
 

 

รหัสทัวร GOH1903645 
ทัวรมาเกา มากนั มาเกา จูไห 3 วัน 2 คืน (NX) 
มาเกา   จูไห   หอที่ระลึก   รานบัวหมิะ   รานหยก   รานเยื่อไผ   วัดกวนอู 
พระราชวังหยวนหมิงหยวน   ชอปปم�งตลาดกงเป�ย   เจาแมกวนอิมริมทะเล 
วัดเจาแมกวนอิม   โบสถเซ็นตปอล   เวเนเช่ียน  The Parisian Macao 
 

 
 



 

 

ราคาเริ�มต้นเพยีง  5,890.- 

วัดเจาแมกวนอิม | หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน | ชอปปم�งตลาดกงเป�ย | 
 เจาแมกวนอิมรมิทะเล  | โบสถเซ็นตปอล | พระราชวังหยวนหมิงหยวน | เวเนเชี่ยน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

วันที่ 1 กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-มาเกา (สนามบินมาเกา)  
(NX885 : 10.35-14.25)-จูไห 

08.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  
เคานเตอร P ประตู 6-7 พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

10.35 น. ออกเดินทางสู มาเกา โดยสายการบินแอรมาเกา เท่ียวบินที ่NX885   
(มีอาหารรอนเสิรพบนเคร่ือง) 

14.25 น. เดินทางถึง สนามบินมาเกา  
 ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 62 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-มาเกา (สนามบินมาเกา) 

(NX885 : 10.35-14.25)-จูไห 
วันที่ 2. จูไห-หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน-รานบวัหิมะ-รานหยก-รานเยื่อไผ-วัดกวนอู- 
 พระราชวังหยวนหมิงหยวน-ชอปปم�งตลาดกงเป�ย 
วันที่ 3. จูไห-มาเกา-เจาแมกวนอิมรมิทะเล-วัดเจาแมกวนอิม-โบสถเซ็นตปอล-เวเนเชี่ยน- 

The Parisian Macao-มาเกา (สนามบินมาเกา)-กรงุเทพฯ  
(สนามบินสุวรรณภมูิ) (NX882 : 19.00-20.50) 

 



 

 

 “มาเกา”เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปนเพียงแค
หมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิมจน
มาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอ
คาขายกับชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอา
ความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติเตะวันตกเขามา
อยางมากมายทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มี่การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออก
และตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเกาอยูในเขต
มณฑลกวางตุงบนชายฝم�งทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมนํ้าเพิรลในอดีตมาเกา
เปนอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ป จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 
โปรตุเกสทําพิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากน้ันมาเกาได
กลายเปนหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณแตยังคงสภาพการเมืองการ
ปกครองในรูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ…เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับอากาศผาน
ดานกงเป�ย  ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดาน
ประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใช
เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศ
จีน“จูไห”ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน” 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร   เมนูพิเศษ.. เป�าฮื้อ+ไวนแดง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พักโรงแรม จูไห Jinjiang  hotel หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 2 จูไห-หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน-รานบัวหิมะ-รานหยก-รานเย่ือไผ- 
พระราชวังหยวนหมิงหยวน-ชอปปم�งตลาดกงเป�ย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชม หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน ซึ่งถกูสรางโดยผูท่ีเคารพนับถือทาน สรางขึ้น

เพ่ือใหคนรุนหลังไดรูจักและ ระลึกถงึทาน เพราะทานเปรียบเหมือนเปนบิดาของชาวจีนยคุ
ใหม เปนผูที่มีพระคุณกับชาวจีนอยางใหญหลวง เพราะเปนผูปลดแอกชาวจีนใหรอดพน
จากสังคมเดิมที่ลาหลังและระบบกษตัริยราชวงศชิง ซึ่งสัญลักษณของหอที ่ระลึกแหงน้ีคอื
รูปปم�นเหมือนของตวัทาน ที่ต้ังอยูทางดานหนาของพิพิธภัณฑและแผนป�ายที่เขียนวา“ 



 

 

เทียนเซี้ยะเหวย กง ” ซึ่งทานก็เปนผูเขียนดวยตัวของทานเอง 
จากน้ันนําทานไปผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทาโดยการแชเทาดวยยา
สมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาลบัวหิมะยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณ
มากมายชวยรักษาแผลจากการโดนความรอนเชนน้ํารอนลวกหรือน้ํามันชวยลดการอักเสบ
และเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดีหรือจะทาเพ่ือป�องกันผิวไหมเสียจากการตากแดดเปน
เวลานานและชวยแกปญหาสิวฝ�าจุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใสนําทานชมรานผาไหม
ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผาหมไหมอันแสนนุมนานอนชวนสัมผัสนําทานชมราน
หยกมีสินคามากมายเกี่ยวกับหยกใหทานไดเลือกชื้อเปนของฝากหรือเปนของที่ระลึกแดตัว
ทานเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ..จากน้ันนําทานสูพระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคลายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ 

กรุงปกกิ่ง พระราชวังแหงน้ี ถูกสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจู
ไหทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีเน้ือที่ 1.39 ตาราง
กิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ สิ่งกอสรางตาง ๆ สรางขึ้นเทา
ของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาด
เทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เปนศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง ๆ กวารอยชิ้น 
อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกาเล้ียว ...
จากน้ันใหทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคานานาชนิดที่ตลาดใตดินกงเป�ยเสมือนเดินอยู
ใน LOWU CENTRE  ทานจะสนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกทั้ง กระเป�า กอปปم�
แบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซื้อเส้ือผา ถุงเทา รองเทา เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม จูไห Jinjiang  hotel หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 
จูไห-มาเกา-เจาแมกวนอิมริมทะเล-วัดเจาแมกวนอิม-โบสถเซ็นตปอล-เวเนเช่ียน-
The Parisian Macao-มาเกา (สนามบินมาเกา)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(NX882 : 19.00-20.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ...สมควรแกเวลา เดินทางสูมาเกาโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเป�ย ทานจะตอง



 

 

ลากกระเป�าสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ใน
การเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 
45-60 นาที   นําทานสู วัดเจาแมกวนอิม เปนวัดที่ใหญและเกาแกที่สุดในมาเกา สราง
ขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแทนบูชาสวยงาม สาหรับประดิษฐานองค
พระพุทธรูป พรอมรูปปم�นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเปนที่ประดิษฐานของ
องคพระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยูในดอกบัว จากน้ันนําทุกทานสู เจาแมกวนอิมริม
ทะเล รูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกส
สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน .... จากน้ัน
นําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ขึ้นช่ือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 จากน้ันนําทานมายัง ซากประตูโบสถเซนตปอล ที่สรางขึ้นระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดน

ไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ ก็กลายเปนซากดวยเชนกัน
โดยรวมแลวโบสถมาแตร เด อี เดิม  วิทยาลัย เซนตปอล (St. Paul’s College) เป น
โบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยานการกอต้ังมหาวิทยาลัย
ของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพิถัน
ขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกา..จากน้ัน
เดินทางตอที่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให
ทานอิสระพักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�าจําลอง
เสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP 



 

 

มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่น
ชอบและรานค าแบรนด เนมหลากหลายกว า300 ราน  เชน  BOSSINI, G2000
GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูใน
รายการ ราคาทานละ 120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชค
คาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 21 ป เขาไปภายใน
คาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ) 
ทุกทานสามารถเดินชมสถานที่เที่ยวจากThe Venetian Resort ไปยังหอไอเฟลจําลองของ
มาเกา และสามารถชมวิวหอไอเฟลจําลองขนาดครึ่งหน่ึงขจากของจริงที่ฝรั่งเศส ซึ่งตั้ง
ตระหงานอยูบริเวณหนาทางเขารีสอรท The Parisian Macao โดยสามารถขึ้นไปชมวิว
สวยๆ ของจีนแผนดินใหญ และ ฝم�ง Cotaiไดอยางเต็มที่ หอไอเฟลจําลองของมาเกาจะไป
เท่ียวแลนมารคแหงใหมของเกาะมาเกา 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย.....เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกา เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรมาเกา

เท่ียวบินที่ NX882   
(มีอาหารรอนเสิรพบนเคร่ือง) 

20.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ มากัน มาเกา จูไห 3 วนั 2 คืน BY NX 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 12-14 ต.ค. 62 10,890.- 13,890.- 13,890.- 13,890.- 3,000.- 
วันที่ 24-26 ต.ค. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 
วันที่ 31ต.ค.-02พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 
วันที่ 02-04 พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 
วันที่ 07-09 พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 
วันที่ 08-10 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
วันที่ 14-16 พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 
วันที่ 16-18 พ.ย. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.- 
วันที่ 21-23 พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 
วันที่ 23-25 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
วันที่ 28-30 พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 
วันที่ 30พ.ย.-02ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
วันที ่05-07 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
วันที ่07-09 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
วันที ่12-14 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
วันที ่13-15 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
วันที ่21-23 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
วันที ่29-31 ธ.ค. 62 11,890.- 14,890.- 14,890.- 14,890.- 3,000.- 
วันที ่30ธ.ค.-01ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.- 
วันที ่31ธ.ค.-02ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,900 บาท ราคานี้รวม



 

 

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคาทัวรแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร
โดยอัตโนมัต ิ

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

5. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
6. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 

หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 



 

 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
10. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอ

มิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกง
แอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

11. คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับ
พาสปอรตไทยเทาน้ัน) 

12. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตาม
จริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิด



 

 

การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (1,500 THB) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ 
REFUND ได 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมี
การการันตีมัดจําที่ น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ 

7. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 



 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึน้อยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 

 
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจนีทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดขึ้นจาก ทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน
      

 
 
 
 
 
 
 
 


