
       

                                                                                                                    

เดินทางสู่มาเก๊า 3 วนั 2 คืน โดยสายการบิน AIR MACAU 
ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวหีน่ี-ร้านบัวหิมะ 

ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วดัผู่ถ่อ-สวนหยวนหมงิชิงหยวน-โชว์ 
จูไห่-มาเก๊า-วดัอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอมิริมทะเล-ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอล 

อสิระช้อปป้ิงเซนาโด้สแควร์-เวเนเซ่ียน 



ตารางการเดินทาง 
 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ พกัที่ 

1 
กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX885 : 11.50-15.45) 

จไูห่-ตลาดใตดิ้นกก๊เป่ย   X   
XIN YONG FA HOTEL  

หรือระดบัเทียบเท่า 

2 

ผ่านชมถนนคู่รกั-สาวงามหวีหน่ี-รา้นบวัหิมะ 

รา้นหยก-รา้นผา้ไหม-วดัผู่ถ่อ-สวนหยวน 

หมิงชิงหยวน+โชว ์
   

XIN YONG FA HOTEL  

หรือระดบัเทียบเท่า 

3 

จไูห่-มาเกา๊-วดัอามา่-ผ่านชมเจา้แมก่วนอิมริม

ทะเล-รา้นขนมของฝาก-โบสถเ์ซนตป์อล 

อิสระชอ้ปป้ิงเซนาโดส้แควร-์เวเนเซ่ียน-มาเกา๊

กรุงเทพฯ (NX882 : 19.00-20.50) 

   
 

หมายเหต ุ:  

• เด็กอายุตั้งแต ่2-18 ปี เก็บค่าทวัรเ์พิ่ม ท่านละ 3,000 บาท 

• กรุณาเตรยีมค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 14-16 มกราคม 2561     ราคา  6,899.- 
วนัที่ 23-25 มกราคม 2561     ราคา  6,899.- 
วนัที่ 01-03 มีนาคม 2561 ** วนัมาฆบูชา **   ราคา  8,899.- 

วนัที่ 08-10 มีนาคม 2561     ราคา  8,899.- 

วนัที่ 17-19 มีนาคม 2561     ราคา  8,899.- 

วนัที่ 25-27 มีนาคม 2561     ราคา  8,899.- 

วนัที่ 31 มีนาคม-02 เมษายน 2561    ราคา  8,899.- 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-มาเกา๊-จูไห่-ตลาดใตด้ินกก๊เป่ย   

09.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 

ประตู 6 บริเวณ ISLAND-L สายการบิน  AIR MACAU (NX) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอย

อ านวยความสะดวก 

11.50 น. เหิรฟ้าสู่ มาเกา๊ ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 (รบัประทานอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) 

15.45 น.      เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางขา้มด่านกงเป่ย สู ่เมืองจูไห ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1 ใน 5 ของประเจีน (ในการเดินทางขา้มด่าน ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของ

ท่านเองและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60 

นาที) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดใตด้ินก๊กเป่ย  ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็น

ศูนยก์ารคา้ติดแอร ์มีสินคา้ใหท่้านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นม เส้ือผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น เป็นตน้ อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและเลือกซ้ือ

สินคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

พกัที่  XIN YONG FA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 



วนัที่สอง  ผ่านชมถนนคู่รกั-สาวงามหวีหน่ี-รา้นบวัหิมะ-รา้นหยก-รา้นผา้ไหม-วดัผู่ถอ 

   สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านนัง่รถ ผ่านชมถนนคู่รกั ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ปัจจุบนั

เป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รกั  น าท่านแวะถ่ายรูป สาวงามหวีหน่ี สญัลกัษณข์องเมืองจูไห่ 

บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ รา้นบวัหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ บวัหิมะ สรรพคุณเป็น

เลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

บ่าย น าท่านแวะ รา้นหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า 

น าท่านชม รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตดว้ยผา้ไหม น า

ท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถอ นมสัการองคส์งักระจาย เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ นมสัการเจา้

แม่กวนอิมเพ่ือความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า  เพ่ือการมีสุขสวัสดี และ 

นมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค์ เพ่ืออายุยืนนาน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวน

หยวนหมิงชิงหยวน สวนสาธารณะท่ีจ าลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนของ

จริงในกรุงปักก่ิง จากน้ันชม โชวอ์ันตระการตาดว้ยแสง สี เสียง ซ่ึงใชผู้แ้สดงกว่า 

100 ชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระ

ราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย  

(หมายเหต:ุ หากกรณีฝนตกหรือเหตสุุดวิสยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทางบริษทัฯ 

ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินค่าโชวแ์ทน) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)  เมนูพิเศษ !!  เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 

พกัที่  XIN YONG FA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม จูไห-่มาเกา๊-วดัอาม่า-ผ่านชมเจา้แม่กวนอิมริมทะเล-รา้นขนมของฝาก-โบสถ์

เซนตป์อลอิสระชอ้ปป้ิงเซนาโดส้แควร-์เวเนเซ่ียน-มาเกา๊-กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดินทางขา้มด่านกงเป่ย สู ่มาเกา๊ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเจีน (ใน

การเดินทางขา้มด่าน ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของท่านเองและผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที) น าท่านเดินทางสู่ วดั

อาม่า ใหทุ้กท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทับทิมท่ีวัดอาม่า ซ่ึงเป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงมากๆ 

ส าหรบัวดัแห่งน้ี  ตั้งอยู่ใกลก้บัทะเลทางตอนใตข้องเกาะมาเก๊า ภายในวดัมีจุดกราบ

ไหวข้อพรอยู่หลายจุด ซ่ึงแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขาตั้งเดินขึ้ นไปบนัไดไป ในแต่ละชั้นก็



จะมีทั้งศาลเจา้, ศาลา, ประตูโบราณ, ส่ิงศักสิทธ์ิต่างๆใหเ้ราไดข้อพร สถาปัตยกรรม

ภายในวดัน้ันงดงามเป็นสไตล์จีนโบราณ จึงท าใหค้นนิยมเดินทางมากราบไหวแ้ละ

เท่ียวชมบริเวณต่างของวดัอาม่าแห่งน้ี ผ่านชมเจา้แม่กวนอิมริมทะเล  สรา้งดว้ยทอง

สัมฤทธ์ิทั้งองค์มีความสูง 18 เมตร จากน้ันน าท่าน แวะชิมและซ้ือขนมพ้ืนเมือง

รวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามินสกัดจากปลาทะเลน ้ าลึก , 

น ้านมผ้ึงท่ีช่วยบ ารุงผิวพรรณ หรือหมแูผ่น เป็นตน้ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูป โบสถเ์ซนตป์อล สรา้งขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 

1595 และ 1601 ตามล าดับจนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 โบสถ์ถูกท าลายจน

เหลือแต่ดา้นหน้า น าท่านเดินทางสู่ เซนาโดส้แควร  ์อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและ

เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศัย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เวเนเซ่ียน โรงแรมครบวงจร

ใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายใน

พรอ้มสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม

ช่ือดังมากมายกว่า 350 รา้น หรือ ล่องเรือกอนโดล่า (ไม่รวมอยู่ในรายการราคา

ประมาณ ท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม หรือจะเสี่ยง

โชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ั้งหมด 4 โซนใหญ่   

** หมายเหตุ ไม่อนุญาตใหเ้ด็กที่มีอายุต  า่กว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสิโน และไม่

อนุญาตใหท้  าการบนัทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้ นและควรแตง่กายสุภาพ ** 

ค า่   อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเกา๊ 

19.00 น.     กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882 (รับประทาน

อาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

20.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***   

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

• ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

• โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป

และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่

มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่าน

ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการ

เดินทางตามประสงค)์ 

• หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ 

เพ่ือเช็ควา่กรุป๊มีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ และ เวลาบิน 

ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 



• โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และ

ค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ี

ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของ

เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้

เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ 

(เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หน่ึง      

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธ์สินคา้

พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นบวัหิมะ, รา้นหยก, รา้นผา้ไหม, รา้นขนมของ

ฝาก ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับ

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละ

ประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบั

ใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจากท่าน เป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / 

รา้น 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 

ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้ ักกัน กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จะตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

• ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ี

ใหร้บัทราบก่อนการท าจองทวัร ์ 

• ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ

ท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ 

ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็น

อยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 

อาทิตย ์

• ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะไดร้ับท่ีนัง่แบบสุ่ม

เท่าน้ัน) 

• หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

• ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทัวรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้

ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซ้ือ โดยไมม่ีการบงัคบัลุกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

• เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุก

ขอ้แลว้ 

 

 

 

 
 
 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน) 

เด็ก 2-18 ปี  
พกัเดี่ยว

(จา่ยเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 14-16 มกราคม 2561 6,899 9,899 3,900 4,899 

วนัที่ 23-25 มกราคม 2561 6,899 9,899 3,900 4,899 

วนัที่ 01-03 มีนาคม 2561 

** วนัมาฆบูชา **  
8,899 11,899 3,900 4,899 

วนัที่ 08-10 มีนาคม 2561 8,899 11,899 3,900 4,899 

วนัที่ 17-19 มีนาคม 2561 8,899 11,899 3,900 4,899 

วนัที่ 25-27 มีนาคม 2561 8,899 11,899 3,900 4,899 

วนัที่ 31 มีนาคม-02 เมษายน 2561 8,899 11,899 3,900 4,899 
             

อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 3 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถ

จดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 6 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซ่ึงราคาทวัร์

น้ี เป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 เป็นเงิน 2,500 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิม

จากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง จ ากดัไมเ่กินท่านละ 20 กิโลกรมั 

8. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

กรณีท่ีทาง ตม.จีน ระงับการใช้วีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่า ท่ี

เกิดขึ้ นตามจริง และขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ในกรณีท่ีลูกคา้แจง้ยกเลิกการเดินทาง 

ทางเราขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัร ์ไมว่า่กรณีใดทั้งส้ิน) 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์  * * 

คุม้ครองตั้งแต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 

5 0 %  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน 

** 



ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลา

การเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว , การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, 

อาการท่ีเก่ียวขอ้งกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดย

เจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะ

วิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย 

การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขใน

กรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
3. ค่าทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่ , 

ในส่วนค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน)  

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง (กรณีต่างชาติ 

จ่ายเพ่ิมจากค่าทวัร ์1,000 หยวน และผูเ้ดินทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

6. กรณีท่ีวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีน้ีใดๆ ก็ตามและมีเหตุตอ้งยื่นวีซ่า

เด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท า วีซ่าเด่ียวยื่นปกติ 4 วนั ท าการ ท่านละ 1,500 บาท 

หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ท าการ ท่านละ 2 ,550 บาท (อัตราดังกล่าวขา้งต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือ

เดินทางไทยเท่าน้ัน)  

หมายเหต ุ 

• กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบจอยทวัร์

เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมา โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบริการ 

• กรุณาช าระยอดเตม็ (ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

ตัว๋เครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ทั้งหมด * 

กรุณาช าระทั้งหมดเน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่  โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย ์ (สาขา หน่ึงพนั) 

ช่ือบญัชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 

เลขท่ีบญัชี        175-239584-6 (ออมทรพัย)์ 

• แฟกซส์ลิปโอนเงินมาท่ีบริษัทฯ  แฟกซ ์02-3619689 พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ี

มีอายุการใชง้านเหลือไมต่ า่กวา่ 6 เดือน 

• กรุณาส่งหนา้พาสฯ พรอ้มวนัช าระค่าทวัร ์

 

 

 



การยกเลิกการเดินทาง 

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่าย

ทัง้หมด 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท า

ใหค้นเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ

เสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ี เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระ

ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสีย

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี

สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ

บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้

ประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและ

ฮ่องกง เซินเจิ้ น จูไห่ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้

ความช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งสิ้ น** 

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง 

หรือไม่เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ  า

คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิป

ล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาต

ใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

• หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

• เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น 

ผัก ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หาก

เจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  

 


