
 

 

รหัสทัวร B2B1900578 
ทัวรมาเกา เซินเจิ้น ฮองกง 3 วัน 2 คืน (FD) 
ชมเจาแมกวนอิมริมทะเล 
ซากประตูโบสถเซนตปอล 
ชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหร ู
เที่ยวชม เมืองเซินเจิ้น 
หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วันที่ 1: 

 
 
กรุงเทพฯ – มาเกา - เจาแมกวนอิมริมทะเล – โบสถเซ็นตปอล – 
เซนาโดสแควร -  เวเนเช่ียน 

07.00 น. 

คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชั้น 2 เคานเตอรสายการบินแอรเอเชียโดยมีเจาหนาทีค่อย
อํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ใหกับทาน 

10.10น. 
      ออกเดินทางสูมาเกา  โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินที่ 
FD762 
      (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

13.45 น.    
เดินทางถึงสนามบินนานาชาตมิาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ช่ัวโมง) ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง 

 

“มาเกา”เปนเมืองที่มีประวัตศิาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีต
มาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาว
จีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดัง้เดิมจนมาถึงชวงตนศตวรรษท่ี 
16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอ
คาขายกับชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบนี้ที่สําคัญคือชาว
โปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกา
กลายเปนเมืองที่มี่การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย”
มาเกาอยูในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝم�งทะเลดานตะวันตกของ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรลในอดีตมาเกาเปนอาณานิคมของ
โปรตุเกส นานถึง 400 ป จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 
โปรตุเกสทําพิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจนี นับ
จากน้ันมาเกาไดกลายเปนหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอยาง
สมบูรณแตยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหน่ึง
ประเทศสองระบบ 



 

 

 

...จากนั้นผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิ์
ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพ่ือเปน
อนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน ....
จากน้ันนําทานมายังซากประตูโบสถเซนตปอลที่สรางขึ้นระหวาง 
ค.ศ.1602-1640 แตโดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนต
ปอลที่อยูติดกับโบสถ ก็กลายเปนซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถ
มาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s College) เปน
โบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษ
พยานการกอต้ังมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกล
และไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพิถันขณะที่ซาก
ประตโูบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปนสัญลักษณประจําเมืองมา
เกาเซนาโดสแควร ซ่ึงโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบ้ืองเปน
ลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระให
ทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาท่ีมีช่ือเสียงและสินคาแผงลอย
มากมาย... จากน้ันนําทานแวะซื้อขนมพ้ืนเมืองมาเกา ขนมทารตไข
และทองพับหอสาหรายท่ีขึ้นชื่อ...นําทานชมThe Venetian 
Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทาน
อิสระพักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัส
และไดชมทองฟ�าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่ง
แบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารชื่อ
ดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ
ที่ทานช่ืนชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 รานเชน 
BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ 
หรือ ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคา
ทานละ120เหรียญ)ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ
เส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มี
อายุตํ่ากวา 21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการ
บันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ 
… เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรบัอากาศผานดานกงเป�ย  ทานจะตอง
ลากกระเป�าสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 
500 เมตร)   ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที  เมืองจูไหเขต



 

 

เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห”  ไดรับการยกยอง
จากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน” 

 

คํ่า  
      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 

       เดินทางเขาสูที่พักJINJIANG INN HOTELหรือเทียบเทา 
 

วันที่ 2: 
จูไห-เซินเจิ้น-หมุบานฮากกากันเคิง-ชอปปم�งหลอวู-ชมโชวมานน้ํา 3
มิติ (3D Water Show) 

 
เชา        รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก 

 

..หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโคช) ซึ่งเปน
เมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปน
เมืองเศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญของจีนทางตอนใตและเปนแหลง
รวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย..จากน้ันนําทุกทานสู
หมูบานฮากกากันเคิงถกูสรางขึ้นตามสไตลการสรางบานของชาว
ฮากกา  กอนหนาที่เมืองเซินเจิ้นจะถูกแตงตั้งใหเปนเขตเศรษฐกิจ
แหงแรกของประเทศจีน คนพื้นเพของเมืองเซินเจิ้นลวนเปนชาวฮาก
กาทั้งสิ้น เพื่อใหคนรุนหลังไดรําลึก และ ศึกษาถึงความเปนมาของ
เซินเจิ้น รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมีการสรางหมูบานฮากกากันเคิงขึ้น 
ที่น่ีเราจะไดเห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเร่ืองของการตกแตงอาคารบาน อาหารการกิน ประวัติ
ความเปนมาของชาวจีนฮากกาในอดีต นําทานเดินทางสูศูนย
สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น 
อาทิเชน หยก ยางพารา ฯลฯ เพ่ือฝากคนที่ทานรัก 
 

บาย       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 



 

 

 
 

จากน้ันใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ที่คน
ไทยขนานนามวา มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู ซิต้ี ทานจะพบกับ
สินคากอปปم�แบรนดเนมช่ือดังมากมาย  อาทิ Amani, Prada, 
Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 
Louis Vuitton, Choleฯลฯ..นําทานชมโชว MANGROVE 
GROOVE เปนโชวมานน้ําแบบ 3D เปนโชวที่เกี่ยวกับเด็กหญงิผู
กลากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา "ปกแหง
ความรัก" เพ่ือเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป�า
โกงกาง ท่ีใชทุนสรางกวา 200 ลานหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY 
WATER SHOW THEATRE ซึ่งเปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่
สามารถจุได 2,595 คน ใชเวลา 28 เดือนในการสรางแทนแสดง
บนน้ําที่ใหญที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นท่ี 5,600 ตารางเมตร เปน
ศิลปะแนวใหมและเปนความทาทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสราง
เพ่ือเปนตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4
องคประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยของมนตเสนหของภาพเสมือน
จริง  การแสดงใชอุปกรณ เชน แสงเลเซอร  ไฟ  เครื่องเปลงแสง  
มานน้ํา  ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา600ชนิด  เปนโชวน้ําที่ใหญและ
ทันสมัยที่สุดในโลก โชวการแสดงสื่อประสมในชวงเวลากลางคืน 
เปนสัญลักษณใหมในทาเรือ OCT 

คํ่า       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
      เดินทางเขาสูท่ีพัก Higgert Hotel หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3: เซินเจิ้น-ฮองกง- วัดแชกงหมิว-วดัหวังตาเซยีน- ชอปปم�งจิมซาจุย 
ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ 

เชา        รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก 
 นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) นําทาน

เดินทางสู วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุน
กังหันทองแดง ท่ีเช่ือกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งช่ัวรายและ 



 

 

นําแตสิ่งดีๆ มาให ชาวฮองกงนิยมไปสักการะท่ีวัดน้ีในวันขึ้นปใหม 
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวดัน้ีวา 
หวองไทซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญ
เดินทางมาวัดน้ีเพ่ือขอพรใหสุขภาพแข็งแรง  ไรโรคภัยนําทานเยี่ยม
ชมโรงงานจิวเวอรรี่ ท่ีขึ้นชื่อของฮองกงพบกบังานดีไชนที่ไดรบั
รางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรือ่งฮวงจุย  นําทานเยี่ยม
ชม โรงงานจิวเวอรรี่ และรานหยก  ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดี
ไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย   

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 

นําทานเดินทางสูแหลง ชอปปم�งที่ยานจิมซาจุย ถนนนาธาน ซึ่งเปน
แหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก ทานจะไดเลือกซื้อ
สินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน 
หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาช้ันเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณ
ตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเปนแหลงรวมหองเส้ือท่ี
จําหนายสินคา แบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากทั่วทุก
มุมโลก อีกทั้งยังเปนที่ที่คุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศ
บรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือ 
เลือกชอปปم�งที่ โอเช่ียนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name 
ชั้นนําที่มีใหเลือกชมและ ชอปมากกวา 700 ราน อาทิ ESPRIT, 
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 
SPENSOR ของฝากคุณหนูที่  
TOY’S US**อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 

 สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบิน Hongkong International 
Airport 

22.20น. ออกเดินทางจากสนามบินฮองกงเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย
สายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD503(บนเครื่องมีบริการขาย
อาหารและเครื่องด่ืม) 

00.10 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 



 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

05-07 เมษายน 2019 13,888.- 16,888. 16,888. 16,888.- - 5,000.- 
06-08 เมษายน 2019 15,888.- 18,888. 18,888. 18,888.- - 5,000.- 
12-14 เมษายน 2019 16,888.- 19,888. 19,888. 19,888.- - 6,000.- 
13-15 เมษายน 2019 17,888.- 20,888 20,888 20,888.- - 6,000.- 
14-16 เมษายน 2019 16,888.- 19,888. 19,888. 19,888.- - 6,000.- 
20-22 เมษายน 2019 10,888.- 13,888. 13,888 13,888.- - 4,000.- 
26-28 เมษายน 2019 11,888.- 14,888. 14,888. 14,888.- - 4,000.- 
27-29 เมษายน 2019 11,888.- 14,888. 14,888. 14,888.- - 4,000.- 

03-05 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888. 14,888. 14,888.- - 4,000.- 
04-06 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888. 14,888. 14,888.- - 4,000.- 
10-12 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888. 14,888. 14,888.- - 4,000.- 
11-13 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888. 14,888. 14,888.- - 4,000.- 
18-20 พฤษภาคม 2019 15,888.- 18,888. 18,888. 18,888.- - 4,000.- 
24-26 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888. 14,888. 14,888.- - 4,000.- 
25-27 พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888. 14,888. 14,888.- - 4,000.- 



 

 

31 พ.ค.-02 มิ.ย. 2019 10,888.- 13,888. 13,888. 13,888.- - 4,000.- 
**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท  
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

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

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 36 ชม. 
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขามากาโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและมาเกา ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง 

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินแอรเอเซีย 20 กิโลกรัม คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
8. คาวีซากรุปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรต
ไทยเทาน้ัน) 
9. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ช่ัวโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง และ
ทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน 
 
หมายเหตุ  
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 

 


