
 

 

รหัสทัวร  B2B1900895 
ทัวรมาเกา  เหมา เหมา  3 วัน 2 คืน (FD)    
ชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต ณ เมอืงจูไห 
ถายรูปคูรูปปم�นสาวงามกลางทะเล “หวีหน่ี”    ชมสวนดอกไมเนเธอรแลนด 
ชอปปم�งตลาดตงเหมิน  ชิมขนมทารตไขขึ้นช่ือของมาเกา 
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที ่The Venetian  Resort 
  

 

 

 
 

 

 

  



 

 

โดยสายการบินแอรเอเชีย [FD] เดินทาง: พ.ค-ส.ค. 62  ราคาเริ่มตน 7,777.- 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่24-26 พ.ค. 62 7,777.- 
วันที่31-02 พ.ค. 62 7,777.- 
วันที่01-03 มิ.ย. 62 7,777.- 
วันที่07-09 มิ.ย. 62 7,777.- 
วันที่08-10 มิ.ย. 62 7,777.- 
วันที่21-23 มิ.ย. 62 7,777.- 
วันที่22-24 มิ.ย. 62 7,777.- 
วันที่29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 8,888.- 
วันที่05-07 ก.ค. 62 8,888.- 
วันที่06-08 ก.ค. 62 8,888.- 
วันที่10-12ส.ค. 62 10,900.- 
วันที่30ส.ค.-01ก.ย. 62 7,777.- 
วันที่31ส.ค.-02ก.ย. 62 7,777.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 
โปรแกรมการเดินทางการเดินทางโปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1: กรุงเทพฯ-มาเกา-เจาแมกวนอิมริมทะเล-โบสถเซ็นตปอล-เวเนเช่ียน- จู
ไห-เซินเจ้ิน 

07.30 น. 
04.00 น. 

คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 2 
เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

10.20 น. 
06.35 น. 

      ออกเดินทางสูมาเกา  โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD762 
       เที่ยวบินที ่FD760 เดินทางเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2562 ใชเที่ยวบินที ่
FD760 
      (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

13.45 น.   
10.20 น.  

เดินทางถึงสนามบนิมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) ผาน
การตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง 

 
“มาเกา”เปนเมืองที่มีประวตัิศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปน
เพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปน
ชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงชวงตนศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรอืเขามายัง

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ-มาเกา-เจาแมกวนอิมริมทะเล-
โบสถเซ็นตปอล-เวเนเช่ียน- จูไห-เซินเจ้ิน ✈ x  

Higgert 
Hotel หรือ
เทียบเทา 

2 เซินเจ้ิน-สวนดอกไมฮอลแลนด-วัดกวนอู-ช
อปปم�งตลาดตงเหมิน-จูไห     

Jinjiang Inn 
Hotel หรือ
เทียบเทา 

3 จูไห-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี-่มาเกา-
กรุงเทพฯ  x ✈ 

 



 

 

คาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่
สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเปนเมือง
ที่ม่ีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัวจน
สามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเกาอยูในเขตมณฑลกวางตุงบน
ชายฝم�งทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรลในอดีตมาเกาเปนอาณา
นิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ป จนกระทั่งวันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 
โปรตุเกสทําพิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนั้นมาเกา
ไดกลายเปนหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจนีอยางสมบูรณแตยังคงสภาพ
การเมืองการปกครองในรูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ 

 

...จากน้ันผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืน
บนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกา
เน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน ....จากน้ันนําทานมายังซากประตู
โบสถเซนตปอลที่สรางขึ้นระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดนไฟไหมในป 1835 
ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ ก็กลายเปนซากดวยเชนกนัโดยรวมแลว
โบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s College) เปน
โบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยานการกอตั้ง
มหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตร
การศึกษาไวอยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตโูบสถเซนตปอลในปจจุบนัถูกมาเปน
สัญลักษณประจําเมืองมาเกาเซนาโดสแควร ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวย
กระเบ้ืองเปนลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระให
ทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาท่ีมีช่ือเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย... 
จากน้ันนําทานแวะซื้อขนมพ้ืนเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายท่ี
ขึ้นชื่อ...นําทานชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการใน
บรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมือง
จําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอัธยาศัย
ซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารชื่อดังใหทาน



 

 

ไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพ่ือล้ิมลองเมนูตางๆท่ีทานช่ืนชอบและ
รานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 รานเชน BOSSINI, G2000, 
GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา GONDOLA 
(ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ)ลองไปตามคลองเวนิชภายใน
โรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่
มีอายุต่ํากวา 21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใดๆ
ภายในคาสิโนทั้งส้ินและควรแตงกายสุภาพ 

คํ่า          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 

…เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเป�ย  ทานจะตองลากกระเป�า
สัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร)   ในการ
เดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 
45-60นาทีเมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จไูห”ไดรับการ
ยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโคช) ซึ่งเปนเมือง 1 ใน 4 เขต
เศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมืองเศรษฐกิจการคาที่สําคัญของ
จีนทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย.. 

       เดินทางเขาสูที่พักHiggert Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 2: เซินเจ้ิน-วัดกวนอู-สวนดอกไมฮอลแลนด-ชอปปم�งตลาดตงเหมิน-จูไห 
 
เชา       รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก 

 

นําทานเดินทางสูวัดกวนอูKuan Au Templeเปนวัดที่ศักดิ์สิทธเปนที่นิยมใน
เมืองเซินเจิ้นเทพเจากวนอูเปนเทพสัญลักษณแหงความซ่ือสัตยความจงรักภักดี
และความกลาหาญความกตัญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเร่ืองหนาที่การงาน
สักการะขอพระและกราบไหวทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัว
นําทานนําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสนิคาพ้ืนเมือง



 

 

ของเมืองเซินเจิ้น อาทิเชน หยก ยางพารา ฯลฯ เพ่ือฝากคนที่ทานรัก...
จากน้ันเดินทางไป สวนดอกไมเนเธอรแลนดหรือที่รูจักกันดีในชื่อ เมือง
ดอกไมหนันซาน ซึ่งเปนสวนดอกไมที่สามารถซื้อดอกไม สัตวเลี้ยง เครื่องหิน และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สวนแหงน้ียังเปนที่พักผอนหยอนใจ เดินเลนและ
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศประเทศเนเธอรแลนด 

กลางวัน         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ เป�าฮื้อ + ไวนแดง 
 
 

...จากน้ันเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เปนศูนยรวมแหงการชอปปم�งสินคา
ภายในประเทศ ที่น่ีนับวาเปนสถานที่ท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาชอปปم�ง เพราะ
นอกจากที่น่ีจะเปนแหลงชอปปم�งแลวยังเปนแหลงรวมเรื่องอาหารการกินอีกดวย 
ที่น่ีมีสินคาหลากหลายมากมาย ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเป�า ของเลน 
ราคาไมแพงเรียกวาใครชอบตอรับรองวาสนุกแนๆ 

คํ่า        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 ..หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองจูไห (โดยรถโคช) 
       เดินทางเขาสูที่พัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 3: จูไห -มาเกา-กรุงเทพฯ 
เชา       รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก 
 ..จากน้ันเดินทางผานชมถนนคูรัก (The Lover Road) ซึ่งเปนถนนเลียบ

ชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึ้นเพ่ือเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจและยังเปนที่นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลาย...สมควรแกเวลา 
เดินทางสูมาเกาโดยรถโคชปรบัอากาศผานดานกงเป�ย ทานจะตองลากกระเป�า
สัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทาง
ขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60 
นาที 

 สมควรแกเวลา  นําทานเดินทางสูสนามบินมาเกา 
14.15น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกาเพื่อเดินทางกลับกรงุเทพฯ 



 

 

โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที ่FD763 
(บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองดืม่) 

16.10 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 
 

 

 

มาเกา เหมา เหมา D3N2 BY FD 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18

ป 
[ไมมีเตียง] 

พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

24-26 พฤษภาคม 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 
01-03 มิถุนายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 
07-09 มิถุนายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 
08-10 มิถุนายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 
21-23 มิถุนายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 
22-24 มิถุนายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- - 4,000.- 

05-07 กรกฎาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- - 4,000.- 



 

 

06-08 กรกฎาคม 2019 8,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- - 4,000.- 
10-12 สิงหาคม 2019 10,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 5,000.- 
30 ส.ค.-01ก.ย. 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 
31 ส.ค.-02ก.ย. 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 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 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 บางสายการบินมี
การการันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER 
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขามาเกาโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและมาเกาขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

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. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินแอรเอเซีย 20 กิโลกรัม คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 
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%  
8. คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรต
ไทยเทาน้ัน) 
9. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง และ
ทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบ ุ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 ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

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

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง  สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลดอลลารฮองกง 

 


