


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมาเกา	-	มาเกา	Macau	-	ตลาดใตดินกงเปย
-	เมืองจูไห

พักที่	MINAN
HOTEL
,DOWNTOWN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	วัดผูโถวซื่อ

พักที่	MINAN
HOTEL
,DOWNTOWN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 วัดอามา	หรือ	วัดเจาแมทับทิม	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องคเจาแม
กวนอิมปราคทอง	-	เซนาโดสแควร	-	THE	VENETIAN	MACAU	-	วิหาร
เซนตปอล	-	สนามบินมาเกา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	มิ.ย.	61	-	29	มิ.ย.	61 ฿7,991 ฿10,991 ฿10,991 ฿3,900

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿8,991 ฿11,991 ฿11,991 ฿3,900



ชวงเชา
09.00	น./	12.15	น.	พรอมกัน	ทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

ชั้น	4	เคานเตอร	P	สายการบินแอรมาเกาโดยมีเจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดิน
ทางและสัมภาระใหกับทาน

15.25	น./	16.00	น.	ออกเดินทางสู	มาเกา	โดยสายการบินแอรมาเกา	เทีย่วบินที	่NX885

ชวงบาย
15.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินมาเกา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว

16.00	น.	นําทานเดินทางสูตัวเมือง	มาเกา	เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ	ในอดีตมาเกา
เป็นเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึง
ชวงตนศตวรรษที่	16	ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสราง
อาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได

เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย	ทานจะตองลากกระเป าสัมภาระของทานเอง
(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)	ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาใน
การเดินประมาณ	45-60นาที	เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	“จูไห”	ไดรับการยกยองจาก
สหประชาชาติใหเป็น	“เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”

นําทานสู	ตลาดใตดินกงเป ยหรือตลาดใตดิน	แหลงชอปป้ิงแหลงใหญของเมืองจูไหมีสินคามากมายให
ทานเลือกซื้อ	อาทิเชน	โทรศัพทมือถือ,	เกมสบอย,	MP3,	MP4,	กระเปา,	รองเทา,	เสื้อผาตามแฟชั่นตามฤดูกาล
ในชวงน้ัน,	ผลไม,	อาหาร	และขนม	ฯลฯ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร

ทีพ่ัก	MINAN	HOTEL	,DOWNTOWN	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง



เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

เป็นตลาดที่อยูชั้นใตดินของเมืองจูไห	ตลาดที่น่ีจะคลาย	ๆ	มาบุญครองบานเรา
ที่จูไหจะเป็นเมืองเล็ก	ๆ	จึงไมคอยมีมลพิษ	สภาพแวดลอมจึงสวยงาม	สะอาด
และอากาศบริสุทธิม์าก	ที่น่ีก็เหมือนหางชอปป้ิงขนาดเล็ก	มีทั้งรานเสื้อผา
รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	และสินคาอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ที่สําคัญของที่น่ี
ราคาถูกมากเพราะวามีสินคาที่น่ีทําเลียนแบบจากจีน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	"จูไห"	ไดรับยกยองจาก
สหประชาชาติใหเป็น	"เมืองมหัศจรรย	แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน"
สัญลักษณของเมืองจูไห	คือ	"หวี่หน่ี"	เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก	ซึ่งยื่นออกไป
ในทะเล	และยังมีถนนคูรัก	เป็นถนนซึ่งอยูริมชายหาดที่รัฐบาลจูไหไดตกแตง
ภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	MINAN	HOTEL	,DOWNTOWN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ	ถนนคูรัก	THE	LOVER’S	ROAD	ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมน
ติก	ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ	และที่ไดชื่อวาถนน
คูรัก	ก็เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอี้	หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ	2	คนน่ัง
เทาน้ัน	จึงไดชื่อวาถนนคูรัก	ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคูรัก

ผานชม	สาวงามหวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห	บริเวณอาวเซียงหู
เป็นรูปแกะสลักสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยูริมทะเล

นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ	เพื่อฝากคนทีท่านรัก

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห	อาทิเชน	ใบชา	หยก	ครีมไขมุก	ผาไหม	ฯลฯ	เพื่อฝากคนที่

ทานรัก

จากน้ันนําทานสู	วัดผูโถว	นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ	นมัสการเจาแมกวนอิมเพื่อความ
โชคดี	นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา	4	พระองค	เพื่ออายุยืนนาน



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	เป าฮื้อ	+	ไวนแดง

ทีพ่ัก	MINAN	HOTEL	,DOWNTOWN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

หรือหวีหน่ี	เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห	เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเล
บริเวณอาวเซียงหู	มีลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย	ขนาดใหญมีความสูงถึง
8.7	เมตร	และมีน้ําหนักถึง	10	ตัน	ที่มือถือไขมุกไวโดยยกขึน้เหนือศีษระ	ซึ่งรูป
สลักน้ีสรางขึน้ตามนิทานพื้นบานของเมืองจูไห

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดผูโถวซื่อ	(Putuo	temple)	สักการะองคเจาแมกวนอิม	เพื่อเสริมสรางความ
เป็นสิริมงคลใหแกชีวิต	วัดแหงน้ีตั้งอยูบริเวณเขามีความยื่งใหญอลังการมาก
อีกทั้งเป็นวัดที่คนจูไหนิยมมาสวดมนตขอให	กิจการงานกาวหนา	นมัสการ
เทพแหงโชคลาภเสริมสิริมงคล

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	เปาฮ้ือ	+	ไวนแดง

	พักที่	MINAN	HOTEL	,DOWNTOWN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

นําทานชม	วัดอามา	ใหทุกทานไดกราบไหวเจาแมทับทิมที่	วัดอามา	ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ	สําหรับนัก
ทองเที่ยวสําหรับวัดแหงน้ีตั้งอยูใกลกับทะเล	ภายในวัดดูแลวก็แปลกตาดีเพราะวามีการกอสรางกันแบบลดหลั่น
กันไปตามพื้นที่ที่อํานวย	เน่ืองจากสถานที่แหงน้ีตั้งอยูริมเชิงเขา	เมื่อเดินพนซุมประตูก็จะพบกับศาลของเจาแม
ทับทิมตั้งอยู	..นอกจากน้ันก็ยังมี	หอเมตตาธรรม	ศาลเจาแมกวนอิม	ศาลพุทธเซินเจาชานหลินและยังมีศาลเจา
ขนาดเล็กๆ	อีกหลายศาลที่ไดมีการสรางเพื่อถวายใหแกเจาแมทับทิม

จากน้ันผานชม	เจาแมกวนอิมริมทะเล	รูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว	ซึ่ง
ประเทศโปรตุเกสสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน



จากนัน้นําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา	ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายทีข่ึ้นชื่อ

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานมายัง	ซากประตูโบสถเซนตปอล	ที่สรางขึน้ระหวาง	ค.ศ.1602-1640	แตโดนไฟไหมในปี	1835

ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ	ก็กลายเป็นซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม
วิทยาลัยเซนตปอล	(St.	Paul’s	College)	เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษ
พยานการกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน	ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไว
อยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกา

เซนาโดสแควร	ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปัตยกรรม
สไตลโปรตุเกส	อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย

จากน้ันเดินทางตอที่	The	Venetian	Resort	โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระ
พักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเน
เชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเป็นโซนตางๆ	เชน	GRAND	CANAL	SHOP	มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับ
ภัตตาคารกวา	30	แหง	เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300	ราน	เชน
BOSSINI,	G2000,	GIODANO,	SWATCH,	FOSSIL	ฯลฯ	หรือ	ลองเรือกอนโดลา	GONDOLA	(ไมรวมอยูใน
รายการ	ราคาทานละ	120	เหรียญ)	ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ	เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู
ทั้งหมด	4	โซนใหญ

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย.....เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

19.26	น.	ออกเดินทางจากสนามบิน	เพื่อเดินทางกลับ	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอรมาเกา	เทีย่ว
บินที	่NX882

21.26	น.	เดินทางถึง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจมิรูลืม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นหน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดบนเหาะมาเกา	ซึ่งชื่อน้ันคาดวามาจากเชื่อเกาะมา
เกา	สรางเพื่อบูชาเทพมัตสึ	เทพเจาแหงการประมง

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม	ซึ่งหันหลังใหทะเล	และยืนอยูบนโดม
ดอกบัวขนาดใหญ	ตั้งอยูริมทะเล	สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองค	มีความสูง	18
เมตร	และมีน้ําหนักมากถึง	1.8	ตัน	ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว	ภายในฐาน
รูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑแสดงประวัติความเป็นมา	นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว	ยัง
เป็นพื้นที่ที่ใหประชาชนเขามาน่ังสมาธิ	ถือไดวาเป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเกานิยม
เขามาพักผอนหยอนใจมากที่สุดอีกแหงหน่ึง	และวัตถุประสงคในการสรางน้ัน
เนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับ
มาเกา	ในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



องเรือกอนโดลา	ไมรวมอยูในรายการ	ราคาทานละ	120	เหรียญ

คาสิโน	ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	21	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใด	ๆ
ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.กรณีที่คณะไมครบจํานวน	10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง
6.เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
8.บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับพระสงฆเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไปดวย

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงิน	มัดจํา	10,000	บาท(ที่น่ังจะยืนยัน
เมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
2.-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจาก

บัตรสะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน
3.คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
4.**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพัก

แบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
5.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
6.เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
7.คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	20	กิโลกรัม	ตอทาน	ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสาย

การบินที่มีการเรียกเก็บ
8.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
9.คาวีซากรุปแบบ	144	ชั่วโมง	(ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน)
10.	กรณีที่ทาง	ตม.	จีน	ประกาศปิด	ยกเลิกวีซากรุปแบบ	144	ชั่วโมง	เพื่อเขาเซินเจิ้นและจูไห	ทางบริษทัขอเก็บคา

วีซาที่เกิดขึน้ตามจริง	และทางบริษทัฯขอ	สงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด	(ในกรณีลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง	ทาง
เรา
11.**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับ

ทางบริษทัได	**
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]



เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

1.คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2.คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,	น้ําดื่ม,	บุหรี่,	เหลา,	เบียร	ฯลฯ),	คาโทรศัพท

,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,	คารักษา
พยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง
เป็นตน
3.คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศฮองกงสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติตองยื่นวีซาเขาประเทศฮองกงมีคา

ธรรมเนียม	แลวแตอัตราของแตละประเทศน้ันที่จะเดินทางเขาประเทศฮองกง
4.คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา
5.คาวีซาเขาประเทศฮองกง	ในกรณีเรงดวน
6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว
7.คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
8.คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
9.คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ	(1,200	บาท	ตอทาน/ทริป)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความประทับใจ)
10.คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3	%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทานละ	ทานละ	1,200	บาท/ทาน/ทริป	สวนหัวหนาทัวรขึ้นอยู
กับควมพึงพอใจในการใหบริการ**

ราคาเด็กตํ่ากวา	18	ปี	เก็บเพิม่จากคาทัวรขางตน	3,000	บาท/ทาน	ราคาทัวรสําหรับคนไทยเทานัน้	/
ไมมีราคาเด็ก

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม	ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	ฤดูกาล	และ
การจรจรเป็นสําคัญ**

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทุกเมือง	(ฮองกง	มาเกา	จูไห	เซินเจิ้น)
กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	ผา
ไหม,	ไขมุก,	ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจ
ของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทาง
บริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300-	400	หยวน	/	คน	/	ราน
บริษทัขอสงวนสิทธิในกรณีทีท่างการจีน	ยกเลิกวีซากรุป	เปลีย่นเป็นวีซาเดีย่วคาวีซา	1500	/	ทาน	/

ทริป

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน



เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด	
2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได



7.กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว
ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และคาใชจายบาง
สวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน
โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
8.กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9.กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวาดวยสา

เหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


