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เจา้แมก่วนอิมรมิทะเล | ชมทอ้งฟา้จ าลองเวเนเช่ียน | ถนนคู่รกัจไูห่ | สวนสาธารณะ

ซุนยดัเซน | โรงละครหอยไข่มกุ | เมนพูิเศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 
 
 

 

มาเก๊า ใสใส จูไห ่ชวิชิว 3 วัน 2 คืน 
 เดนิทาง มกราคม –พฤษภาคม 63  

เร่ิมต้นเพยีง 5,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.40-10.20)-มาเก๊า-เจา้แมก่วนอิมรมิทะเล-รา้นขนม-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เซนาโดส้แควร-์ 

เวเนเช่ียน- จไูห ่

วนัท่ี 2. สวนสาธารณะซุนยดัเซ็น-รา้นยาสมนุไพร-รา้นเยือ้ไผ-่วดัฝู่ โถว-สวนหยวนหมงิหยวน 

วนัท่ี 3. จไูห-่รา้นหยก-ถนนคูร่กั-สาวงามหวีหน่ี-โรงละครหอยไขม่กุ-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ  
           (สนามบินดอนเมือง FD767: 22.10-23.55) 
 
 



 

  2 มาเก๊า ใสใส จไูห ่ชิวชิว 3 วนั 2 คืน BY FD                                                                                    [GQ1MFM-FD007] 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง FD760: 06.40-10.20)-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนม-
โบสถเ์ซน็ตป์อล-เซนาโด้สแควร-์เวเนเช่ียน-จูไห ่

04.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.40 น. ออกเดินทางสูม่าเก๊า  โดยสายการบินแอรเ์อเซีย เทีย่วบินที่ FD760 (บนเครือ่งมีบรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 
หมายเหต:ุ เดือนพฤศจิกายน  2562 – มีนาคม 2563 เปลีย่นเป็นไฟลท์ FD775: ดอนเมือง-มาเก๊า 06.45-10.20 

10.20 น. เดินทางถงึสนามบินมาเก๊า (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมือง 
“มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมี
ชาวจีนกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาติดัง้เดิมจนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบนีเ้พื่อ
ติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนีท้ี่ส  าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวัจนสามารถเรียกไดว้่าเป็น “ยโุรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บน
ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลี่ยมปากแม่น า้เพิรล์ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตเุกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวนัที่
19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธีสง่มอบมาเก๊าคืนใหก้ับสาธารณรฐัประชาชนจีน นบัจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึ่ง ในเขต
ปกครองพิเศษของจีนอยา่งสมบรูณแ์ตย่งัคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ  

 
จากนัน้สกัการะเจา้แมก่วนอิมริมทะเลรูปองคเ์จา้แม่กวนอิมสมัฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพ่ือ
เป็นอนสุรณใ์หก้บัมาเก๊าเนื่องในโอกาสสง่มอบคืนใหก้บัประเทศจีน  
น าทา่นไปยงัซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลที่สรา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ิทยาลยัเซนตป์อลที่อยูต่ดิ
กบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอีเดิม วิทยาลยัเซนตป์อล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่
ยงัหลงเหลืออยู่ของวิทยาลยัเซนตป์อลคือประจกัษ์พยานการก่อตัง้มหาวิทยาลยัของตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวนัออกไกลและไดร้บั
การวางหลกัสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งพิถีพิถนัขณะที่ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบนัถกูมาเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมืองมาเก๊าเซนา
โดส้แควร ์ซึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนที่ปลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส  
อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเที่ยวและแวะซือ้สนิคา้ที่มีช่ือเสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย...  
จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า ขนมทารต์ไขแ่ละทองพบัหอ่สาหรา่ยที่ขึน้ช่ือ... 
น าท่านชมThe Venetian Resortโรงแรมสดุหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอิสระพกัผ่อนถ่ายรูปและชมความงาม
สมัผสัเมืองจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอธัยาศยัซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND 
CANAL SHOP มีรา้นอาหารช่ือดงัใหท้า่นไดส้มัผสักบัภตัตาคารกว่า 30 แหง่ เพื่อลิม้ลองเมนตู่างๆที่ทา่นช่ืนชอบและรา้นคา้แบรนด์
เนมหลากหลายกว่า300 รา้นเช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA 
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(ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทัง้หมด 4 โซน
ใหญ่ ** (ไม่อนญุาตใหเ้ด็กที่มีอายตุ  ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสิโน และไม่อนญุาตใหท้ าการบนัทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทัง้สิน้
และควรแตง่กายสภุาพ 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร เมนพูิเศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 
 เดินทางสูจ่ไูห่โดยรถโคช้ปรบัอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของท่านเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 

500 เมตร)   ในการเดินทางขา้มดา่นและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60 นาทีเมืองจไูหเ่ขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จไูห”่ไดร้บัการยกยอ่งจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหศัจรรยแ์หง่สาธารณรฐัประชาชนจีน” 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั จไูห ่Jingjing Inn Hotel หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่2 สวนสาธารณะซุนยัดเซน็-ร้านยาสมุนไพร-ร้านเยือ้ไผ่-วัดฝู่โถว-สวนหยวนหมิงหยวน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที่พกั   

แวะถ่ายรูปสวยๆกับสวนสาธารณะซุนยดัเซ็น จุดแวะพักของนักท่องเที่ยวที่มาจูไห่ เป็นจุดพักผ่อนเดินเล่น ถ่ายรูป สุดชิว ของ
นกัทอ่งเที่ยว ชมดอกไมน้านาพนัธุ ์น าทา่นเดินทางสูศ่นูยส์มนุไพรจีน รา้นเยือ้ไผ ่เพื่อฝากคนท่ีทา่นรกั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
 น าท่านสู ่วดัผูโ่ถว นมสัการองคส์งักระจายเพื่อความอดุมสมบรูณ ์นมสัการเจา้แม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมสัการองคอ์มิตรพทุธ

เจา้เพื่อการมีสขุสวสัดีและนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพื่ออายยุืนนาน จากนัน้น าท่านสูพ่ระราชวงัหยวนหมิงหยวน ที่มีสวน

คลา้ยกบัพระราชวงัหยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง พระราชวงัแห่งนี ้ถกูสรา้งขึน้ใหมอ่ีกครัง้ ณ ใจกลางของ  "ภเูขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ท าให้

สวนแหง่นีโ้อบลอ้มดว้ยขนุเขาที่เขียวชอุม่ สวนหยวนหมิง มีเนือ้ที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ที่

ราบ สิ่งก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้งขึน้เท่าของจริงในอดีตทกุชิน้ ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากบัสวน

เดิมในกรุงปกก่ิง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิ่งก่อสรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิน้ อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธา รทอง ประตูตา้กง ต า

หนกัเจิง้ตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลีย้ว 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั จไูห ่Jinjiang Inn Hotel หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3 
จูไห-่ร้านหยก-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหน่ี-โรงละครหอยไข่มุก-ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง FD763: 22.10-23.55) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที่พกั 
 ชมสินคา้พืน้เมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น หยก ฯลฯ แวะถ่ายรูปที่ถนนคูร่กั (The Lover Road) และสาวงามหวี่หน่ี ซึ่งเป็นถนนเลียบ

ชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรฐับาลเมืองจูไห่ไดท้  าไวข้ึน้เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและยงัเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รกั
ทัง้หลาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
 จากนัน้น าทกุทา่นเที่ยวชมโรงละครหอยไขม่กุ หรอื Zhuhai Opera House สถานท่ีทอ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ี่เมืองจไูห ่ใหน้กัทอ่งเที่ยวได้

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึดา้นนอก ลกัษณะเดน่เป็นรูปเปลอืกหอยไขม่กุ วิวตดิทะเล แสง ส ีรอบๆโรงละคร ภายในยงัมีโรงละครส าหรบัการ
แสดงโชว ์(ไมร่วมโชว)์ และภายในมีศนูยก์ารคา้ตา่งๆ ใหท้กุทา่นไดเ้พลนิเพลนิอีกดว้ย 

 
จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดทีต่ลาดใตด้ินกงเป่ยเสมือนเดินอยูใ่น LOWU CENTRE  ทา่นจะสนกุสนานกบัการตอ่รอง
สนิคา้ราคาถกู กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดงัตา่งๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งประดบัส าหรบัคณุผูห้ญิง สมควรแกเ่วลา  
สมควรแกเ่วลา เดินทางสูม่าเก๊าโดยรถโคช้ปรบัอากาศผา่นดา่นกงเป่ย ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทาง
ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขา้มดา่นและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60 นาท ี

22.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊า เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบินที่ FD767 
หมายเหต:ุ เดือนพฤศจิกายน  2562 – มีนาคม 2563 เปลีย่นเป็นไฟลท์ FD787: มาเก๊า-ดอนเมือง  
(บนเครือ่งมีบรกิารขายอาหารและเครือ่งดื่ม) 

23.55 น. เดินทางถงึสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ… 
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อัตราค่าบริการ : มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชวิชวิ 3 วัน 2 คนื BY FD 

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 10-12 ม.ค. 63 5,999 8,999 8,999 8,999 3,000 

วนัท่ี 11-13 ม.ค. 63 5,999 8,999 8,999 8,999 3,000 

วนัท่ี 08-10 ก.พ. 63 10,999 13,999 13,999 13,999 4,000 

วนัท่ี 21-23 ก.พ. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 

วนัท่ี 28 ก.พ.- 01 มี.ค.  63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 

วนัท่ี 06-08 มี.ค. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 

วนัท่ี 13-15 มี.ค. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 

วนัท่ี 20-22 มี.ค. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 

วนัท่ี 04-06 เม.ย. 63 10,999 13,999 13,999 13,999 4,000 

วนัท่ี 11-13 เม.ย. 63 13,999 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัท่ี 12-14 เม.ย. 63 14,999 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัท่ี 13-15 เม.ย. 63 14,999 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัท่ี 01-03 พ.ค. 63 10,999 13,999 13,999 13,999 4,000 

วนัท่ี 02-04 พ.ค. 63 8,999 11,999 11,999 11,999 4,000 

วนัท่ี 15-17 พ.ค. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 

วนัท่ี 22-24 พ.ค. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 

วนัท่ี 29-31 พ.ค. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
ช่วงเทศกาลวันสงกรานต ์ ท่านละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 

 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง สายการ 
บิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุฮ่องกงดอลลาร ์
หากลกูคา้ไมม่ีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงิน 300 หยวน, เหรยีญฮ่องกง / คน / รา้น 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์ทา่นละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เทา่นัน้ 
2.        โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน  
          หรอื 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
          หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุร 
          เดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้ 

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

5.      ชาวตา่งชาตเิก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วีซา่ส  าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้  าเนนิการยื่นวีซา่เอง 

           บรษัิททวัรส์ามารถแนะน าการบ่ืนวีซา่ได ้

6. การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป (10 ท่าน คอนเฟิรม์เดินทางมีหวัหนา้ทวัร)์ ถา้
ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (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] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
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  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่วีซา่กรุป๊แบบ 144 ชั่วโมง (ไมส่ามารถท าคืนไดใ้นกรณีลกูคา้ที่มีวีซา่อยูแ่ลว้และส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 
10.         กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลกิวีซา่กรุป๊ 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บคา่วีซา่ที่เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯ

ขอ  สงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
11. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
12. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 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 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ 
 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 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 โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง 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. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

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

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

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

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

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 
 
 


