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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-มาเก๊า (สนามบนิมาเก๊า) (NX885 : 10.35-14.25)-จูไห ่

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์P ประต ู6-7 พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความ
สะดวก 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
10.35 น. ออกเดินทางสู ่มาเก๊า โดยสายการบินแอรม์าเก๊า เที่ยวบินที่ NX885  (มีอาหารร้อนเสิรพ์บนเคร่ือง) 
14.25 น. เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า  

 ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
 “มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานและนา่สนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมี

ชาวจีนกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาติดัง้เดิมจนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พื่อ
ติดต่อคา้ขายกับชาวจีนและมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนีท้ี่ส  าคัญคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้น
สถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติเตะวนัตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่าง

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า) (NX885 : 10.35-14.25)-จไูห ่

วนัท่ี 2. จไูห-่หอท่ีระลกึ ดร.ซุนยดัเซน-รา้นบวัหิมะ-รา้นหยก-รา้นเยื่อไผ-่วดักวนอ-ูพระราชวงัหยวนหมิงหยวน-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

วนัท่ี 3. จไูห-่มาเก๊า-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-วดัเจา้แมก่วนอิม-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเช่ียน-The Parisian Macao-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า)- 

            กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (NX882 : 19.00-20.50) 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวัจนสามารถเรียกไดว้่าเป็น “ยโุรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บน
ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแมน่ า้เพิรล์ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตเุกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวนัที่
19 ธนัวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพิธีสง่มอบมาเก๊าคืนใหก้บัสาธารณรฐัประชาชนจีน นบัจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึ่งในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณแ์ต่ยงัคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ…เดินทางสู่จูไห่
โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 
500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45 -60นาทีเมืองจูไห่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห่”ไดร้บัการยกย่องจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจีน” 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร   เมนพูิเศษ.. เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม จูไห่ Jinjiang  hotel หรือเทียบเท่า 

วันที ่2 
จูไห-่หอทีร่ะลึก ดร.ซุนยัดเซน-ร้านบัวหมิะ-ร้านหยก-ร้านเยื่อไผ่-พระราชวังหยวนหมิงหยวน-
ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเขา้ชม หอที่ระลกึ ดร.ซุนยดัเซน ซึง่ถกูสรา้งโดยผูท้ี่เคารพนบัถือทา่น สรา้งขึน้เพื่อใหค้นรุน่หลงัไดรู้จ้กัและ ระลกึถึงทา่น 

เพราะทา่นเปรยีบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยคุใหม ่เป็นผูท้ี่มีพระคณุกบัชาวจีนอยา่งใหญ่หลวง เพราะเป็นผูป้ลดแอกชาวจีนให้
รอดพน้จากสงัคมเดมิที่ลา้หลงัและระบบกษัตรยิร์าชวงศชิ์ง ซึง่สญัลกัษณข์องหอที่ ระลกึแหง่นีค้อืรูปป้ันเหมือนของตวัทา่น ที่ตัง้อยู่
ทางดา้นหนา้ของพิพิธภณัฑแ์ละแผน่ปา้ยที่เขยีนวา่“ เทียนเซีย้ะเหวย กง ” ซึง่ทา่นก็เป็นผูเ้ขียนดว้ยตวัของทา่นเอง 
จากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมนุไพรจีนและซือ้ยาครอบจกัวาลบวัหิมะยา
ประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสยีงและมีสรรพคณุมากมายช่วยรกัษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่นน า้รอ้นลวกหรือน า้มนัช่วยลดการอกัเสบ
และเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกไดด้ีหรือจะทาเพื่อป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิวฝา้จุด
ด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใสน าท่านชมรา้นผา้ไหมชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลิตผา้ห่มไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวน
สมัผสัน าทา่นชมรา้นหยกมีสนิคา้มากมายเก่ียวกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลกึแดต่วัทา่นเอง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ..จากนัน้น าท่านสูพ่ระราชวงัหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคลา้ยกบัพระราชวงัหยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง พระราชวงัแห่งนี ้ถูกสรา้งขึน้

ใหมอ่ีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภเูขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ท าใหส้วนแห่งนีโ้อบลอ้มดว้ยขนุเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนือ้ที่ 1.39 
ตารางกิโลเมตร มีภเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ท่ีราบ สิง่ก่อสรา้งตา่ง ๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดีตทกุชิน้ ภายในสวนมี
ทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่มีขนาดเทา่กบัสวนเดิมในกรุงปกก่ิง เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ย
ชิน้ อาทิ เสาหินคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ต าหนกัเจิง้ตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลีย้ว ...จากนัน้ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการช้
อปป้ิงสนิคา้นานาชนิดที่ตลาดใตด้ินกงเป่ยเสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE  ท่านจะสนกุสนานกบัการต่อรองสินคา้ราคาถกูทัง้ 
กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดงัตา่งๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดบัส าหรบัคณุผูห้ญิง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม จูไห่ Jinjiang  hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที ่3 
จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเช่ียน-The 
Parisian Macao-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (NX882 : 19.00-
20.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ...สมควรแก่เวลา เดินทางสู่มาเก๊าโดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 

(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการ
เดินประมาณ 45-60 นาที   น าทา่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอิม เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 13 
ภายในวดัมีแท่นบชูาสวยงาม สาหรบัประดิษฐานองคพ์ระพุทธรูป พรอ้มรูปป้ันทองลงรกัของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนีย้งัเป็นที่
ประดิษฐานขององคพ์ระพทุธรูปปางนิพพานประทบัอยูใ่นดอกบวั จากนัน้น าทกุทา่นสู ่เจา้แมก่วนอิมรมิทะเล รูปองคเ์จา้แมก่วนอิม
สมัฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั ซึ่งประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเก๊าเน่ืองในโอกาสสง่มอบคืนใหก้ับ
ประเทศจีน .... จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า ขนมทารต์ไขแ่ละทองพบัหอ่สาหรา่ยที่ขึน้ช่ือ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 จากนัน้น าทา่นมายงั ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ท่ีสรา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ิทยาลยัเซนต์

ปอลที่อยูต่ิดกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอีเดิม วิทยาลยัเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็น
โบราณสถานท่ียงัหลงเหลอือยูข่องวิทยาลยัเซนตป์อลคือประจกัษ์พยานการก่อตัง้มหาวิทยาลยัของตะวนัตกใน ภมูิภาคตะวนัออก
ไกลและไดร้บัการวางหลกัสตูรการศึกษาไวอ้ย่างพิถีพิถนัขณะที่ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบนัถกูมาเป็นสญัลกัษณป์ระจ า
เมืองมาเก๊า..จากนัน้เดินทางต่อที่ The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้่านอิสระพกัผ่อน
ถ่ายรูปและชมความงามสมัผสัเมืองจ าลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟา้จ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอธัยาศยัซึ่งแบ่งเป็น
โซนตา่งๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีรา้นอาหารช่ือดงัใหท้า่นไดส้มัผสักบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนตู่างๆ ที่ท่าน
ช่ืนชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ 
ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรอืจะ เสี่ยง
โชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กที่มีอายุต ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสิโน และไม่อนญุาตใหท้ าการ
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บนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ) ทกุทา่นสามารถเดินชมสถานท่ีเที่ยวจากThe Venetian Resort ไปยงั
หอไอเฟลจ าลองของมาเก๊า และสามารถชมวิวหอไอเฟลจ าลองขนาดครึง่หนึ่งขจากของจริงที่ฝรั่งเศส ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่บริเวณ
หนา้ทางเขา้รีสอรท์ The Parisian Macao โดยสามารถขึน้ไปชมวิวสวยๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ และ ฝ่ัง Cotaiไดอ้ย่างเต็มที่ หอไอ
เฟลจ าลองของมาเก๊าจะไปเที่ยวแลนมารค์แหง่ใหมข่องเกาะมาเก๊า 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั.....เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊า เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรม์าเก๊าเที่ยวบินที่ NX882   

(มีอาหารร้อนเสิรพ์บนเคร่ือง) 
20.50 น. เดินทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

อัตราค่าบริการ มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คนื BY NX 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 

พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 

(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทา่นละ 

วนัท่ี 12-14 ต.ค. 62 10,890.- 13,890.- 13,890.- 13,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 24-26 ต.ค. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 02-04 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 07-09 พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 08-10 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 14-16 พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 16-18 พ.ย. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-23 พ.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 23-25 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 05-07 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 07-09 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 12-14 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 13-15 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-23 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 29-31 ธ.ค. 62 11,890.- 14,890.- 14,890.- 14,890.- 3,000.- 
วนัท่ี 30ธ.ค.-01ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.- 
วนัท่ี 31ธ.ค.-02ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,900 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
6. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือ

วา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
10. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน แอรเ์อเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส ์Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส ์Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอรไ์ลน ์20 กิโล / คาเธ่ยแ์ปซิฟิค 30 กิโล/ แอรม์าเก๊า 20 กิโล 
คา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

11. คา่วีซา่กรุป๊แบบ 144 ชั่วโมง (ไมส่ามารถท าคืนไดใ้นกรณีลกูคา้ที่มีวีซา่อยูแ่ลว้และส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 
12. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯขอ  

สงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (1,500 THB) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ  เนื่องจากสายการบินแอรม์าเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได ้

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบั
สายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจา้หนา้ที่
เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถใหค้วาม
ช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลฮอ่งกงดอลลาร ์

 

หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก 
        ท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน      
 



  12 มากนั มาเก๊า จไูห ่3 วนั 2 คืน BY NX                                                                                       [GQ1MFM-NX002] 

 

 


