
 

 

รหัสทัวร B2B1900959 
ทัวรมาเกา เกา เกา 3 วัน 2 คืน (NX) 
The Venetian Resort   ซากประตูโบสถเซนตปอล   หอไอเฟลจําลอง 
วัดเจาแมกวนอิม   วัดกวนอู ที่เซนิเจิน้   พิพิธภัณฑเซินเจิ้น 

ชอปปم�งสุดมันสที่ หลอหวูมอลล   เมนูพิเศษ เป�าฮ้ือ + ไวนแดง , เปดปกกิ่ง 
 
 

  

วนัที�1. กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่– เซนิเจ ิ�น 

วนัที�2. เซนิเจ ิ�น- รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-รา้นผา้ –วดักวนอ-ู

พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิ�น-ชอ้ปปิ� งหลอหวู-่จูไห ่
วนัที�3. จไูห-่มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วดัเจา้แม่

กวนอมิ-โบสถเ์ซ็นตป์อล -  เวเนเชี�ยน-The 
Parisian Macao - กรุงเทพฯ 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 26-28 เม.ย. 62   5,900.- 
วันที่ 27-29 เม.ย. 62   5,900.- 
วันที่ 29 เม.ย. – 01 พ.ค. 62   5,900.- 
วันที่ 30 เม.ย. – 02 พ.ค. 62   5,900.- 
วันที่ 04-06 พ.ค. 62   8,900.- 
วันที่ 09-11 พ.ค. 62   7,900.- 
วันที่ 10-12 พ.ค. 62   8,900.- 
วันที่ 11-13 พ.ค. 62   8,900.- 
วันที่ 16-18 พ.ค. 62   8,900.- 
วันที่ 17-19 พ.ค. 62   8,900.- 
วันที่ 18-20 พ.ค. 62   12,900.- 
วันที่ 19-21 พ.ค. 62   11,900.- 
วันที่ 23-25 พ.ค. 62   7,900.- 
วันที่ 24-26 พ.ค. 62   8,900.- 
วันที่ 25-27 พ.ค. 62   8,900.- 
วันที่ 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62   7,900.- 
วันที่ 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62   8,900.- 
วันที่ 01-03  มิ.ย. 62   8,900.- 
วันที่ 07-09  มิ.ย. 62   8,900.- 
วันที่ 08-10  มิ.ย. 62   8,900.- 
วันที่ 14-16  มิ.ย. 62   7,900.- 
วันที่ 15-17  มิ.ย. 62   8,900.- 
วันที่ 21-23  มิ.ย. 62   8,900.- 
วันที่ 22-24  มิ.ย. 62   8,900.- 
วันที่ 28-30  มิ.ย. 62   8,900.- 
วันที่ 29  มิ.ย.- 01 ก.ค. 62   7,900.- 

 
 

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



 

 

 

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – มาเกา – จูไห – เซินเจ้ิน  ✈ x � 
Higgert 

shenzhen  
Hotel หรือ
เทียบเทา  

2 
เซินเจ้ิน- รานบัวหิมะ-รานหยก-รานผา –วัด
กวนอู-พิพิธภัณฑเซินเจิ้น-ชอปปم�งหลอหวู-จู
ไห 

�  � � 
Jinjiang 

hotel  หรือ
เทียบเทา  

3 
จูไห-มาเกา-เจาแมกวนอิมริมทะเล – วัดเจา
แมกวนอิม-โบสถเซ็นตปอล -  เวเนเช่ียน-
The Parisian Macao - กรุงเทพฯ 

� � ✈ 
 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มาเกา – จูไห – เซินเจ้ิน 
08.30 น. พรอมกัน ทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศชั้น 4 เคานเตอร P สายการบินแอรมาเกา  โดยมีเจาหนาที่ คอย
อํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 
 

10.35 น. ออกเดินทางสูมาเกา  โดยสายการบินแอรมาเกาเที่ยวบินที่ NX885 
(มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง) 

14.25 น. เดินทางถึง สนามบินมาเกา  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

 “มาเกา”เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปน
เพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยน
เปนชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขา
มายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูใน
แถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได นําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดาน
สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติเตะวันตกเขามาอยางมากมายทําให



 

 

มาเกากลายเปนเมืองที่มี่การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเกาอยู
ในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝم�งทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ํา
เพิรลในอดีตมาเกาเปนอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ป จนกระทั่ง
วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ .1999 โปรตุ เกสทําพิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากน้ันมาเกาไดกลายเปนหน่ึงในเขตปกครอง
พิเศษของจีนอยางสมบูรณแตยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของ
หน่ึงประเทศสองระบบ…เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเป�ย  
ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 
500 เมตร)   ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลา
ในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของ
ประเทศจีน“จูไห”ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรย
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเซินเจิ้น  โดยรถโคช
ใชเวลาในการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง  “เมืองเซินเจิ้น” ซึ่งเปนเมือง 1 ใน 4 
เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมืองเศรษฐกิจการคาที่
สําคัญของจีนทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีก
ดวย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
         เดินทางเขาสูที่พัก เซินเจ้ิน Higgert shenzhen  Hotel หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 2 เซินเจ้ิน- รานบัวหิมะ-รานหยก-รานผา –วัดกวนอู-พิพิธภัณฑเซินเจิ้น-ช

อปปم�งหลอหวู-จูไห 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูวัดกวนอูKuan Au Templeเปนวัดที่ศักดิ์สิทธเปนที่นิยมใน

เมืองเซินเจิ้นเทพเจากวนอูเปนเทพสัญลักษณแหงความซื่อสัตยความจงรักภักดี
และความกลาหาญความกตัญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่องหนาท่ีการงาน
สักการะขอพระและกราบไหวทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและ
ครอบครัวจากนั้นนําทานไปผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทาโดยการ



 

 

แชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาลบัวหิมะยาประจําบานที่มี
ชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมายชวยรักษาแผลจากการโดนความรอนเชนน้ํา
รอนลวกหรือน้ํามันชวยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกไดดี
หรือจะทาเพื่อป�องกันผิวไหมเสียจากการตากแดดเปนเวลานานและชวย
แกปญหาสิวฝ�าจุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใสนําทานชมรานผาไหมชม
ขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผาหมไหมอันแสนนุมนานอนชวนสัมผัสนํา
ทานชมรานหยกมีสินคามากมายเกี่ยวกับหยกใหทานไดเลือกชื้อเปนของฝาก
หรือเปนของที่ระลึกแดตัวทานเอง 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย 
 

นําทุกทานเดินทางสูพิพิธภัณฑเซินเจ้ิน  ตั้งอยูในมณฑลกวางตุง กอตั้งขึ้นในป 
1981 เปดในพฤศจกิายน 1988 มันครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 37,000 
ตารางเมตรพื้นท่ีกอสราง 18,000 ตารางเมตร ในเดือนพฤษภาคมป 1995 
ชมประวตัิศาสตรและวฒันธรรมของเมืองเซินเจิ้น โดดเดนไปดวยดาน
สถาปตยกรรมท่ีนาประทับใจ เน่ืองจากเซินเจิ้นเปนเมืองที่ทันสมัยและมันก็
นาสนใจท่ีจะดูประวัติและพัฒนาการของเมืองเซินเจิ้น    ...จากนั้นใหทาน
เพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ที่คนไทยขนานนามวา มาบุญ
ครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู ซิตี้ ทานจะพบกับสินคากอปปم�แบรนดเนม ช่ือดัง
มากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, 
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ.  

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองจูไห  โดยรถโคชใชเวลาในการเดินประมาณ 3 
ช่ัวโมง   

คํ่า  บริการอาหารกลางคํ่า ณ รานอาหาร  เมนูพิเศษ.. เป�าฮื้อ+ไวนแดง 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก จูไห Jinjiang  hotel หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 จูไห-มาเกา-เจาแมกวนอิมริมทะเล – วัดเจาแมกวนอิม-โบสถเซ็นตปอล 

-  เวเนเช่ียน-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานสู วัดเจาแมกวนอิม เปนวัดที่ใหญและเกาแกที่สุดในมาเกา สรางขึ้น

ตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแทนบูชาสวยงาม สาหรับประดิษฐานองค



 

 

พระพุทธรูป พรอมรูปปم�นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากน้ียังเปนที่
ประดิษฐานขององคพระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยูในดอกบัว จากนั้นนําทุก
ทานสู เจาแมกวนอิมริมทะเล รูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธ์ิประทับยืนบนโคม
ทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองใน
โอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน .... จากนั้นนําทานแวะซื้อขนมพ้ืนเมืองมา
เกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ขึ้นช่ือ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานมายัง ซากประตูโบสถเซนตปอล ที่สรางขึ้นระหวาง ค.ศ.

1602-1640 แตโดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับ
โบสถ ก็กลายเปนซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัย
เซนตปอล (St. Paul’s College) เปนโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของ
วิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยานการกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน 
ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพิถัน
ขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปนสัญลักษณประจําเมืองมา
เกา..จาก น้ันเดินทางตอที่  The Venetian Resort โรงแรมสุดหรู เลิศ
อลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชมความงาม
สัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�าจําลองเสมือนจริงภายในเวเน
เชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มี
รานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนู
ตางๆ ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 ราน เชน 
BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือ
กอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการ ราคาทานละ 120 เหรียญ) ลอง
ไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูท้ังหมด 4 โซน
ใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไม
อนุญาตใหทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ) 
ทุกทานสามารถเดินชมสถานที่เที่ยวจากThe Venetian Resort ไปยัง
หอไอเฟลจําลองของมาเกา และสามารถชมวิวหอไอเฟลจําลองขนาด
ครึ่งหน่ึงขจากของจริงที่ฝรั่งเศส ซึ่งตั้งตระหงานอยูบริเวณหนาทางเขารีสอรท 



 

 

The Parisian Macao โดยสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ ของจีนแผนดินใหญ 
และ ฝم�ง Cotaiไดอยางเต็มที่ หอไอเฟลจําลองของมาเกาจะไปเท่ียวแลนมารค
แหงใหมของเกาะมาเกา 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย.....เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกาเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน

แอรมาเกาเที่ยวบินที่ NX882  (มีอาหารรอนเสิรพบนเคร่ือง) 
20.50 น.       เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 
มาเกา เกา เกา 
3DN2 BY NX 
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 

วันที่ 26-28 เม.ย. 62   5,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 3,000.- 
วันที่ 27-29 เม.ย. 62   5,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 3,000.- 
วันที่ 29 เม.ย. – 01 พ.ค. 62   5,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 3,000.- 
วันที่ 30 เม.ย. – 02 พ.ค. 62  5,900.- 8,900.- 8,900.- 8,900.- - 3,000.- 
วันที่ 04-06 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 09-11 พ.ค. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 
วันที่ 10-12 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 11-13 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 16-18 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 17-19 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 18-20 พ.ค. 62   12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 4,000.- 
วันที่ 19-21 พ.ค. 62   11,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 4,000.- 
วันที่ 23-25 พ.ค. 62   7,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 24-26 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 



 

 

วันที่ 25-27 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 
วันที่ 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 01-03  มิ.ย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 07-09  ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 08-10  มิ.ย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 14-16  มิ.ย. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 
วันที่ 15-17  มิ.ย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 21-23  มิ.ย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 22-24  มิ.ย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 28-30  มิ.ย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 
วันที่ 29  ม.ิย.- 01 ก.ค. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,900 บาท  

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน 

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

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ค
วากรุปมีการ คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท  
    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 บางสายการบินมี

การการันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER 
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส 

Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกงแอรไลน 20 กิโล / 
คาเธยแปซิฟค 20 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสาย
การบินที่มีการเรียกเกบ็ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
 
 



 

 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
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 หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 

 


