
 
 

FD312 มาเกา๊-ฮอ่งกง-จูไ่ห ่3วนั 2คนื  

 

FD312:มาเกา๊-ฮอ่งกง-จูไ่ห ่3วนั2คนื 

Hongkong Summer Sale 2019:เทศกาลลดราคาสนิคา้
ท ัง้เกาะ70-80%  

น ัง่รถขา้มสะพานขา้มทะเลใหญท่ีส่ดุในโลก ฮอ่งกง-จไูห-่มาเกา๊ ยโุรปใจกลาง
เอเชยี เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ วหิารเซนตพ์อล ชมววิแบบ 360องศา อา่ว

วคิตอเรยี หาดรพีสัเบย ์ขอพร วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั) วดัผูโ่ถว ถนนคูร่กั ชม
สาวงาม “หวีห่นี”่ ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน,ตลาดกงเป่ย 

เมนพูเิศษ:เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง,อาหารโปรตเุกส 
พกั จไูห ่2 คนื โดยสายการบนิ Thai Air 

Asia 

 



 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิดอนเมอืง - มาเกา๊ - รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - วหิารเซนตพ์อล - THE 
VENETIAN - จูไ่ห ่

2  จูไ่ห-่ฮอ่งกง-อา่ววคิตอเรยี-หาดรพีสัเบย-์วดัแชกงหมวิ-ถนนนาธาน-จไูห ่

3  ถนนคูร่กั-สญัลกัษณ์เมอืงจไูห ่“หวีห่นี”่-วดัผูโ่ถว-ตลาดกงเป่ย-มาเกา๊-กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

04 - 06 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

07 - 09 Jul 2019  9,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

11 - 13 Jul 2019  9,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

18 - 20 Jul 2019  9,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

28 - 30 Jul 2019  11,888  15,888 15,888 15,888 3,500 

08 - 10 Aug 2019  10,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

18 - 20 Aug 2019  10,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

22 - 24 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

25 - 27 Aug 2019  10,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

29 - 31 Aug 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

13 - 15 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

08 - 10 Dec 2019  13,888  15,888 15,888 15,888 3,500 

30 Dec 2019 - 01 Jan 

2020  
15,888  18,888 18,888 18,888 3,500 

31 Dec 2019 - 02 Jan 

2020  
15,888  18,888 18,888 18,888 3,500 



 
 

รายละเอยีดทวัร ์

วนั

ที ่1 
สนามบนิดอนเมอืง - มาเกา๊ - รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - วหิารเซนตพ์อล - THE 
VENETIAN - จูไ่ห ่

03.

30  

พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้3 ประต ู3 เคาเตอร์
เช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ 
กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบนิ 

06.

45  

บนิลดัฟ้าสู ่มาเกา๊ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD760 

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

10.

20  

เดนิทางถงึ สนามบนิมาเก๊า (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) มาเก๊า เป็นเมืองที่มี
ประวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมง
เล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาว
โปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิม
อยูใ่นแถบนี้ ทีส่ าคญัคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และ
ศลิปวัฒนธรรมของ ชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่กีาร
ผสมผสานระห  วา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตวั จนเรยีกไดว้า่เป็น"ยโุรปใจกลาง
เอเชยี จากนัน้ผา่นชมรปูปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิ์
ประทับยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18เมตร หนักกวา่ 1.8 ตนัเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึง่
ผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตเุกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์
ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมาเกา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้น่หลงัไดร้ะลกึถงึ ชมวหิารเซนต์
พอล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลงัของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ด
แสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิต์
ที ่ ยิง่ใหญท่ีส่ดุในดนิแดนตะวันออกไกล แวะชมิขนม รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ตน้ต ารับของเมอืงมา
เกา๊ 

เทีย่

ง  

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษอาหารโปรตเุกส 

เดนิทางสู ่เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ THE VENETIAN โรงแรมคาสโินหรรูะดบั 6 ดาว เชญิทา่น
สมัผัส บรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวก
ทีใ่หค้วามบนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงั
มากมายกวา่ 350 รา้น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภัตตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่
ชอบ ทา่นสามารถน่ังเรอืกอนโดลา่ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม(ไมร่วมคา่น่ังเรอื) ใหท้า่น
ไดส้มัผัสกบัเมอืงจ าลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบั  แหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มี
ของแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casinoก็พอมเีวลา จากนัน้เดนิทางสู่

เมอืงจไูห ่ตัง้อยูท่างใตข้องมณฑลกวางตุง้ มพีืน้ทีด่า้นทศิตะวนัออกตดิกบัเซนิเจิน้ ดา้นทศิใตต้ดิ
กบัมาเกา๊ ในปีค.ศ. 1980 ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงเศรษฐกจิ (SPECIAL AREA) ปัจจบุนัเมอืง
จไูหไ่ดม้กีารพัฒนาทางเศรษฐกจิอยา่งรดุหนา้ทัดเทยีมเมอืงอตุสาหกรรมทัว่ไป ตกึรามบา้นชอ่งใน
ตวัเมอืงสว่นใหญส่รา้งขึน้ใหมส่วยงามไมแ่พเ้มอืงเซนิเจิน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

: น าทา่นสูท่ ีพ่กั XIN YONG FA HOTEL (3*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    



 
 

 

วนั

ที ่

2 
จูไ่ห-่ฮอ่งกง-อา่ววคิตอเรยี-หาดรพีสัเบย-์วดัแชกงหมวิ-ถนนนาธาน-จไูห ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรารี ่ถงึ ฮอ่งกง น าทา่นน่ังรถเดนิทางสู ่อา่ว
วคิตอเรยี (แตไ่มไ่ดข้ ึน้สูจ่ดุชมววิสงูสดุ Peak นะคะ)  น าชมทวิทัศนโ์ดยรอบของเมอืงฮอ่งกง อยู่
เหนือระดบัน ้าทะเล554เมตร เป็นยา่นทีพ่ักอาศยัหรหูราทีส่ดุบนเกาะฮอ่งกง ทา่นจะมองเห็น
ทวิทัศนข์องฮอ่งกงโดยรอบแบบ 360องศา น าทา่นสู ่หาดทรายรพีสัเบย ์หาดทรายรปูจันทน์
เสีย้วแหง่นี้สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปัน้ของ
เจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวน
สวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่
เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 

เที่

ยง  

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดทีข่ ึน้ชือ่อยา่งมาก ทีเ่กาะฮอ่งกง วัดแหง่นี้เรารูจั้กกนัดใีน
นาม วัดกงัหนั วัดนีม้ ีกงัหนัทองแดงทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 3รอบจะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  มา
ให ้จากนัน้น าทา่นไป ชมโรงงานจวิเวลลี ่เยีย่มชมสาธติวธิเีลอืกซือ้เพชรและชมการผลติจวิเวลรีท่ี่
ไดร้ับรางวัลออกแบบดเีดน่ 3ปีซอ้น และเลอืกซือ้กงัหนั แชกงหมวิ น าโชคทีไ่ดท้ าการปลกุเสกมา
จากวัด  จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศยั Hongkong Summer Sale 
2019(ชว่ง ม.ิย-ส.ค) อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนด์
เนมชือ่ดงัตา่งๆระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่Amani,Prada, Gucci Burberry ,Cartier,Chanel, 
Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton,Chole, ของเด็กเลน่ทีห่า้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้
ปลอดภาษีที ่DFS Galleria เชน่Burberry, Cartier,Chanel ,Coach ,Dior,Fendi ,Louis Vuitton, 
Chole ฯลฯใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ.ตกึโอเชีย่นเทอรม์นิอล ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซแ์ละรา้นคา้ตา่งๆ 
มากมาย อาท ิG2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

จากนัน้น าทา่นกบัสู ่เมอืงจูไ่ห ่น าทา่น น ัง่รถขา้ม สะพานฮอ่งกง - จไูห ่– มาเกา๊ (Hong 
Kong-Zhuhai-Macau Bridge) สะพานขา้มทะเลใหญท่ีสุ่ดในโลก มคีวามยาวทัง้ส ิน้ 55 
กโิลเมตร ประกอบดว้ย สะพานขา้มทะเล อโุมงคล์อดใตท้ะเล และเกาะเทยีม เชือ่มเกาะฮอ่งกง 
เมอืงจไูหข่องมณฑลกวางตุง้ และเกาะมาเกา๊ เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการวันที ่24 ตลุาคม พ.ศ. 2017 
สะพานถกูออกแบบใหม้ลีกัษณะคดเคีย้วเพือ่ลดแรงตงึเครยีดของคลืน่ทีก่ระท าตอ่เสาตอมอ่สะพาน 
แถมยังถกูออกแบบใหท้นตอ่แผน่ดนิไหวและไตฝุ้่ น โดยมกีารใชเ้หล็กในการกอ่สรา้งมากถงึ 4 
แสนตนั ซึง่เทยีบไดก้บัการสรา้งหอไอเฟลถงึ 60 แหง่ จงึนับวา่เป็นหนึง่ในสดุยอดทางวศิวกรรม
ของจนี ใชง้บกอ่สรา้งมากถงึ 20 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ (กวา่ 6 แสนลา้นบาท) โดยในเริม่กอ่สรา้ง



 
 

ในปี 2009 ทางฝ่ังแผน่ดนิใหญข่องจนี และเริม่กอ่สรา้งโครงการฝ่ังฮอ่งกงในปี 2011 โดยชว่งแรก
ทางการจนีวางแผนใหโ้ครงการแลว้เสร็จภายในปี2017 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งเกอืบ 10 ปี สะพาน
มทีางวิง่ส าหรับรถยนตท์ัง้หมด 6 เลน แบง่เป็นฝ่ังละ 3 เลน โดยจะชว่ยยน่ระยะเวลาเดนิทา งระ
หวา่ง ฮอ่งกงถงึจไูหเ่หลอืเพยีง 30 นาท ีจากเดมิทีต่อ้งใชเ้วลาเดนิทางโดยใชเ้รอืราว 3-4 ชัว่โมง 
ซึง่ความส าเร็จของการสรา้งสะพานแหง่นี้ทางการจนีนับวา่เป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุ
ใหม ่ถงึ เมอืงจไูห ่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

: น าทา่นสูท่ ีพ่กั XIN YONG FA HOTEL (3*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 

วนัที ่

3 ถนนคูร่กั-สญัลกัษณ์เมอืงจไูห ่“หวีห่นี”่-วดัผูโ่ถว-ตลาดกงเป่ย-มาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น่ังรถผา่นชมทวิทัศนข์อง ถนนคูร่กั ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาล
เมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทิัศน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพักผอ่นเหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ือ่วา่
ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอื มา้น่ัง ซึง่ท ามา
ส าหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูร่ัก ปัจจบุนัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูร่ัก ...แลว้น าทา่น
แวะถา่ยรปูกบัสญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ู“จไูหฟิ่ชเชอร์
เกริล์” หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีน”ี เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเลหวหีนี 
ความหมายคอื สาวงามทีย่นืถอืไขม่กุ ยนืบดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พัดพลิว้ อุน่รอยยิม้ทัง้บนใบหนา้
ถงึมมุปาก เป็นสญัลกัษณข์องเมอืง บง่บอกถงึความอดุมสมบรูณ์รุง่เรอืงแหง่เมอืงจไูห ่เดนิทาง
สู ่วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แมก่วนอมิ เพือ่ความ
โชคด ีนมัสการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่
อายยุนืนาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

แวะชม รา้นสมนุไพรจนี(ยา) แหลง่คน้ควา้ยาแผนโบราณ หรอืเป่าฟู่ หลงิ หรอืทีเ่ราเรยีกวา่ “ บวั
หมิะ” ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้น
เชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองบองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีผอ่น
คลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังการบรยายสรรพคณุของสมนุไพร แวะรา้นผา้ไหม ใหท้า่นชม
ผลติภัณฑผ์า้ไหม อาทเิชน่ ไสผ้า้หม่ทีท่ าจากเสน้ในไหม, ชดุเครือ่งนอนตา่งๆ, เสือ้ผา้, 
ผา้พันคอ ฯลฯ ซึง่ผา้ไหมจนีถอืวา่มชีือ่เสยีงทางการผลติและสง่ออกของโลก เพราะจนีเป็น
ประเทศแรกทีรู่จั้กการเลีย้งไหมและพัฒนาคณุสมบตัพิเิศษตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง ทา่นสามารถ
เลอืกซือ้เป็นของฝาก หรอืวา่ใชเ้องไดต้ามอธัยาศยั เดนิทางสู ่ตลาดกงเป่ย ศนูยก์ารคา้ใตต้ดิ
แอร ์มรีา้นมากกวา่ 5,000 รา้นคา้ มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชัน้
น าตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่ ฯลฯ ทีน่ีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้หมด ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั จนสมควรแกเ่วลาจากนัน้เดนิทางสู ่มาเกา๊ 

22.40  เดนิทางกบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD767 



 
 

00.30

+1  

ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที่
อกีคร ัง้** 

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง
บรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้น
รัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้
เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง,สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณี
เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มี
การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิารรวม 



 
 

1.คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – มาเกา๊(MFM) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิ
เตยีงสปรงิ) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ปส าหรับผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะ
เทา่น ัน้) 
4.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่
โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่น
ตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 
6.คา่บรกิารนี้รับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 800 บาท/ทา่น 

7.(7.1)คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น 

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของลูกคา้ 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 



 
 

 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่น
ตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การ

เดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทัวรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขของ
บรษัิทแลว้ 

 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดย
จะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่



 
 

เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบุตัเิหตตุา่ง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ
มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ด
ถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจาก

คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถ

ทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7) การประกนัภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรม
ธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้

จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


