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Period ADL เด็ก 0-18ปี SGL Size Flight 

02 - 04 ธนัวาคม 2562 (จ-พ) 2,992 +5500 +3500 20 NX 
07 - 09 ธนัวาคม 2562 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

17 - 19 ธนัวาคม 2562 (อ-พฤ) 2,992 +5500 +3500 20 NX 
18 - 20 ธนัวาคม 2562 (พ-ศ) 2,992 +5500 +3500 20 NX 

19 - 21 ธนัวาคม 2562 (พฤ-ส) 3,993 +5500 +3500 20 NX 
10 - 12 มกราคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

14 - 16 กมุภาพนัธ ์2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 
           21 - 23 กมุภาพนัธ ์2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

29 ก.พ. - 2 ม.ีค. 2563 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 
6 - 8 มนีาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 
7 - 9  มนีาคม 2563 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

13 - 15  มนีาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 
20 - 22  มนีาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 
27 - 29  มนีาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 
3 - 5 เมษายน 2563 (ศ-อา) 4,994 +5500 +3500 20 NX 
18 - 20 เมษายน 2563 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 
24 - 26 เมษายน 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 
8 - 10 พฤษภาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 
15 - 17  พฤษภาคม 2563 (ศ-อา) 3,993 +5500 +3500 20 NX 
30 พ.ค. - 1 ม.ิย. 2563 (ส-จ) 3,993 +5500 +3500 20 NX 

 

M  A  C  A  O     Z  H  U  H  A  I   3 D A Y 

ชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’  l   เมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

สกัการะเจา้แมก่วนอมิ   l  ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล  

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ (NX) 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หมายเหต ุ:  รายการและราคาทวัรน์ีเ้ป็นโปรโมช ัน่ หากเกดิปัญหาใดๆ เช่น เทีย่วบนิลา่ชา้เนอืงจากสภาพอากาศ การเมอืง หรอื

เป็นในสว่นของทางสายการบนิ ทางเราขอสงวนสทิธิจ์ะไมม่กีารยกเลกิหรอืคนืเงนิใหล้ค.ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้. 

 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิมาเกา๊ – เมอืงจไูห ่

20.00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์L สายการบนิแอรม์าเก๊า 

โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร  

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 



 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

22.45 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่NX 881 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

02.20+1น. ถงึ สนามบนิมาเก๊า ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ มี

อาณาเขตตดิกับต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มเีนื้อที่ทัง้หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมาเกา๊กับเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนัดว้ย

สะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.หลังผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงจไูห ่โดยรถบสัปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่นกงเป่ย สูเ่มอืงจไูห ่ 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง จูไห่ – จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ – ถนนคู่รกั – วดัดอกบวัขาว – รา้นผ้าไหม – รา้นบวัหิมะ – รา้นหยก – 

พระราชวงัหยวนหมงิ  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางแวะถ่ายรปูกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมอืงจไูห่บรเิวณอา่ว

เซยีงหู จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร 

ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล  ผา่นชม ถนนคูรั่ก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาด

ทีรั่ฐบาลเมอืงจไูหไ่ดท้ าไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดไป่หลนิหรอืวัดดอกบัวขาว ตัง้อยู่ทีเ่มอืงจูไห่ วัดไป่หลนิ 

เป็นวัดเล็กๆที่มวีวิทวิทัศน์สวยงามมาก ภายในบรเิวณวัดจะมบีันไดเดนิขึน้ไปกราบ

นมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวจูไห่ใหค้วามนับถอื ไดแ้ก ่เทพเจา้แห่งโชคลาภ,เทพเจา้

กวนอ,ูเจา้แมก่วนอมิ ตามทางขึน้บันใดทัง้สองขา้งมตีน้สนปลูกไวต้ลอดสองขา้งทาง 

บรรยากาศร่มรืน่มากเมือ่ท่านไดก้ราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัดครบหมดแลว้ บรเิวณ

ดา้นนอกก็จะมรีะฆังไวใ้หค้นทีไ่ปตขีอพร เพือ่ใหพ้รทีข่อสมดั่งทีป่ารถนา ต ี3 ครัง้แลว้พรทีข่อก็จะสมัฤทธิผ์ล อสิระ

ขอพรตามอธัยาศัย  น าท่านแวะชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ (สนิคา้โอท๊อป)ใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็น

ของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวท่านเองใหท้า่นชมผลติภัณฑผ์า้ไหมขึน้ชือ่ ท่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของ ฝาก

ไดต้ามอธัยาศัย ชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแด่

ตัวทา่นเอง น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบ

จักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นที่มชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเช่น น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลที่โดนลวกไดด้ี หรอืจะทาเพื่อ

ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวังหยวนหมงิ พระราชวังแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้แทนพระราชวังเก่าหยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ 

พระราชวังแห่งนี้ ถูกสรา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชลินิ ในเมอืง จูไห่ ท าใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ย 

ขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ และ มพีืน้ทีค่รอบคลุมทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับสวนเดมิใน

กรงุปักกิง่ สิง่ทีท่ าใหส้วนหยวนหมงิแห่งใหม ่มคีวามแตกต่างกบัสวนเกา่ทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนที่

เป็นศลิปะ แบบตะวันตกผสมกับศลิปะจนี สวนหยวนหมงิใหม่ จงึถอืไดว้่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่จ าลองมาจาก

สถานที ่ในประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทัง้ในแงว่ัฒนธรรม ประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิการทอ่งเทีย่ว  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (เมนูพเิศษ! เสรฟิเป่าฮือ้+ไวนแ์ดง) 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 365 ART HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จูไห ่– มาเก๊า – โบสถเ์ซ็นปอล – รา้นขนม – วดัเจา้แมก่วนอมิ –  ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – แวะ

ถา่ยรปู The Parisian – The Venetian – สนามบนิมาเกา๊ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงมาเกา๊ โดยรถบสัปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่นกง๋เป่ย สูเ่มอืงมาเกา๊ 

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเก๊า ชมวหิารเซนตพ์อล ซาก

โบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภณัฑจั์ดแสดง

ประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งศาสนาครสิต์

ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในดนิแดนตะวันออกไกล  จากนัน้น าทุกท่าน แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ต ารับของ

เมอืงมาเก๊า ผ่านชม องค์เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรง

ดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลูกครึง่ผสมผสานระหว่างจนีกับโปรตุเกส ซึง่

พระพักตรเ์ป็นพระแม่มารโีปรตุเกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคนืใหก้ับจนี 

เพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ 

น าท่านมาไหว ้วัดเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญ่และเกา่แกม่ากทีส่ดุในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่

สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดสัมผัสไดถ้ึงความศักดิสทิธแิละมนต์ขลังอันเก่าแก่ของ

สถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษ

เห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้

ไหมอยา่งงดงาม  

น าทา่นแวะถา่ยรปู The Parisian เมอืงจ าลองของฝร่ังเศส เมอืงปารสี แหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นม

นานาชนดิ  

น าท่านเขา้สู ่The Venetian ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น 

พบกับแหล่งชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิหรอืบางท่านตอ้งการเสีย่งโชค

กับ Casino ก็พอมเีวลาและพเิศษใหทุ้กท่านเปิดประสบการณ์ใหมก่ับการล่องเรอื ในคลองThe Venetian (หาก

ทา่นสนใจลอ่งเรอืกอนโดล่ากรณุาตดิต่อสอบถามไดท้ีไ่กดห์รอืหัวหนา้ทัวร์คะ)*อสิระอาหารเทีย่งเพือ่ความสะดวก

ในการชอ้ปป้ิงของทา่น จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสสูนามบนิมาเกา๊ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวัน

และเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

19.45 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ เทีย่วบนิที ่NX 882 

21.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.......................... 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,

การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบริษัท

(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร,การตรวจ

คนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณา

อ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนั้นจะถือว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของ

บรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลทบ์นิตามรายการถูก

ยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่งใด

อยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนีเ้พราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการ

เดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป้นไปโดยสายการบนิเป้นผูก้ าหนด ทางผุจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ REQUEST ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และการยกเลกิการเดนิทาง 

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศมาเกา๊ 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนนอกประเทศและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศมาเกา๊ ทางผูจ้ดัและทาง

สายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี ผูโ้ดยนสายอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศมาเกา๊เรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเกดิทางของต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจ

คนและสายการบนิ ทางผุจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

* อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีเ้ป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิงซึง่รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศจนีเพือ่สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัคอืบวัหมิะ, หยก, ชา, การนวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ฯลฯซึง่สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่น

ใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดัจงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม.....ซึง่จะใช้

เวลารา้นละประมาณ 60 นาทถีงึ 90 นาทซีือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้หากไมเ่ขา้

รา้นชอ้ปป้ิงทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ1,000 หยวน * 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิทอ้งถิน่, คนขบัรถ, 2,000บาท/ทา่น/ทรปิ 
× คา่วซีา่ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมูค่ณะ กรณีมเีหตทุีจ่ะตอ้งท าวซีา่เดีย่ว วซีา่ตดิเล่มพาสปอรต์จากประเทศ

ไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมู่คณะกระทันหัน ลูกคา้จะเป็นฝ่ายช าระค่าวซีา่และค่าด าเนนิการวซีา่เอง โดยการยืน่วซีา่เดีย่วจะใช ้

เวลายืน่ 4 วันท าการไมร่วมวันหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์.) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการ
เดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผู ้เดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หาก
ไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ

ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ี
วซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา 
ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 



 

 

 

 

 

 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ
ราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสาย

การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็น
การป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  



 

 

 

 

 

 
 

 


