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มาเกา๊-จไูห–่ฮ่องกง ดีสนียแ์ลนด ์4 วนั 3 คืน 
            มาเก๊า ชมความอลงัการ ”เดอะเวเนเช่ียน” 

 จูไห่  ถนนค ู่รกั จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ *ชมโชวห์ยวนหมิงชิงหยวน* 
นมสัการ “องคเ์จา้แม่กวนอิม” อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีอ่าวรพีลสัเบย ์

 
 

 

 

หมายเหต ุ    
 ราคาขา้งตน้ เป็นวีซ่าจนีแบบกรุป๊   
 ราคาขา้งตน้ อาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้ นภาษีน้ํามนั หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ 
 ค่าทิปสาํหรบัหวัหนา้ทวัร ์10 หยวน/วนั/ท่าน, มคัคุเทศน์ทอ้งถ่ิน 10 หยวน/วนั/ท่าน, คนขบัรถ 10 หยวน/วนั/ท่าน  
 รายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้ อาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 เอกสารฉบบัน้ียงัไม่สมบรูณ ์ใชอ้า้งอิงไม่ไดจ้นกว่าท่านจะไดป้ฏิบติัตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดตามระยะเวลาที่กาํหนด 

 

ไฟลท์ขาไป... FD2542 DMK-MFM 10.15-13.45  
             FD762  DMK-MFM 10.10-13.40              

ไฟลท์ขากลบั.. FD2545 MFM-DMK 17.50 -19.45 

                    FD765   MFM-DMK 19.50 -21.30                   

ก าหนดวนัเดินทาง ผูใ้หญแ่ละใชเ้ตียงผูใ้หญแ่ละใชเ้ตียง เด็กไม่ใช้เด็กไม่ใช้เตียงเตียง  พกัเดี่ยวเพ่ิม   

01-04, 08-11, 15-18, 22-25 Mar 17,900 บาท/ทา่น 15,900 บาท/ทา่น 4,000 บาท/ทา่น 

27-30 Mar , 03-06 Apr  18,500 บาท/ทา่น 16,500 บาท/ทา่น 4,000 บาท/ทา่น 

12-15 ,13-16 Apr  24,900 บาท/ทา่น 22,900 บาท/ทา่น 6,000 บาท/ทา่น 

DAY 1 ดอนเมือง – มาเกา๊ (FD 2542 / FD762)  มีค่าอาหารใหท่้านละ 100 บาท / ผา่นด่าน-จูไห่  สวนหยวน 
หมิงหยวน /  ทานอาหารค ่า /  ชมโชวห์ยวนหมิงชิงหยวน - - D 

DAY 2 
จไูห่ /ชมรา้นผา้ไหม / ชมถนนคู่รกั/ จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ / สวนสาธารณะดอกบวัขาว (สกัการะเจา้พ่อกวนอ/ูเจา้แม่

กวนอิม/เทพเจา้ไฉ่ซินเอี๊ ยะ)/ชมศนูยส์มุนไพรจีน พรอ้มรบับริการนวดฝ่าเทา้ /อาหารกลางวนั 
เดินทางไปฮ่องกงโดยเรือ – ดีสนียแ์ลนด ์(อยูจ่นพลุจบ) B L - 

DAY 3  อาหารเชา้ / CITY TOUR (จุดชมวิววิคตอเรีย/อ่าวรีพลสัเบย ์/รา้นจิวเวอร่ี )/ อาหารกลางวนั / เดินทางสู่    

มาเกา๊โดยเรือ / ชมเดอะเวเนเช่ียน (ล่องเรือและชมโชวต่์างๆลกูทวัรเ์สียค่าเขา้ชมเอง) 
*จากเวเนเช่ียนกลบัโรงแรมลกูคา้ตอ้งกลบัเองค่ะ*  อาหารเย็นอิสระ 

B L - 

DAY 4 มาเกา๊ – CITY TOUR (นมสัการเจา้แม่กวนอิม /ชิมขนมพื้ นเมือง/โบสถเ์ซนตป์อล / เซนาโด ้สแควร)์/              

อาหารกลางวนั / เดินทางสู่สนามบิน - ดอนเมือง (FD2545 / FD765) B L - 

พกั มาเกา๊ 1 คืน จไูห่ 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน 
พกั POUSADA MARINA INFANT  HOTEL  

 หรือเทียบเทา่ 

พกั Silver Art  Hotel 
หรือเทียบเทา่ 

พกั Ramble Garden Hotel             
หรือเทียบเทา่ *ไม่มีหอ้ง TRP      
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มาเกา๊-จไูห–่ฮ่องกง ดีสนียแ์ลนด ์4 วนั 3 คืน 

            มาเก๊า ชมความอลงัการ ”เดอะเวเนเช่ียน” 
 จูไห่  ถนนค ู่รกั จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ *ชมโชวห์ยวนหมิงชิงหยวน* 

นมสัการ “องคเ์จา้แม่กวนอิม” อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีอ่าวรพีลสัเบย ์

 

 
 

 

วนัแรก        กรุงเทพฯ – มาเกา๊ ผ่านด่าน-จูไห่  สวนหยวนหมงิหยวน / ชมโชว์หยวนหมงิชิงหยวน 
..........  พรอ้มกนัท่ีสนามบิน ดอนเมือง เคาน์เตอรเ์ช็คอิน อาคาร 1 สายการบิน  THAI AIR ASIA โดยมีเจา้หน้าท่ีของ 

บริษัทฯคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็ค  เอกสาร สมัภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

..........   นําท่านเดินทางสู ่มาเกา๊ โดยเท่ียวบินท่ี ( FD2542 หรือ  FD 762) 

 ( มีค่าอาหารใหท่้านละ 100 บาท ส าหรบัซ้ือทานบนเครื่อง)   

   .......... ถึง  สนามบินมาเกา๊ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้  นําท่านเดินทางผ่านด่านเข้ าสู่  เมืองจไูห่   .... นําท่านชม 

“สวนหยวนหมิงหยวน ”  สรา้งตามแบบมาจากสวนหยวนหมิงหยวน  ท่ีปักก่ิง ซ่ึงได้ถูกเผาทาํลายในช่วยสงครามฝ่ินโดยทหาร

พนัธมิตร เมื่อปี ค.ศ.1860  สวนแห่งน้ีลอ้มรอบไปดว้ยตาํหนัก,  และสวนสวยนานาชาติ  เช่น สวน และส่ิงก่อสรา้งแบบอิตาลี , 
ฝรัง่เศส สาํหรบัท่านช่ืนชอบถ่ายรปู ท่ีน้ีนับไดว้่ามีมุมสวยๆใหท่้านไดท่้านรปูเป็นท่ีระลึก อยา่งจุใจเลยทีเดียว  

     ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
......แลว้นําท่านชม NIGHT SHOW หยวนหมิงชิงหยวน สมยัราชวงศชิ์ง อนัตระการตา 

หมายเหตุ…ชม โชวห์ยวนหมิงชิงหยวน อาจชมก่อนหรอืหลังอาหารค ่าแลว้แตค่วามเหมาะสม ... 
 เขา้พกั  SILVER ART HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สอง      จูไห่  ชมผา้ไหม/ชมถนนคู่รกั/จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ /สวนสาธารณะดอกบวัขาว /ศูนยส์มุนไพรจนี/  
                น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกง (โดยเรือ) /ดีสนียแ์ลนด ์

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 หลงัอาหาร ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ ผา้ไหม ชมผลิตภณัฑผ์า้ไหม อาทิเช่น ไสผ้า้ห่มท่ีทาํจากเสน้ในไหม, ชุดเคร่ืองนอนต่างๆ,         

เส้ือผา้ผา้พนัคอ ฯลฯ ซ่ึงผา้ไหมจีนถือว่ามีช่ือเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกท่ีรูจ้กัการเล้ียงไหมและ

พฒันาคุณสมบติัพิเศษต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝาก หรือว่าใชเ้องไดต้าอธัยาศยั นัง่รถชมทิวทศัน์ของ 

ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรฐับาลเมืองจไูห่ไดต้กแต่งภมูิทศัน์ ได้

อยา่งสวยงามเหมาะสาํหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และท่ีไดช่ื้อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดม้ีการนําเกา้อี้  

หรือ มา้นัง่ ซ่ึงทาํมาสาํหรบั 2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงไดช่ื้อว่าถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รกั ...แลว้นําท่านแวะถ่ายรปูกบั

สญัลกัษณอ์นัสวยงามโดดเด่นของเมืองจไูห่ บริเวณอ่าวเซียงห ู“จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์” หรือท่ีมีช่ือเรียกว่า “ หวีหนี ” เป็นรปู

แกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถือไขมุ่กอยูริ่มทะเล..นําท่านชมสวนสาธารณะดอกบวัขาว “ หรือ วดัไป๋เหลียนตง้ ” เป็นวดัเล็กๆ ท่ีมีวิว

ทิวทศัน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวดั จะมีบนัไดเดินขึ้ นไปกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวจไูห่ใหค้วามนับถือ ใหท่้านกราบ

นมสัการ ไดแ้ก ่เจา้พอ่กวนอ,ู เจา้แม่กวนอิม, และเทพเจา้ไฉ่ซินเอ๊ียะ (เทพแห่งโชคลาภ) ตามบนัไดท่ีขึ้ นไปทั้งสองขา้งทาง 
 จะมีตน้สนปลกูไวต้ลอดสองขา้งทาง บรรยากาศร่มร่ืน เมื่อท่านไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดัครบหมดแลว้ บริเวณดา้นนอกก็จะ

มีระฆงัไวใ้หค้นท่ีไปขอพรตี เพื่อใหพ้รท่ีขอสมดัง่ท่ีปารถนา  ในการตีเขาบอกใหตี้ 3 ครั้ง แลว้พรท่ีขอก็จะสมัฤทธ์ิผล ...จากน้ันนําท่าน

ชมศูนยส์มุนไพรจนี พรอ้มรบับริการนวดฝ่าเทา้ 

 เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่เก าะฮ่องกง (โดยเรือ ) ถึงฮ่องกง ให้ท่านเท่ียว  ดีสนียแ์ลนด์  สวนสนุกแห่งน้ีเป็นสวนสนุกอนัดบัท่ี 5  ของ       
ดีสนียแ์ลนดท์ัว่โลก และเป็นสวนสนุก แห่งท่ี 11 ของดีสนีย ์สาํหรบัสิ่งท่ีน่าสนใจในฮ่องกง  ดีสนียแ์ลนดน้ั์นก็มีอยูม่ากมาย โดยเมื่อ
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ผ่านทางเขา้ตรง  “เมนสตรีท ยเูอส เอ” ท่ีไดจ้าํลองบรรยากาศในอดีตของอเมริกาเอาไวก็้จะเป็นโลกแห่งความสนุกสนานใน ฮ่องกง

ดีสนียแ์ลนด ์ท่ีแบ่งพื้ นท่ีสวนสนุกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ แฟนตาซีแลนด,์ ทมูอโรวแ์ลนด,์ และแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ซ่ึงสวนสนุกแต่ละ

ส่วนต่างก็มีความน่าสนใจแตกต่ างกนั  ออกไป เปิดฉากความบนัเทิงดว้ยโชวใ์หม่แกะกล่องกบัขบวน  พาเหรด  “Flights of 

Fantasy Parade” มอบประสบการณค์วามสนุกสงูเสียดฟ้า  กบัพาเหรดท่ีระดบัความสงูถึง 40 ฟุต ซ่ึงใชเ้วลา  สรา้งสรรคน์านถึง 

18 เดือน ท่ีถูกจดัขึ้ นอยา่งพิเศษท่ี ฮ่องกงดิสนียแ์ลนดเ์ท่าน้ัน  ตระการตากบัความงามของปราสาทเจา้หญิงท่ีส่งประกายระยบิระยบั

โดดเด่นส่องแสงสวยงามทั้ง กลางวนัและกลางคืน (อยูช่มจนการแสดงพลจุบ) 
** ฮ่องกงดีสนียแ์ลนด ์สามารถน าน ้าเขา้ได ้1ขวด และขนมอีก 1ช้ินเท่านั้น **(อาหารเยน็อิสระ) 

 เขา้พกั  Ramble Garden Hotel  หรือ เทียบเทา่  *ไม่มีหอ้ง TRP               
วนัท่ีสาม     ฮ่องกง  CITY TOUR (เขาวิคตอเรีย /อ่าวรีพลสัเบย/์จวิเวอรี่)/เดินทางสู่มาเกา๊ / ชมเวเนเช่ียน 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้  

จากน้ันนําท่านชมทศันียภาพ ถ่ายรปูท่ีระลึก ณ จุดชมวิว  เขาวิคตอเรีย  ท่ีมีความสงู 397 เมตร เพลินตากบัทิวทศัน์แบบ        
พาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลนู   นิวเทอริเทอรร่ี์ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใตใ้หท่้านไดช้มวิว  ณ 

VICTORIA POINT (ไม่ไดข้ึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด )…จากน้ันนําท่านสกัการะ เจา้แม่กวนอิม ท่ี ชายหาดน้ําต้ืน                  

อ่าวรีพลสัเบย์ ซ่ึงไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และท่ีน่าสนใจคือ

ดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัพระพุทธรปูและเทพเจา้ต่างๆก่อสรา้งประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรทัธาพระสงักจัจายบชูาเพื่อ

ความสุข , เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวง

ชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลบูคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจอิสระท่านสกัการะ

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่หท่ี์คน้พบไดไ้ม่ ไกลเลยจากใจกลางเมืองจากน้ันนําท่าน แวะชมโรงงาน     
จวิเวอรี่ มีเคร่ืองประดบัมากมายอาทิเช่น แหวน , สรอ้ย, กาํไล ฯลฯ ซ่ึงจะไดช้มขัน้ตอนการผลิตและจากผูท่ี้มีประสบการณใ์น

ดา้นน้ีโดยตรง   
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางสู่มาเกา๊ (โดยเรือ) 

นําท่านชม  เดอะ เวเนเช่ียน  หรือ เวนิสมาเกา๊  โรงแรมครบวงจรใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย สมัผสับรรยากาศแบบเวนิส ต่ืนเตน้เรา้ใจ

กบัการเส่ียงโชคในคาสิโน  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ ยีห่อ้ดงัๆ ถึง 350 รา้นคา้ และอิ่มเอมกบัรา้นอาหารถึง 40 แห่ง

ภายในเมืองเวนิสของโรงแรม  ล่ องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวนัออก หรือเลือกชม  โชวต่์างๆ ก็ไดต้ามใจชอบ  

(ล่องเรือและชมโชวต์อ้งเสียค่าใชจ้า่ยเอง / www.venetianmacao.com) หรือท่านจะทดลองเส่ียงโชคท่ีคาสิโนตามอธัยาศยัก็ได้  
ท่านสามารถชมความอลงัการของ เดอะเวเนเช่ียนไดอ้ยา่งเต็มอิ่มจนพอใจ จะเดินทางกลบัโรงแรมเองเมื่อใดก็ได้                        

*จากเวเนเช่ียนกลบัโรงแรมที่พกั ลกูคา้ตอ้งเดินทางกลบัเองค่ะ*  อาหารเยน็อิสระ 

 เขา้พกั   POUSADA MARINA INFANTE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว      

วนัที่สี่    มาเกา๊ – CITY TOUR (นมสัการเจา้แม่กวนอิม/ชิมขนมพ้ืนมือง/โบสถเ์ซนพอลล/์เซนาโด ้สแควร)์ 
เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นําท่านชม เจา้แม่กวนอิมรมิทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มี ความสงู 18 เมตร หนักกว่า 

1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ย  สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา  เจา้แม่

กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลกูคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม  แต่ว่ากลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มารี  ท่ีเป็นเช่นน้ีก็

เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊  ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีน ...จากน้ัน

นําท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิม และ ขอพรและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  เพื่อความเป็นศิริมงคงท่ี  วัดเจา้แม่กวนอิม  ซ่ึงเป็นวดัใหญ่และ

เก่าแก่ท่ีสุดในมาเกา๊ สรา้งขึ้ นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประดิษฐานขององคพ์ระพุทธรปูปางนิพพานประทบัอยูใ่นดอกบวั และ 

องคเ์จา้แม่กวนอิมในชุดเจา้สาวของจีนท่ีตดัเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม  ชมโต๊ะหินท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีลงนามในสนธิสญัญาทาง

มิตรภาพระหว่างสหรฐัอเมริกา และจีนเม่ือปีค.ศ.1844  นอกจากน้ีท่านจะยงัไดช้มตน้บอนไซดดัเป็นรปูตวัหนังสือจีน ท่ีส่ือความ   
หมายถึงการมีชีวิตยนืยาวและตาํนานของตน้ไมแ้ห่งความรกั  (นําท่านเลือกซ้ือขนมพื้ นเมือง และอาหารเสริมเพื่อเป็นของฝาก ) 
นําท่านชม  โบสถเ์ซ็นตป์อล (St.Paul Cathedral) สรา้งขึ้ นเมื่อตน้ศตวรรษท่ี 17 นับเป็นสถานท่ีซ่ึงมีความสาํคญัทาง

ประวติัศาสตร ์และเป็นสญัลกัษณป์ระจาํเมืองมาเกา๊ โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดน 
ตะวกัออกไกล ต่อมาในปีค .ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรง ทาํใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแค่เพียงบานประต ูและบนัได

ทางเขา้ดา้นหน้าท่ีสง่างาม หลงัจากมีการบรูณะขึ้ นใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถแ์ห่งน้ีมีการจดัสรา้งพิพิธภณัฑท์าง
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ศาสนาขึ้ น เพื่อรวบรวมภาพเขยีน และจดัแสดงอุปกรณท่ี์ใชใ้นการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้

ก่อตั้งโบสถ ์ตลอดจนโครงกระดกูของชาวคริสตญ่ี์ปุ่น และเวียดนามท่ีเสียชีวิตเมื่อคราวท่ีเกิดเพลิงไหมค้รั้งใหญ่ ..ใหท่้านชอ้ปป้ิง  

“เซนาโด ้สแควร์ ”หรือเซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ ยา่นการคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในมาเกา๊  ใหท่้านเดินเท่ียวและแวะเลือกซ้ือสินคา้

ตามตอ้งการ 
  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร     

 (อาหารเย็น อิสระตามอธัยาศยั )        
 ใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง จนถึงเวลานัดหมาย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สนามบินมาเกา๊ 
17.50   เหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  (FD2545 หรือ  FD765)  
19.45        ถึงท่าอากาศดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ…..




อตัราค่าบริการน้ีรวม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบิน Thai Air Asia (FD) ชั้นประหยดั เดินทางไป-กลบั พรอ้มคณะ  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามท่ีระบุในรายการ   
  ค่าน้ําหนักสมัภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรือตามท่ีสายการบินกาํหนด 

 ค่าท่ีพกัระดบัมาตราฐานหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า   

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได*้*)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ, ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและค่ารถโคช้ปรบัอากาศ นําเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าวีซ่าเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป  (เน่ืองจากโปรแกรมทวัรน้ี์การเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการประกาศ

ยกเลิกวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชัว่คราว และจะตอ้งใชเ้ฉพาะวซ่ีาจีนแบบเดี่ ยวเท่าน้ันในการเขา้เมืองจีน ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม  

 ทางลกูทวัรจ์ะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมวซ่ีาแบบเดี่ ยวดว้ยตนเอง  (ตามท่ีสถานทตูจีนเรยีกเก็บ ) กรณีท่ีมีวีซ่าจีนอยูแ่ลว้ไม่สามารถ

คืนค่าใชจ้่ายได)้ 

 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหว่าง การเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุใน

วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม: 

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารและ 

เคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่ากระเป๋าลงเรือเฟอรร่ี์ท่ีมีขนาด เกิน 16*24 น้ิว ขึ้ นไปลกูทวัรต์อ้งเสียค่าใชจ้่ายเอง 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินจากที่สายการบินก าหนด 

 ค่าทิปสาํหรบัหวัหน้าทวัร ์10 หยวน/วนั/ท่าน, มคัคุเทศน์ทอ้งถ่ิน 10 หยวน/วนั/ท่าน, คนขบัรถ 10 หยวน/วนั/ท่าน  
                (หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 4 วนั ผูเ้ดินทาง 1 ทา่น ตอ้งจา่ยค่าทิปทั้งหมด  = 120 หยวน ตอ่ทริปน้ีค่ะ)   



ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่: 

   รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ ( Join Tour ) 
   ท่านจะตอ้งชาํระเงินค่ามดัจาํ จาํนวน 5,000 บาทต่อผูเ้ดินทาง ภายใน 48 ชวัโมง หรือตามวนัท่ี DUE DATE หลงัจากท่ีไดท้าํการจอง 

       พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต  า่กว่า 6 เดือน    
 ท่านจะตอ้งชาํระเงินเต็มจาํนวนอยา่งน้อยก่อนการเดินทาง 15 วนั หรือตามวนัท่ี DUE DATE ท่ีกาํหนดให ้มิฉะน้ันจะถือว่าท่าน 

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้ นภาษีน้ํามนั หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ 

  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิกหรื อเปล่ียนแปลงการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการคืนเงินทั้งหมด หรือ

บางส่วนใหก้บัท่าน 
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  เพื่อใหก้ารสัง่ซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบรูณ ์กรุณาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี   
1.) ทา่นตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษตา่ง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสือเดินทาง ( Passport )   

          1.1 ช่ือ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน   
        1.2 คาํนําหน้า ช่ือ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีท่ีมี ช่ือชั้นยศ / ทางตาํรวจ / ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้   
        1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กน้ันๆอยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด  
          1.4 โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร และผูร้ว่มเดนิทางทุกทา่น ว่าจะตอ้งคงมีอาย ุเหลือ  
             ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป   
      2.) ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดห้ากยงัไม่ไดม้ีการออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความ 
 ผิดพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
 ดงักล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้ นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียม  
 ความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านไดท้ั้งส้ิน 
      3.) กรณีท่ี ท่านไม่ไดท้าํการทกัทว้งใด ๆ แบบ เป็นลายลกัษณอ์กัษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านไดต้กลงรบัทราบเง่ือนไข และขอ้ กาํหนดทั้งหมด 

 ของบริษัท ฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้ น บริษัท ฯ ไม่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 

เง่ือนไขการยกเลิก :  

 เมื่อทาํการชาํระเงินค่ามดัจาํ หรือยอดเต็มแลว้ กรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางไดไ้ม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมดัจาํ  
   ไดแ้ละจะตอ้งเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการนัตีหอ้งพกั หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีตามจริง 
 กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวนัเดินทาง 10 วนัทาํการ ทางบริษัทฯมีความจาํเป็นตอ้งหกัในอตัราตัว๋เต็มราคา   

 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 3วนัทาํการหรือNO SHOW ในวนัเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 เมื่อท่านไดต้กลงชาํระเงินไม่ว่ามดัจาํหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้   

 

หมายเหต ุ: 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะสบัเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบินไดต้ามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุ

สุดวิสยั ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของบริษัทฯโดยยดืถือตามสภาพการณ ์แต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน  เป็นสาํคญั 

2. บริษัทฯเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ท่ี  
   อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาตารางบิน ภยัธรรมชาติ 
   ฯลฯและการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือถูกปฏเิสธในกรณี 
   อื่นๆ หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 
3. สาํหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะระบุท่ีนัง่ (เลือกท่ีนัง่ถูกใจ PICK A SEAT) ตอ้งติดต่อท่ี เคารต์อรเ์ช็คอิน ณ วนัเดินทาง และชาํระค่าระบุ 
   ท่ีนัง่ดว้ยตนเอง 

* เอกสารฉบบัน้ียงัไม่สมบูรณ ์ใชอ้า้งอิงไม่ไดจ้นกว่าท่านจะไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ก าหนดตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้* 
*หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขตา่งๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้*


 


