
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

  
 

HILIGHT  

 

•เทีย่วชมเมอืงตากอากาศจนีตอนใต ้ณ เมอืงจไูห ่ 

•ถา่ยรปูคูร่ปูปัน้สาวงามกลางทะเล “หวหีนี”่ เป็น 
  สญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห ่ 
•ไป สวนดอกไมเ้นเธอรแ์ลนดห์รอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่      

  เมอืงดอกไมห้นนัซาน 
•ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ เป็นศูนยร์วมแหง่การชอ้ป

ป้ิง 
   สนิคา้ภายในประเทศ 
•ชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊  

•ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian  

  Resort 

วนัที1่. กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถ ์

เซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น- จไูห-่เซนิเจ ิน้ 

วนัที2่. เซนิเจ ิน้-สวนดอกไมฮ้อลแลนด-์วดักวนอ-ูชอ้ป

ป้ิงตลาดตงเหมนิ-จไูห ่

วนัที3่. จไูห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี-่มาเกา๊-

กรงุเทพฯ 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี [FD] 

เดนิทาง: พ.ค-ส.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 7,777.- 

มาเกา๊  
เหมา เหมา 

3D2N     



 
 
 
 
 

 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที2่4-26 พ.ค. 62 7,777.- 

วนัที3่1-02 พ.ค. 62 7,777.- 

วนัที0่1-03 ม.ิย. 62 7,777.- 

วนัที0่7-09 ม.ิย. 62 7,777.- 

วนัที0่8-10 ม.ิย. 62 7,777.- 

วนัที2่1-23 ม.ิย. 62 7,777.- 

วนัที2่2-24 ม.ิย. 62 7,777.- 

วนัที2่9 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 8,888.- 

วนัที0่5-07 ก.ค. 62 8,888.- 

วนัที0่6-08 ก.ค. 62 8,888.- 

วนัที1่0-12ส.ค. 62 10,900.- 

วนัที3่0ส.ค.-01ก.ย. 62 7,777.- 

วนัที3่1ส.ค.-02ก.ย. 62 7,777.- 

 

 
 

ม 
ารเนทางโปรแกรมการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 
 

** ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถ ์

เซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น- จไูห-่เซนิเจ ิน้ ✈ x 🍽 
Higgert Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เซนิเจ ิน้-สวนดอกไมฮ้อลแลนด-์วดักวนอ-ูชอ้ปป้ิงตลาด

ตงเหมนิ-จไูห ่ 🍽  🍽 🍽 

Jinjiang Inn 
Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 

3 จไูห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี-่มาเกา๊-กรงุเทพฯ 🍽 x ✈ 

 



 
 
 
 
 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น- จู

ไห-่เซนิเจ ิน้ 

07.30 น. 
04.00 น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีม
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

10.20 น. 

06.35 น. 

      ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD762 

       เทีย่วบนิที ่FD760 เดนิทางเดอืน ม.ิย.-ส.ค. 2562 ใชเ้ทีย่วบนิที ่FD760 
      (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

13.45 น.   
10.20 น.  

เดนิทางถงึสนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผ่านการ
ตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง 

 
“มาเกา๊”เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีง

แคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาติ
ดัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบ
นี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ทีส่ าคญัคอืชาว

โปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของ
ชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่ง

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตวัจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยุโรปใจ
กลางเอเชยี”มาเกา๊อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของ
สามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี 

จนกระทัง่วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บั
สาธารณรฐัประชาชนจนี นับจากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของ

จนีอยา่งสมบูรณ์แตย่ังคงสภาพการเมอืงการปกครองในรปูแบบของหนึง่ประเทศสอง
ระบบ 

 
...จากน ัน้ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเลรูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสมัฤทธิป์ระทบัยนืบน

โคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนื่องใน
โอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี ....จากนัน้น าทา่นมายังซากประตโูบสถเ์ซนต์
ปอลทีส่รา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลยัเซนต์

ปอลทีอ่ยู่ตดิกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ 
วทิยาลยัเซนตป์อล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่ังหลงเหลอือยูข่อง

วทิยาลยัเซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการกอ่ตัง้มหาวทิยาลยัของตะวันตกใน ภมูภิาค

ตะวันออกไกลและไดร้ับการวางหลกัสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถินัขณะทีซ่ากประตู
โบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบนัถกูมาเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมอืงมาเกา๊เซนาโดส้แควร ์ซ ึง่

โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีปู่ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ย
สถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง
และสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไข่

และทองพับหอ่สาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่...น าทา่นชมThe Venetian Resortโรงแรมสดุหรูเลศิ

อลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอสิระพกัผ่อนถา่ยรูปและชมความงามสมัผัส
เมอืงจ าลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตาม
อัธยาศยัซึง่แบ่งเป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดงัใหท้า่นได ้

สมัผัสกบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพือ่ล ิม้ลองเมนูตา่งๆทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนด์

เนมหลากหลายกวา่300 รา้นเชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ 

หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาทา่นละ120เหรยีญ)ลอ่ง

ไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะเสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ 

** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุต า่กว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหท้ า

การบนัทกึภาพใดๆภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ 

 

ค า่  
        รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 



 
 
 
 
 

 

…เดนิทางสูจู่ไห่โดยรถโคช้ปรับอากาศผ่านดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋า

สมัภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้ม
ดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาทเีมอืงจูไห่
เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี“จไูห”่ไดร้ับการยกยอ่งจากสหประชาชาติ

ใหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี”หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงเซนิเจิน้ (โดยรถโคช้) ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของ

มณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่
รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมัยอกีดว้ย.. 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักHiggert Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: เซนิเจ ิน้-วดักวนอู-สวนดอกไมฮ้อลแลนด-์ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ-จไูห ่

 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก 

 

น าทา่นเดนิทางสูว่ัดกวนอKูuan Au Templeเป็นวัดทีศ่กัด ิส์ทิธเ์ป็นทีน่ยิมในเมอืงเซนิ

เจิน้เทพเจา้กวนอูเป็นเทพสญัลกัษณ์แห่งความซือ่สตัยค์วามจงรักภกัดแีละความกลา้
หาญความกตญัญโูชคลาภบารมนียิมขอพรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงานสกัการะขอพระและ

กราบไหวท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเองและครอบครัวน าทา่นน าทา่นเดนิทาง
สูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงเซนิเจ ิน้ อาทเิชน่ 

หยก ยางพารา ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรกั...จากนัน้เดนิทางไป สวนดอกไม ้
เนเธอรแ์ลนดห์รอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ เมอืงดอกไมห้นันซาน ซึง่เป็นสวนดอกไมท้ี่
สามารถซือ้ดอกไม ้สตัวเ์ลีย้ง เครือ่งหนิ และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัธรรมชาต ิสวนแห่งนีย้ัง

เป็นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ เดนิเลน่และเพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

กลางวนั         รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร...เมนพูเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 

 

 
...จากนัน้เดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในประเทศ 

ทีน่ี่นับว่าเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง เพราะนอกจากทีน่ีจ่ะเป็นแหลง่ช ้

อปป้ิงแลว้ยังเป็นแหลง่รวมเรือ่งอาหารการกนิอกีดว้ย ทีน่ี่มสีนิคา้หลากหลายมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไม่แพงเรยีกว่าใครชอบตอ่รับรองว่า

สนุกแน่ๆ 

ค า่        รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 ..หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจูไห่ (โดยรถโคช้) 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Jinjiang Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: จไูห ่-มาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก 

 ..จากนัน้เดนิทางผ่านชมถนนคูร่ัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดที่
แสนจะโรแมนตกิซึง่ทางรฐับาลเมอืงจูไห่ไดท้ าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ
และยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูร่กัทัง้หลาย...สมควรแกเ่วลา เดนิทางสูม่าเกา๊โดยรถ

โคช้ปรับอากาศผา่นดา่นกงเป่ย ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง 
(ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ี



 
 
 
 
 

 สมควรแกเ่วลา  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

14.15น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเกา๊เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

เทีย่วบนิที ่FD763 

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

16.10 น.      เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ… 

 

มาเกา๊ เหมา เหมา 

D3N2 BY FD 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18

ปี 
[มเีตยีง] 
พักกับ

ผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

24-26 พฤษภาคม 2019 
7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

31 พ.ค.-02 ม.ิย. 2019 
7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

01-03 มถินุายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

07-09 มถินุายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

08-10 มถินุายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

21-23 มถินุายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

22-24 มถินุายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

29 ม.ิย.-01 ก.ค. 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- - 4,000.- 

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

06-08 กรกฎาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- - 4,000.- 

10-12 สงิหาคม 2019 10,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 5,000.- 

30 ส.ค.-01ก.ย. 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

31 ส.ค.-02ก.ย. 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 



 
 
 
 
 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 5,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม. 

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้มาเกา๊โดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอน

การผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและมาเกา๊ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 



 
 
 
 
 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิแอรเ์อเซยี 20 กโิลกรัม คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ

ทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

8. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

9. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวน

สทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 



 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุดอลลา่ร ์

ฮอ่งกง 

 

 


