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รหัสโปรแกรม : 12594 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

GO2-ICN TG001 

HILIGHT  

•เทีย่วเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊”   
•ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian 
Resort  
•ชมหอไอเฟลจ าลองขนาดครึง่หนึง่จากของจรงิที่
ฝร ัง่เศส 
•สกัการะวดัขึน้ชือ่ วดัเจา้แมก่วนอมิ  ทีม่าเกา๊และ วดั
กวนอ ูทีเ่ซนิเจ ิน้ 
•ชมประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม เมอืงเซนิเจ ิน้ ณ 
พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ 
•ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ี ่หลอหวูม่อลล ์

•เมนพูเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง , เป็ดปกักิง่ 

วนัที1่. กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่– เซนิเจ ิน้ 

วนัที2่. เซนิเจ ิน้- รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-รา้นผา้ –วดักวนอู-

พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้-ชอ้ปป้ิงหลอหวู-่จไูห ่

วนัที3่. จไูห-่มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วดัเจา้แม่

กวนอมิ-โบสถเ์ซ็นตป์อล -  เวเนเชีย่น-The 

Parisian Macao - กรุงเทพฯ 

โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ [NX] 

เดนิทาง: เม.ย.-ม.ิย. 62 

เร ิม่ตน้เพยีง 7,900.- 

มาเกา๊  

เกา๋ เกา๋ 

3D2N     
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่05-07 เม.ย. 62   9,900.- 

วนัที ่06-08 เม.ย. 62   9,900.-.- 

วนัที ่07-09 เม.ย. 62   9,900.- 

วนัที ่11-13 เม.ย. 62   10,900.- 

วนัที ่12-14 เม.ย. 62   12,900.- 

วนัที ่13-15 เม.ย. 62   15,900.- 

วนัที ่14-16 เม.ย. 62   15,900.- 

วนัที ่15-17 เม.ย. 62   15,900.- 

วนัที ่19-21 เม.ย. 62   8,900.- 

วนัที ่20-22 เม.ย. 62   7,900.- 

วนัที ่26-28 เม.ย. 62   8,900.- 

วนัที ่27-29 เม.ย. 62   8,900.- 

วนัที ่29 เม.ย. – 01 พ.ค. 62   7,900.- 

วนัที ่30 เม.ย. – 02 พ.ค. 62   7,900.- 

วนัที ่04-06 พ.ค. 62   8,900.- 

วนัที ่09-11 พ.ค. 62   7,900.- 

วนัที ่10-12 พ.ค. 62   8,900.- 

วนัที ่11-13 พ.ค. 62   8,900.- 

วนัที ่16-18 พ.ค. 62   8,900.- 

วนัที ่17-19 พ.ค. 62   8,900.- 

วนัที ่18-20 พ.ค. 62   12,900.- 

วนัที ่19-21 พ.ค. 62   11,900.- 

วนัที ่23-25 พ.ค. 62   7,900.- 

วนัที ่24-26 พ.ค. 62   8,900.- 

วนัที ่25-27 พ.ค. 62   8,900.- 

วนัที ่30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 62   7,900.- 

วนัที ่31 พ.ค. – 02 ม.ิย. 62   8,900.- 

วนัที ่01-03  ม.ิย. 62   8,900.- 

วนัที ่07-09  ม.ิย. 62   8,900.- 

วนัที ่08-10  ม.ิย. 62   8,900.- 

วนัที ่14-16  ม.ิย. 62   7,900.- 

วนัที ่15-17  ม.ิย. 62   8,900.- 

วนัที ่21-23  ม.ิย. 62   8,900.- 
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วนัที ่22-24  ม.ิย. 62   8,900.- 

วนัที ่28-30  ม.ิย. 62   8,900.- 

วนัที ่29  ม.ิย.- 01 ก.ค. 62   7,900.- 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่– เซนิเจ ิน้ 

08.30 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์P สายการบนิแอรม์าเกา๊  โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสาร

การเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

** ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่– เซนิเจ ิน้  ✈ x 🍽 

Higgert 
shenzhen  

Hotel หรอื
เทยีบเทา่  

2 
เซนิเจ ิน้- รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-รา้นผา้ –วดักวนอ-ู

พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้-ชอ้ปป้ิงหลอหวู-่จไูห ่ 🍽  🍽 🍽 

Jinjiang hotel  

หรอืเทยีบเทา่  

3 
จไูห-่มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วดัเจา้แม่
กวนอมิ-โบสถเ์ซ็นตป์อล -  เวเนเชีย่น-The Parisian 
Macao - กรงุเทพฯ 

🍽 🍽 ✈ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.35 น. ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊เทีย่วบนิที ่NX885 

(มอีาหารรอ้นเสริพ์บนเครือ่ง) 

14.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่เร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

 “มาเก๊า”เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้

ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนี้เพือ่ตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและ

มาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้น

สถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตเิตะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็น

เมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้่า

เป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของ

สามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิมของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่ง

วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพธิสีง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนี นับ

จากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตย่งัคงสภาพการเมอืง

การปกครองในรปูแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ…เดนิทางสูจ่ไูหโ่ดยรถโคช้ปรับอากาศผา่นดา่น

กงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   

ในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาที

เมอืงจไูห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี“จูไห่”ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาติ

ใหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี”จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจิน้  โดย

รถโคช้ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 3 ชัว่โมง  “เมอืงเซนิเจิน้” ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิ

ปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคัญของจนีทางตอนใตแ้ละเป็น

แหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

         เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก เซนิเจ ิน้ Higgert shenzhen  Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 เซนิเจ ิน้- รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-รา้นผา้ –วดักวนอ-ูพพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้-ชอ้ปป้ิงหลอหวู-่
จไูห ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 น าทา่นเดนิทางสูว่ดักวนอKูuan Au Templeเป็นวัดทีศ่ักดิส์ทิธเ์ป็นทีน่ยิมในเมอืงเซนิเจิน้เทพ

เจา้กวนอเูป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซือ่สัตยค์วามจงรักภักดแีละความกลา้หาญความกตัญญู

โชคลาภบารมนียิมขอพรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงานสกัการะขอพระและกราบไหวท้า่นเพือ่ความเป็นสริิ

มงคลตอ่ตนเองและครอบครัวจากนัน้น าท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดย

การแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซือ้ยาครอบจักวาลบวัหมิะยาประจ าบา้นที่มชี ือ่เสยีงและมี

สรรพคุณมากมายช่วยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่นน ้ารอ้นลวกหรือน ้ามันช่วยลดการ

อกัเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้หีรอืจะทาเพือ่ป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดด

เป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิฝ้าจดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใสน าท่านชมรา้นผา้ไหม

ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้หม่ไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผัสน าทา่นชมรา้นหยก

มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝากหรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 

 

น าทกุทา่นเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้  ตัง้อยูใ่นมณฑลกวางตุง้ กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1981 เปิดใน

พฤศจกิายน 1988 มนัครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 37,000 ตารางเมตรพืน้ทีก่อ่สรา้ง 18,000 ตาราง

เมตร ในเดอืนพฤษภาคมปี 1995 ชมประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของเมอืงเซนิเจิน้ โดดเดน่ไป

ดว้ยดา้นสถาปัตยกรรมทีน่่าประทับใจ เนือ่งจากเซนิเจิน้เป็นเมอืงทีท่ันสมยัและมนักน่็าสนใจทีจ่ะ

ดปูระวตัแิละพัฒนาการของเมอืงเซนิเจิน้    ...จากนัน้ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการตอ่ราคาสนิคา้

มากกวา่ 50% ทีค่นไทยขนานนามวา่ มาบญุครองเซนิเจิน้ หรอืหลอหวู ่ซติี ้ทา่นจะพบกบัสนิคา้

กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นม ชือ่ดังมากมายอาท ิArmani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, 

Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ.  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจไูห ่ โดยรถโคช้ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 3 ช ัว่โมง   

ค า่  บรกิารอาหารกลางค า่ ณ รา้นอาหาร  เมนพูเิศษ.. เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั จไูห ่Jinjiang  hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 จไูห-่มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วดัเจา้แมก่วนอมิ-โบสถเ์ซ็นตป์อล -  เวเนเชีย่น-

The Parisian Macao - กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่

13 ภายในวัดมแีท่นบชูาสวยงาม สาหรับประดษิฐานองคพ์ระพุทธรูป พรอ้มรูปปั้นทองลงรักของ

สาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดษิฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ใน

ดอกบวั จากนัน้น าทกุทา่นสู ่เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แมก่วนอมิสัมฤทธิป์ระทับยนืบน

โคมทรงดอกบวั ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าเนื่องในโอกาสสง่มอบ

คนืใหก้ับประเทศจนี .... จากน ัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทอง

พบัหอ่สาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่ 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาด KANIKOTEN 

 จากนัน้น าทา่นมายงั ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟ

ไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กันโดยรวม

แลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่ัง

หลงเหลอือยู่ของวทิยาลัยเซนตป์อลคือประจักษ์พยานการก่อตัง้มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน 

ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถิันขณะทีซ่ากประตโูบสถ์

เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า..จากนั้นเดินทางต่อที่ The 

Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอสิระพักผ่อน

ถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายใน

เวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนต่างๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังให ้

ท่านไดส้ัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพือ่ลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนด์

เนมหลากหลายกว่า300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ 

หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตาม

คลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตให ้
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เด็กทีม่อีายตุ ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการบันทกึภาพใด ๆ ภายใน

คาสิโนทั ้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ) ทุกท่านสามารถเดนิชมสถานที่เที่ยวจากThe 

Venetian Resort ไปยงัหอไอเฟลจ าลองของมาเกา๊ และสามารถชมววิหอไอเฟลจ าลอง

ขนาดครึ่งหนึ่งขจากของจริงที่ฝร่ังเศส ซึง่ตัง้ตระหง่านอยู่บริเวณหนา้ทางเขา้รีสอร์ท The 

Parisian Macao โดยสามารถขึน้ไปชมววิสวยๆ ของจนีแผน่ดนิใหญ ่และ ฝ่ัง Cotaiไดอ้ยา่งเต็มที ่

หอไอเฟลจ าลองของมาเกา๊จะไปเทีย่วแลนมารค์แหง่ใหมข่องเกาะมาเกา๊ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั.....เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

19.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเกา๊เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรม์าเก๊าเทีย่วบนิที ่

NX882  (มอีาหารรอ้นเสริพ์บนเครือ่ง) 

20.50 น.       เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

มาเกา๊ เกา๋ เกา๋ 
3DN2 BY NX 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ18ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่05-07 เม.ย. 62   9,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- - 4,000.- 

วนัที ่06-08 เม.ย. 62   9,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- - 4,000.- 

วนัที ่07-09 เม.ย. 62   9,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- - 4,000.- 

วนัที ่11-13 เม.ย. 62   10,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 4,000.- 

วนัที ่12-14 เม.ย. 62   12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 4,000.- 

วนัที ่13-15 เม.ย. 62   15,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- - 5,000.- 

วนัที ่14-16 เม.ย. 62   15,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- - 5,000.- 

วนัที ่15-17 เม.ย. 62   15,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- - 5,000.- 

วนัที ่19-21 เม.ย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่20-22 เม.ย. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

วนัที ่26-28 เม.ย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่27-29 เม.ย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่29 เม.ย. – 01 พ.ค. 
62   

7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

วนัที ่30 เม.ย. – 02 พ.ค. 
62   

7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

วนัที ่04-06 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่09-11 พ.ค. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 
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วนัที ่10-12 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่11-13 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่16-18 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่17-19 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่18-20 พ.ค. 62   12,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 4,000.- 

วนัที ่19-21 พ.ค. 62   11,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 4,000.- 

วนัที ่23-25 พ.ค. 62   7,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่24-26 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่25-27 พ.ค. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

วนัที ่31 พ.ค. – 02 ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่01-03  ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่07-09  ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่08-10  ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่14-16  ม.ิย. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

วนัที ่15-17  ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่21-23  ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่22-24  ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่28-30  ม.ิย. 62   8,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- - 3,000.- 

วนัที ่29  ม.ิย.- 01 ก.ค. 62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- - 3,000.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 5,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

     5. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง

ดอลลาร ์
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