
#15665        ทัวร�มาเก�า จ�ไห� 3 วัน 2 คืน
โบสถ�เซนต�ปอล สวนน้ําและสวนสนุก

ฉางหลง บิน NX



 

ท่องโลกใตท้ะเลและสวนสนุกสุดมนัส ์#CHIMELONG OCEAN KINGDOM 

ชมรูปป้ันสาวงามกลางทะเล #จไูหฟิ่ชเชอรเ์กิรล์ 

สมัผสับรรยากาศลาสเวกสัเอเชีย #THE VENETIAN 

ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีส  าคญัท่ีสุดของมาเกา๊  #เซนาโด ้สแควร ์
 

ตารางการเดินทาง 
 
วันท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ พกัที่ 

1 
กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX885 : 10.35-14.25)-จูไห่ 

-จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์-ตลาดใตดิ้นกก๊เป่ย 
X   

SEAVIEW HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

2 

จูไห่-รา้นบวัหิมะ-รา้นหยก-รา้นผา้ไหม- 

ท่องโลกใตท้ะเลและสวนสนุกสุดมนัส ์CHIME LONG 

OCEAN KINGDOM  
  

X 
SEAVIEW HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

3 

จู่ไห่-มาเกา๊-โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโดส้แควร-์ 

รา้นขนมของฝาก-THE VENETIAN-THE PARISIAN 
มาเกา๊-กรุงเทพฯ (NX882 : 19.45-21.50) 

 
X   

 
 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 08-10 มีนาคม 2563                  ราคา 10,899.- 

วนัที่ 15-17 มีนาคม 2563                  ราคา 10,899.- 

วนัที่ 28-30 มีนาคม 2563                  ราคา 11,899.- 

วนัที่ 05-07 เมษายน 2563 **วนัจกัรี**                ราคา 12,899.- 

วนัที่ 26-28 เมษายน 2563                   ราคา 10,899.- 

วนัที่ 10-12 พฤษภาคม 2563                  ราคา 10,899.-

วนัที่ 23-25 พฤษภาคม 2563                  ราคา 11,899.- 

วนัที่ 07-09 มิถุนายน 2563                  ราคา 10,899.- 

วนัที่ 18-20 มิถุนายน 2563                  ราคา 10,899.- 

หมายเหต ุ:  

 ไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

• เด็กอายุตั้งแต ่2-18 ปี เก็บค่าทวัรเ์พิ่ม ท่านละ 3,000 บาท 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-มาเกา๊-จูไห่-จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์-ตลาดใตด้ินกก๊เป่ย 

07.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 5 

ประต ู6 บริเวณ ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU(NX) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

10.35 น. เหิรฟ้าสู่ มาเกา๊ ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.25 น.      เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระ

ของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)  ในการเดินทางขา้มด่านและ

ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที จากน้ันน าท่านชม

สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ท่ีมีชื่อเรียกว่า จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ หรือ หวีหน่ี รูปป้ันสาวงามกลาง

ทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ิมทะเล ใหท้่านอิสระถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดใตด้ินกก๊เป่ย เป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า มีสินคา้ใหท้่านได้

เลือกซื้ อมากมาย เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า และสินค้าท่ีระลึกต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีนิยมมากของ

นักท่องเท่ียว เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซื้ อสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

พกัที่  SEAVIEW HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สอง  จูไห-่วัดผู่ถ่อ-รา้นบวัหิมะ-รา้นหยก-รา้นผา้ไหม-ท่องโลกใตท้ะเลและสวนสนุกสุดมนัส ์

CHIME LONG OCEAN KINGDOM  
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ สรา้งขึ้ นเพื่อเปรียบเสมือนวัดท่ีอยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน ให้ท่านได้

นมสัการเจา้แม่กวนอิมสิ่งศักด์ิท่ีชาวจูไห่ใหค้วามเคารพนับถือ น าท่านเดินทางสู่ รา้นบัวหิมะ 

สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

น าท่านชม รา้นหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากล ้าค่า จากน้ัน

น าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ท่ีขึ้ นชื่อของประเทศของจีน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

บ่าย น าท่านสู่ CHIME LONG OCEAN KINGDOM ซึ่งเป็น โลกใตท้ะเลขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายใน
ประกอบไปดว้ย พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าขนาดใหญ่  จัดแสดงสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด ในตูป้ลา



 

ขนาดมหึมาน้ี จะมีอุโมงคก์ระจกท่ีจะช่วยใหนั้กท่องเท่ียวสามารถชื่นชมสตัวท์ะเลในตูป้ลายกัษ์

แบบ 180 องศาเลยทีเดียว นักท่องเท่ียวจะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบั ซึ่งรวมถึงสตัวน์ ้าท่ีหาดูไดย้าก

อย่างใกลช้ิด เช่น WHALE SHARK, BELUGA WHALES, POLAR BEARS, POLAR FOXES, POLAR 

WOLFS และสตัวน์ ้าท่ีน่ารกัอีกหลายชนิด รวมไปถึงเครื่องเล่นในสวนสนุกมีมากมาย เช่น รถไฟ

เหาะนกแกว้, เรือขา้มภูเขาหิมะ, เรือเหาะโตค้ล่ืน และทางดา้นของประธานกินเนสส์ เวิลด ์

เรคคอร์ดส์ ไดเ้ดินทางมาเพื่อมอบเกียรติบัตรใหก้ับทาง CHIME LONG OCEAN KINGDOM ใน
การสรา้งสถิติโลกใหม่ถึง 5 รายการ โดยรวมถึง อะควาเรี่ยมขนาดใหญ่ และมีความยาวท่ีสุดใน

โลก และสวนสนุกทางทะเลท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกดว้ย  
(หมายเหต ุ: รวมบตัรค่าเขา้ ซ่ึงสามรถเขา้ชมสวนน ้าและเล่นเครื่องเล่นไดทุ้กชนิด)  

ค า่   อิสระตามอธัยาศยั 

พกัที่  SEAVIEW HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม  จูไ่ห-่มาเกา๊-โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโดส้แควร-์รา้นขนมของฝาก-THE VENETIAN-       

THE PARISIAN-มาเกา๊-กรุงเทพฯ  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 

(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที น าท่านแวะถ่ายรูป โบสถเ์ซนต์
ปอล สร้างขึ้ นในปี  1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ

จนกระทัง่เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 โบสถ์ถูกท าลายจนเหลือแต่ด้านหน้า จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ เซนาโด ้สแควร ์อิสระใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวและเลือกซื้ อสินคา้ตามอธัยาศยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   อิสระตามอธัยาศยั  

บ่าย น าท่าน แวะชิมและซ้ือขนมพ้ืนเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามิน

สกัดจากปลาทะเลน ้าลึก, น ้านมผ้ึงท่ีช่วยบ ารุงผิวพรรณ หรือหมูแผ่น เป็นตน้ จากน้ันน าท่านสู่

อาณาจักรคาสิโนท่ีได้รับการขนานนามว่า  ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN 

RESORT HOTEL CASINO อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัเกมสก์ารพนันนานาชนิด อาทิ บคัคาร่า , 

แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพนัตู ้ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกบับรรยากาศเมืองเวนิสและ

สญัลักษณ์ของเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดล่า ล าคลองกลางเมือง ใหท้่านไดร้ับความรูส้ึกเหมือน

อยูก่ลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี อิสระใหท้่านไดท้ ากิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร)์ 

 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAU แลนด์มารค์แห่งใหม่ของมาเก๊า โรงแรมอลงัการแห่ง

น้ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากมหานครปารีส เมืองคลาสสิคตลอดกาลท่ีขึ้ นชื่อดา้นความงดงามทาง

สถาปัตยกรรม ท่ีน่ีท่านสามารถชมวิวบน หอไอเฟล จ าลอง ชั้น 7 (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร)์ 

หอไอเฟลจ าลองน้ี มีขนาดความสูงเท่ากบัตึก 33 ชั้น สูงครึ่งหน่ึงจากของจริงท่ีปารีส วิวทิวทศัน์

ท่ีจะไดเ้ห็นจากหอไอเฟลแห่งน้ี คือวิวท่ีมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั่งโคไทของ

มาเกา๊ 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิมาเกา๊ 

19.45 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882 

(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

• ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

• โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หน้ากระดาษอยา่งต า่ 2 หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

• ขนาดของกรุป๊ไซด ์จ  านวนผูเ้ดินทางอาจมีการปรบัเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 

• กรณีที่ยื่นวีซ่าเดี่ยวแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่า

ทวัรห์รือมัดจ  ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการ

ยื่นขอวีซ่า(ศูนยฯ์เรียกเก็บ) / ค่ามัดจ  าตัว๋เครื่องบิน หรือ ค่าตัว๋เครื่องบินและภาษีสนามบิน 

(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนตา่งค่าทวัรใ์นกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

• หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

• โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธ์สินคา้พื้ นเมือง

ใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นบวัหิมะ, รา้นหยก, รา้นผา้ไหม จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์

ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้ อขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้

เป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้นรัฐบาลจีนทุกเมือง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจากท่าน เป็นจ  านวนเงิน 800 HKD / 

ท่าน / รา้น 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

• ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการท าจองทวัร ์ 



 

• ท่านท่ีประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า

ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า

บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

• ตัว๋เครื่องบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้าได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

• หลงัจากที่ท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหน้าทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

• ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซื้ อไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่

สนใจก็ไม่ตอ้งซื้ อ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัรท์ั้งสิ้ น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

• เมื่อท่านท าการซื้ อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราคา่บริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

เด็ก 

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว

(จา่ยเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 08-10 มีนาคม 2563 10,899 13,899 3,500 8,899 

วนัที่ 15-17 มีนาคม 2563 10,899 13,899 3,500 8,899 

วนัที่ 28-30 มีนาคม 2563 11,899 14,899 3,500 9,899 

วนัที่ 05-07 เมษายน 2563 

**วนัจกัรี** 
12,899 15,899 3,500 10,899 

วนัที่ 26-28 เมษายน 2563 10,899 13,899 3,500 8,899 

วนัที่ 10-12 พฤษภาคม 2563 10,899 13,899 3,500 8,899 

วนัที่ 23-25 พฤษภาคม 2563 11,899 14,899 3,500 9,899 

วนัที่ 07-09 มิถุนายน 2563 10,899 13,899 3,500 8,899 

วนัที่ 18-20 มิถุนายน 2563 10,899 13,899 3,500 8,899 
 

อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรมตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่มีค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่า เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)

กรณีที่วีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ท าใหมี้เหตุตอ้งยื่นวีซ่า

เด่ียว (ยื่นที่ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนประจ  าประเทศไทย) ทางบริษัทฯ จะขอเก็บหนังสือเดินทางตวัจริง, รูปถ่าย

หนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น จ  านวน 2 รูป และเอกสารตามกฎของการยื่นวี

ซ่าจีน พรอ้มช าระค่าวีซ่าจีนเพิ่มจากค่าทวัร ์ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระ 1,650 บาท / ยื่นด่วน 2 



 

วนัท าการ ช าระ 2,775 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) (ในกรณี

ที่ลกูคา้แจง้ยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้ น) 

4. ค่าอาหาร 4 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

6. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

7. ค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอตัราเรียกเก็บ 
ณ วนัท่ี 08 ม.ค. 63 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพิ่ม) 

8. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื่อง 1 ใบ จ ากดัไม่เกิน 20 กิโลกรมั และสมัภาระถือขึ้ นเครื่องได ้1 

ใบ จ ากดัไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 

16 – 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั้งสิ้ น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เกี่ยวขอ้งกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน  

(เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าท าวีซ่าและค่าทวัรส์ าหรบัชาวต่างชาติ (โปรดสอบถามกบัเจา้หน้าท่ี) 
หมายเหต ุ

• กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบจอยทัวร์เท่าน้ัน 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมา โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ 

พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบริการ 

• กรุณาช าระยอดเต็ม (ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินตอ้งเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่

สามารถยกเลิกได ้หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 



 

• กรุณาส่งหน้าพาสฯ พรอ้มวนัช าระค่าทวัร ์

การยกเลิกการเดินทาง 

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อ

ทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจาก

การยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ี

เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศ

ฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจ้ิน 

จูไห่ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ย

ตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งสิ้ น** 

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ  าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

• สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

• หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 


