.- 10,888.- 11,888.- 4,000.- - 

22-24มนีาคม 2019 7,888.- 10,888.- 11,888.- 4,000.- - 

23-25มนีาคม 2019 7,888.- 10,888.- 11,888.- 4,000.- - 

29-31มนีาคม 2019 7,888.- 10,888.- 11,888.- 4,000.- - 

31ม.ีค.-01 เม.ย. 2019 7,888.- 10,888.- 11,888.- 4,000.- - 

05-07 เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 5,000.- - 

06-08 เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 5,000.- - 

12-14 เมษายน 2019 14,888.- 17,888.- 17,888.- 6,000.- - 

13-15 เมษายน 2019 14,888.- 17,888.- 17,888.- 6,000.- - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-16 เมษายน 2019 14,888.- 17,888.- 17,888.- 6,000.- - 

19-21 เมษายน 2019 7,888.- 10,888.- 10,888.- 4,000.- - 

20-22 เมษายน 2019 7,888.- 10,888.- 10,888.- 4,000.- - 

03-05 พฤษภาคม 2019 7,888.- 10,888.- 10,888.- 4,000.- - 

04-06 พฤษภาคม 2019 7,888.- 10,888.- 10,888.- 4,000.- - 

10-12 พฤษภาคม 2019 7,888.- 10,888.- 10,888.- 4,000.- - 

11-13 พฤษภาคม 2019 7,888.- 10,888.- 10,888.- 4,000.- - 

18-20 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000.- - 

24-26 พฤษภาคม 2019 7,888.- 10,888.- 10,888.- 4,000.- - 

25-27 พฤษภาคม 2019 7,888.- 10,888.- 10,888.- 4,000.- - 

31 พ.ค.-02 ม.ิย. 2019 7,888.- 10,888.- 10,888.- 4,000.- - 

"ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ทา่นละ 5,000 ราคานี%รวมรายการทวัร ์ตั]วเครื�องบนิ" 
หมายเหต ู 

 
1. สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2. ราคาเด็กตํ�ากวา่ 18 ปี เกบ็เพิ�มจากคา่ทัวรข์า้งตน้ 3,000 บาท/ทา่น 

 
 
 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ&นและคนขบัรถ รวม1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 
***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกนํ4าดื&ม 1 ขวด เฉพาะวนัที&เดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี&ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิเก็บเพิ&ม 3,000 บาท** 

 
 ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที&ยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจ ิ4น)
กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พื4นเมอืงใหน้กัทอ่งเที&ยวท ั&วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้
ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึ&งจาํเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีน
ใหก้บันกัทอ่งเที&ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื4อหรอืไมซ่ื4อข ึ4นอยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั4งส ิ4น  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนี
ทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที&เกดิข ึ4นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี4รวม 
        
       1.คา่ตั]วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั %นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั %นที�นั�งจากชั %นประหยัดเป็นชั %นธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่น
เดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออัพเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นั%น  

       2. ค่าที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมี
การจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ%าหนักสัมภาระรวมในตั]วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์Business 
class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธ่ยแ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีาร
เรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 
200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื%อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  
- เบี%ยประกันเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี%ยประกันเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ
จากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะ
จากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  

8. คา่วซีา่กรุป๊แบบ 144 ชั�วโมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ที�มวีซีา่อยูแ่ลว้และสําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นั%น) 

9. กรณีที�ทาง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 ชั�วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ที�เกดิขึ%นตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธิH เก็บคา่ใชจ้่าย
ทั %งหมด 

 
อตัราคา่บรกิารนี4ไมร่วม 
 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํ%ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั]วเครื�องบนิ 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นและทปิพนักงานขับรถ (1,000 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 

 
 

 
1. การเดนิทางในแตล่ะครั %งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ%นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิHในการ

เปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั]วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร   คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั %ง มฉิะนั%น
ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั %งสิ%น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

3.1. กรณุาชําระยอดมัดจําทา่นละ 5,000บาท ภายใน 36 ชม.  

 4.   การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั %งหมด  
4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิH เก็บคา่ใชจ้่ายทั %งหมด 
4.4 สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิHในการคนืคา่มัดจําทั %งหมด 
4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิHในการเก็บคา่ใชจ้่ายทั %งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที�บรษัิทฯกําหนดไว ้
(10 ทา่นขึ%นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายต่างๆที�เกดิ
จากการยกเลกิของทา่น  
4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลื�อนการเดนิทางของทา่นไป
ยังคณะตอ่ไป แตท่ั %งนี%ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั]วเครื�องบนิ คา่หอ้ง ค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
และคา่ใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ%นตามจรงิ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
4.7 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที�นั�งกับสายการบนิและคา่มัดจํา
ที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา   หรอื คา่ทัวรท์ั %งหมด ไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
4.8 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั %งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิHที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั %งสิ%น 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพื&อการทอ่งเที&ยวเทา่น ั4น ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและใน
ข ั4นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั4งไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิ4น จไูห ่ข ึ4นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที&เทา่น ั4น ลกูคา้ทกุทา่น
ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั4งส ิ4น** 

4.9 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิH ไมอ่าจ 
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั %งสิ%น 
 
เง ื&อนไขการจอง  
 
1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีที�นั�งจะยนืยันเมื�อไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นั%น 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่
สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ 
3. เมื�อไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี 
4. หากทา่นที�ตอ้งการออกตั]วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั %ง หากออก
บัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิHไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ%น 
5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั %นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั %งแบบหมูค่ณะและยื�น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่น
สามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที�  
6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวใน
ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั %งหมด  
 
หมายเหต ุ
 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิHที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิHการเก็บคา่นํ%ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ%นกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิHในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั %งสิ%น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนํา
สิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั %งสิ%น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความ
ประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 
6. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั %งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั %งหมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิnในการเปลี&ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั4งนี4ข ึ4นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลี&ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั4งนี4ข ึ4นอยูก่บัอตัราแลกเปลี&ยนของเงนิสกลุฮอ่งกง
ดอลลา่ 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


