
#11855 ทัวรฮองกง มาเกา จูไห เซินเจ้ิน 3 วัน 2 คืน สวน
ดอกไมฮอลแลนด(เมืองดอกไมหนันซาน) ชมลาสเวกัสเอเชียที่
The Venetian Resort บิน FD
ทัวรฮองกง มาเกา จูไห เซินเจ้ิน เจาแมกวนอิมริมทะเล โบสถเซ็นตปอล เวเนเชี่ยน
วัดกวนอู สวนดอกไมฮอลแลนด ถนนคูรัก ชอปปงตลาดตงเหมิน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวน
อิมปราคทอง - วิหารเซนตปอล - THE VENETIAN MACAU - เมืองจูไห   

Higgert
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 วัดกวนอู เซินเจิน้ - ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีนโบราณ - เมืองดอกไมหนันซาน - ตลาดตงเหมิน -
เมืองจูไห   

Jinjiang
Inn
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 ถนนคูรัก - มาเกา Macau - ทาอากาศยานมาเกา - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 ฿7,777 ฿10,777 ฿10,777 ฿4,000

31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ฿7,777 ฿10,777 ฿10,777 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติ
มาเกา - เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวนอิมปราค
ทอง - วิหารเซนตปอล - THE VENETIAN MACAU - เมืองจู
ไห

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.30 น. / 04.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้ 2 เคานเตอรสายการ
บินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

10.20 น. / 06.35 น. ออกเดินทาง สูมาเกา โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินท่ี FD762 / FD760

บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม

บาย

13.45 น. / 10.20 น. เดินทางถึง สนามบินมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผานการตรวจเอกสารและ
สัมภาระในการเขาเมือง

นําทานผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสราง
ขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน

นําทานมายังซากประตูโบสถเซนตปอลท่ีสรางขึน้ระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดนไฟไหมในปี 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนต
ปอลท่ีอยูติดกับโบสถ ก็กลายเป็นซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s College)
เป็นโบราณสถานท่ียังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอล

นําทานแวะซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายท่ีขึน้ชื่อ

นําทานชม The Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชม
ความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบงเป็นโซนตางๆ เชน
GRAND CANAL SHOP

นําทาน ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม
หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยูทัง้หมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 21 ปี เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาต
ใหทําการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทัง้สิน้และควรแตงกายสุภาพ

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทาง สู จูไหโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวาง
ดานประมาณ 500 เมตร)

พักท่ี Higgert Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 บาย



 หมายเหตุ ***เน่ืองจากมีหลายไฟลทบิน กรุณาตรวจสอบไฟลทบินของทานกอนวันเดินทาง***

เฉพาะวันท่ี 12/13/14 เมษายน ใชเท่ียวบินขาไป FD 760 (06.35 น. - 10.20 น.)

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

่ ่ ่

ทาอากาศยานมาเกา

เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือ องคเจาแมกวนอิมปรา…

วิหารเซนตปอล

THE VENETIAN MACAU

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง ท่ีไม
เหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือ ฮองกง

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม ซ่ึงหันหลังใหทะเล และยืนอยูบนโดมดอกบัว
ขนาดใหญ ตัง้อยูริมทะเล สรางดวยทองสัมฤทธิทั์ง้องค มีความสูง 18 เมตร และมีน้ํา
หนักมากถึง 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว ภายในฐานรูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑ
แสดงประวัติความเป็นมา นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีใหประชาชนเขามา
น่ังสมาธิ ถือไดวาเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวมาเกานิยมเขามาพักผอนหยอนใจมากท่ีสุดอีกแหง
หน่ึง และวัตถุประสงคในการสรางน้ันเนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมท่ีโปรตุเกสตัง้ใจ
สรางขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกา ในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

เป็นซากของโบสถท่ีมีอายุเกาแกและสวยงาม เคยเป็นโบสถและโรงเรียนเซนตปอล ซ่ึง
เป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นคาสิโนขนาดใหญท่ีออกแบบสไตลอิตาลี ภายในมีอาหาร ท่ีพักและกิจกรรมใหทํา
มากมาย และตัวบริการตางๆน้ันนับวา High End เลยทีเดียว

เมืองจูไห คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Higgert Hotel หรือเทียบเทา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน "จูไห" ไดรับยกยองจากสหประชาชาติให
เป็น "เมืองมหัศจรรย แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน" สัญลักษณของเมืองจูไห คือ "หว่ี
หน่ี" เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก ซ่ึงย่ืนออกไปในทะเล และยังมีถนนคูรัก เป็นถนนซ่ึงอยู
ริมชายหาดท่ีรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน



วันท่ี 2 วัดกวนอู เซินเจิ้น - ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีนโบราณ - เมือง
ดอกไมหนันซาน - ตลาดตงเหมิน - เมืองจูไห

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

นําทานเดินทางสูวัดกวนอูKuan Au Templeเป็นวัดท่ีศักดิส์ิทธเป็นท่ีนิยมในเมืองเซินเจิน้เทพเจากวนอูเป็นเทพ
สัญลักษณแหงความซ่ือสัตยความจงรักภักดีและความกลาหาญความกตัญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่องหนาท่ีการงานสักกา
ระขอพระ

นําทานนําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพ้ืนเมืองของเมืองเซินเจิน้ อาทิเชน หยก ยางพารา ฯลฯ
เพ่ือฝากคนท่ีทานรัก

นําทานเดินทางไป สวนดอกไมเนเธอรแลนดหรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ เมืองดอกไมหนันซาน ซ่ึงเป็นสวนดอกไมท่ีสามารถซ้ือ
ดอกไม สัตวเลีย้ง เครื่องหิน และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ สวนแหงน้ียังเป็นท่ีพักผอนหยอนใจ เดินเลนและเพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศประเทศเนเธอรแลนด

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ เป าฮ้ือ + ไวนแดง

นําทานเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนยรวมแหงการชอปป้ิงสินคาภายในประเทศ ท่ีน่ีนับวาเป็นสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวนิ
ยมมาชอปป้ิง เพราะนอกจากท่ีน่ีจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลวยังเป็นแหลงรวมเรื่องอาหารการกินอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองจูไห (โดยรถโคช)

พักท่ี Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

วัดกวนอู เซินเจ้ิน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดในเซินเจิน้ท่ีมีเทพเจากวนอูสัญลักษณของความซ่ือสัตย ความกตัญูรูคุณความ
จงรักภักดีความกลาหาญ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ด
เด่ียวองอาจไมครัน่ครามตอศัตรู ทานเป็นคนจิตใจมัน่คงด่ังขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศ
มาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมให
เพล่ียงพลํา้แกฝ ายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงท่ีดี



วันท่ี 3 ถนนคูรัก - มาเกา Macau - ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ศูนยสมุนไพร/ยาแผนจีนโบราณ

เมืองดอกไมหนันซาน

ศูนยสมุนไพรและคนควายาแผนจีนโบราณ เป าซูหลิง หรือในชื่อวา ยาบัวหิมะ ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียงชมวีดีทัศนและฟังบรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแตละชนิด

ท่ีน่ีตัง้อยูใกลกับหนานโถวท่ีดานหนันซาน มีลักษณะคลายเมืองในเนเธอรแลนด มีอาคาร
สไตลดัตชกังหันลม รานคาเฟ เป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจท่ีดีแหงหน่ึงของเซินเจิน้ นัก
ทองเท่ียวสามารถซ้ือดอกไม สัตวเลีย้ง เครื่องหิน และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติไดท่ีน่ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป าฮ้ือ + ไวนแดง

ตลาดตงเหมิน บาย

ตลาดตงเหมิน เป็นศูนยรวมแหงการชอปป้ิงสินคาภายในประเทศ เปนสถานท่ี ท่ีนักทอง
เท่ียวนิยมกันมาชอปป้ิง เพราะนอกจากจะเป็นแหลงชอปแลว ยังเป็นแหลงรวมเรื่อง
อาหารมากมาย ท่ีน่ีมีสินคามากมาย อาทิ เสื้อผา รองเทา กระเปา และอ่ืนๆ ราคาเป็นมิต
รสุดๆ

เมืองจูไห คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน "จูไห" ไดรับยกยองจากสหประชาชาติให
เป็น "เมืองมหัศจรรย แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน" สัญลักษณของเมืองจูไห คือ "หว่ี
หน่ี" เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก ซ่ึงย่ืนออกไปในทะเล และยังมีถนนคูรัก เป็นถนนซ่ึงอยู
ริมชายหาดท่ีรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

นําทานเดินทางผานชมถนนคูรัก (The Lover Road) ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาลเมืองจูไห
ไดทําไวขึน้เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจและยังเป็นท่ีนิยมของบรรดาคูรักทัง้หลาย

นําทานเดินทางสูมาเกาโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวาง
ดานประมาณ 500 เมตร)

นําทานเดินทางสู สนามบินมาเกา



 หมายเหตุ ***เน่ืองจากมีหลายไฟลทบิน กรุณาตรวจสอบไฟลทบินของทานกอนวันเดินทาง***

เฉพาะวันท่ี 12/13/14 เมษายน ใชเท่ียวบินขาไป FD 760 (06.35 น. - 10.20 น.)

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

บาย

14.15น. ออกเดินทางจาก สนามบินมาเกา เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD763

(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม)

16.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 

ถนนคูรัก

มาเกา Macau

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยม บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก เพราะมีการจัดเตรียม
สถานท่ีใหเหมาะสมกับคูรักมากท่ีสุด

เป็นเกาะท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ 1999 ใน
ตอนแรกเป็นเมืองท่ีจีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพ่ือเป็นเมืองทา

ทาอากาศยานมาเกา

ทาอากาศยานดอนเมือง

 บาย

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง ท่ีไม
เหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือ ฮองกง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด  
 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม.

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วัน(ในวันเวลาทําการ)กอนออกเดินทาง 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนกรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได

ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบินแอรเอเซีย 20 กิโลกรัม คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ี
มีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
เบีย้ประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

เบีย้ประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 

8. คาวีซากรุปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาท่ีมีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน)

9. กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชัว่โมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธิ ์
เก็บคาใชจายทัง้หมด

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน



4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
***เน่ืองจากมีหลายไฟลทบิน กรุณาตรวจสอบไฟลทบินของทานกอนวันเดินทาง***

เฉพาะวันท่ี 12/13/14 เมษายน ใชเท่ียวบินขาไป FD 760 (06.35 น. - 10.20 น.)

** ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน **

**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใหบริการ

1. การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทาง
กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลดอลลารฮองกง 
 

 
 
 

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 

แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท

แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด 

ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการ
บินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทัง้หมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขามาเกาโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผาน
การตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและมาเกาขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัว
ของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้**

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


