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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  

 

•เทีย่วชมเมอืงตากอากาศจนีตอนใต ้ณ เมอืงจไูห ่ 
•ถา่ยรปูคูร่ปูปัน้สาวงามกลางทะเล “หวหีนี”่ เป็น 
  สญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห ่ 
•ไป สวนดอกไมเ้นเธอรแ์ลนดห์รอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่      
  เมอืงดอกไมห้นนัซาน 
•ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปป้ิง 
   สนิคา้ภายในประเทศ 
•ชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊  
•ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian  

  Resort 

วนัที1่. กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถ ์

เซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น- จไูห-่เซนิเจ ิน้ 

วนัที2่. เซนิเจ ิน้-สวนดอกไมฮ้อลแลนด-์วดักวนอ-ูชอ้ป

ป้ิงตลาดตงเหมนิ-จไูห ่

วนัที3่. จไูห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี-่มาเกา๊-

กรงุเทพฯ 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี [FD] 

เดนิทาง: เม.ย.-พ.ค 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 7,777.- 

มาเกา๊  
เหมา เหมา 

3D2N     



 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วันที่06-08 เม.ย. 62 11,900.- 
วันที่12-14 เม.ย. 62 13,900.- 
วันที่13-15 เม.ย. 62 14,900.- 
วันที่14-16เม.ย. 62 13,900.- 
วันที่19-21เม.ย. 62 7,777.- 
วันที่20-22 เม.ย. 62 7,777.- 
วันที่ 03-05 พ.ค. 62 7,777.- 
วันที่ 04-06 พ.ค. 62 7,777.- 

วันที่10-12 พ.ค. 62 7,777.- 

วันที่11-13 พ.ค. 62 7,777.- 
วันที่18-20 พ.ค. 62 11,900.- 
วันที่24-26 พ.ค. 62 7,777.- 
วันที่25-27 พ.ค. 62 7,777.- 
วันที่31-02 พ.ค. 62 7,777.- 

 

 
ปรแก 
 

 เส้นทำงกำรเดินทำง 

วัน โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ กลำงวัน ค่ ำ โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ-เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ ์
เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห-่เซินเจิ้น ✈ x 🍽 

Higgert Hotel 
หรือเทียบเทำ่ 

2 
เซินเจิ้น-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลำดตงเห
มิน-จูไห ่ 🍽  🍽 🍽 

Jinjiang Inn 
Hotel หรือ
เทียบเท่ำ 

3 จูไห-่ถนนคู่รัก-สำวงำมหวีหนี่-มำเก๊ำ-กรุงเทพฯ 🍽 x ✈ 

 

** รำคำยังไม่รวมค่ำทิปไกด์ + คนขับรถทำ่นละ 1,000 บำท/ทริป/ต่อท่ำน ** 



 

 

รมกำรเดนิทำงโปรแกรมกำรเดินทำง 
โปรแกรมกำรเดินทำง 
 
วันที่ 1: 

 
 
กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ-เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห-่เซินเจิน้ 

07.30 น. 
04.00 น. 

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคำน์เตอร์

สำยกำรบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง

และสัมภาระให้กับท่าน 

10.20 น. 
06.35 น. 

      ออกเดินทางสู่มาเก๊า  โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD762 

       เที่ยวบินที่ FD760 เดินทำงวนัที่ 12,13,14 เมษำยน 2562 ใช้เที่ยวบนิที่ FD760 

      (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม) 

13.45 น.   
10.20 น.  

เดินทางถึงสนำมบินมำเก๊ำ (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจ

เอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง 

 

“มำเก๊ำ”เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่

หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติด้ังเดิมจน

มาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขาย

กับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบน้ีที่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความ

เจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย

ท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่าง

ลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลำงเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบน

ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของ

โปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธีส่งมอบมาเก๊า

คืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของ

จีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ 

 ...จำกนั้นผำ่นชมเจ้ำแม่กวนอิมริมทะเลรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรง

ดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืน

ให้กับประเทศจีน ....จากนั้นน าท่านมายังซำกประตูโบสถเ์ซนต์ปอลทีส่ร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.

1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็น

ซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล(St. Paul’s College) 



 

 

เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้

อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถกูมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมา

เก๊าเซนำโดส้แควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพ้ืนถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบ

ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตเุกส อิสระให้ทา่นได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและ

สินค้าแผงลอยมากมาย... จากนั้นน าท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับ

ห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ...น าท่านชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการใน

บรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจ าลองลาสเวกัส

และได้ชมท้องฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น 

GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารช่ือดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ม

ลองเมนูต่างๆที่ท่านช่ืนชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้านเช่น BOSSINI, 

G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่

รวมอยูใ่นรายการราคาท่านละ120เหรียญ)ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยง

โชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไมอ่นุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 21 ปี เข้าไปภายใน

คาสิโน และไม่อนุญาตให้ท าการบันทึกภาพใดๆภายในคาสโินทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ 

 

ค่ ำ  
        รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร 

 

 

…เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของ

ท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห”่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน”หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโค้ช) ซึ่งเป็นเมือง 

1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่ส าคญัของ

จีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย.. 

       เดินทางเข้าสู่ที่พักHiggert Hotel หรือเทียบเทำ่ 

 



 

 

วันที่ 2: เซินเจิ้น-วัดกวนอู-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-ช้อปปิ้งตลำดตงเหมิน-จูไห ่

 
เช้ำ 

      รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั 

 

น าท่านเดินทางสู่วัดกวนอูKuan Au Templeเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธ์เป็นที่นิยมในเมืองเซินเจิ้นเทพ
เจ้ากวนอูเป็นเทพสัญลักษณแ์ห่งความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและความกล้าหาญความกตัญญู
โชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่องหน้าที่การงานสักการะขอพระและกราบไหว้ท่านเพื่อความ
เป็นสิริมงคลตอ่ตนเองและครอบครัวน าท่านน ำท่ำนเดินทำงสูศู่นย์สมนุไพรจีนหรือบัวหิมะ 
และชมสินค้ำพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น อำทิเชน่ หยก ยำงพำรำ ฯลฯ เพื่อฝำกคนที่ท่ำนรัก
...จากนั้นเดินทางไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในช่ือ เมืองดอกไม้หนันซาน ซึ่ง
เป็นสวนดอกไม้ที่สามารถซื้อดอกไม้ สัตว์เลี้ยง เครื่องหิน และอื่น ๆ ที่เกีย่วกับธรรมชาติ สวน
แห่งนี้ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่นและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

กลำงวัน         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ เป๋ำฮื้อ + ไวน์แดง 

 
 

...จากนั้นเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปป้ิงสินค้าภายในประเทศ ที่นี่

นับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเทีย่วนิยมมาช้อปปิ้ง เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วยัง

เป็นแหล่งรวมเรื่องอาหารการกินอีกด้วย ที่นี่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า 

รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่แพงเรียกว่าใครชอบต่อรับรองว่าสนุกแน่ๆ 

ค่ ำ        รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร 

 ..หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห ่(โดยรถโค้ช) 

       เดินทางเข้าสู่ที่พัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ 3: จูไห่ -มำเก๊ำ-กรุงเทพฯ 

เช้ำ       รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั 

 ..จากนั้นเดินทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโร

แมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ท าไว้ขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นที่นิยม

ของบรรดาคู่รักทั้งหลาย...สมควรแก่เวลา เดินทางสู่มาเก๊าโดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกง

เป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) 

ในการเดินทางข้ามด่านและผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 



 

 

นาท ี

 สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า 

14.15น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊าเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

เที่ยวบินที่ FD763 

(บนเครื่องมีบริกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม) 

16.10 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 

 

มำเก๊ำ เหมำ เหมำ 

D3N2 BY FD 

อัตรำค่ำบริกำร 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ ่
พักห้องละ 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุ2ป ี
แต่ไม่ถึง18ปี 

 [มีเตียง] 
พักกับผู้ใหญ ่

 1 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ป ี
แต่ไม่ถึง18

ปี 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผู้ใหญ ่
2 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ป ี
แต่ไม่ถึง18ป ี 
[ไม่มีเตียง] 

พักกับผู้ใหญ ่
2 ท่าน  
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

06-08 เมษายน 2019 11,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 5,000.- 

12-14 เมษายน 2019 13,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- - 6,000.- 

13-15 เมษายน 2019 14,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- - 6,000.- 

14-16 เมษายน 2019 13,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- - 6,000.- 

19-21 เมษายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 



 

 

20-22 เมษายน 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

03-05 พฤษภาคม 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

04-06 พฤษภาคม 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

10-12 พฤษภาคม 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

11-13 พฤษภาคม 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

18-20 พฤษภาคม 2019 11,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 5,000.- 

24-26 พฤษภาคม 2019 7,777.- 10,777.- 10,777.- 10,777.- - 4,000.- 

25-27 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.- 

**เนื่องจำกเปน็รำคำพิเศษ จึงไม่มีรำคำเดก็ ** 

รำคำเด็กทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ]  ท่ำนละ 5,000 บำท  

รำคำนี้รวมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน 

***รำคำทัวรข์้ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปมคัคุเทศก์และคนขบัรถ รวม 1,000 บำท /ทรปิ/ต่อท่ำน*** 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 

เงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดังกล่ำว  
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2. ในกรณีที่ลกูค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศ กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควำ่กรุ๊ปมีกำร 
 คอนเฟิร์มเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. กำรช ำระคำ่บริกำร 
    3.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 5,000 บำท ภำยใน 36 ชม. 
    3.2 กรุณำช ำระค่ำทัวร์สว่นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทำง 



 

 

4.กำรยกเลิกำรเดินทำง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไมน่ับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบัวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา่ใช้จ่ายทั้งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ าที่นั่งกับสายการ

บินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงนิมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ำยกเลิก
ด้วยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุ ไว้ในรำยกำร
เดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิน้ 

 **ส าคัญ!! บรษิัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้ามาเก๊าโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่าน
การตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและมาเก๊าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลกูค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากช้ันประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ 

จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง 
เท่านั้น  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE 
ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน้ าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย 20 กโิลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกันกำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล  
เพิ่มเติมกับทำงบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี **  



 

 

 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหต ุ3 ล้ำนบำท] 
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุน้อยกว่ำ 16 หรอืมำกกว่ำ 75 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอบุัติเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถท าคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวซี่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
9. กรณีทีท่าง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธิ ์เก็บ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 1. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์  
 3. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

หมำยเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มผีู้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล
, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้ำ ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมือง  
สำยกำรบิน และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินสกุลดอลลำ่ร์ฮ่องกง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


