
 

 

 
 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

 

 

 

เยอืนยุโรปกลางเอเชีย  วดัอาม่า ,โบสถเ์ซนตป์อล, เยีย่มชมเวเนเช่ียน 

เก็บภาพประทบัใจกบัรูปป้ันสาวงาม หวีหน่ี สญัลกัษณข์องเมืองจูไห่ 

นมสัการขอพรไหวพ้ระแกช้งกบั 5 วดัดงัของมาเกา๊ 

ชมความงามพระราชวงัหยวนหมิง  ชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูก ณ ตลาดใตด้ินกงเป่ย 

 

 

พิเศษ1. อาหารทุกม้ือพิเศษ เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 

พิเศษ2. โชวสุ์ดอลงัการ ณ พระราชวงัหยวนหมิงหยวน 
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ลดราคาใหอี้กท่านละ 300 บาท เหลือราคาท่านละ 8,600 บาท 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – เจา้แม่กวนอิมรมิทะเล – วดัอาม่า - โบสถเ์ซนตป์อล – ตลาดกงเป่ย – 

จูไห ่

04.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบิน AIR ASIA พบเจา้หน้าท่ี

ท าการเช็คอินตัว๋ 

06.45 น. บินลดัฟ้าสู่มาเกา๊ โดยเท่ียวบิน FD760  

10.20 น.     ถึงสนามบิน มาเกา๊ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ มาเกา๊ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมง

เล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาว

โปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยู่

ในแถบน้ี ท่ีส าคัญคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และ

ศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสาน

ระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกไดว้า่เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  หลงัอาหาร เพื่อเขา้วดัแกปี้ชงกบั วดัส าคญัสาหรบัคนปี

ขาล, ปีมะเส็ง, ปีวอก และปีกุน น าท่านเดินทางสู่วัดอาม่า หรือ ศาลเจา้แม่ทบัทิม (ไหวพ้ระแก้

ชงวัดที่ 1) ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศถวายใหก้ับอาม่า องค์เทพทิดาแห่งทอ้งทะเล ภายในศาลจะมีหิน

ขนาดใหญ่ซ่ึงแกะสลกัเป็นรปูเรือส าเภาโบราณ เป็นสญัลกัษณท่ี์บ่งบอกวา่ บริเวณน้ี คือ จุดแรกท่ีเจา้

แม่อาม่าย่างเทา้ขึ้ นสู่แผ่นดินมาเก๊า ดา้นหน้ามีรูปป้ันสิงห์โตอยู่  2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุน

ลกูแกว้ท่ีอยูใ่นปากไปทางขวา 3  ครั้ง ใหท่้านท่ีเกิดปีชงไหวว้ดัน้ีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล น า

ท่านแวะชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มี

ความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบั

แดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง 
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คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็น

เจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสท่ีส่งมอบ 

 

 

 

 

 

มาเกา๊คืนใหก้บัจีน และน าท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถแ์หง่น้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนต์

ปอล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรก

ของเอเชียตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 

1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลยั และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลือแต่

ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตล์ผสม

ระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันในโลก แวะชอ้ปป้ิงยา่น เซนาโดส้

แควร ์ถือไดว้่าเป็นท าเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินคา้คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไว ้

มากมาย มีเส้ือผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมีสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ ของมาเก๊าวางขาย

อยูด่ว้ยเรียกว่าชอ้ปป้ิงท่ีน่ีแห่งเดียวก็คุม้เกินพอ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่จไูห่ โดยรถโคช้ เมืองจไูห่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน และไดร้บัการยกยอ่งจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมือง

มหศัจรรยแ์หง่สาธารณรฐัประชาชนจีน” 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (2) หลงัจากน้ัน น าท่านสู่ตลาดใตด้ินกงเป่ยหรอืตลาดใตด้ิน 

แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมืองจไูหมี่สินคา้มากมายใหท่้านเลือกซ้ือ อาทิเชน่ โทรศพัทมื์อถือ, 

เกมสบ์อย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ตามแฟชัน่ตามฤดกูาลในชว่งน้ัน, ผลไม,้ อาหาร 

และขนม 

พกัท่ี JINJIANG HOTEL  3 ดาว  หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สอง       ถนนคู่รกั The Lover’s Road – ชมรูปป้ันสาวงามหวีหน่ี”จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ – สวนหยวนหมิง

หยวน พรอ้มชมโชวสุ์ดอลงัการ 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   นัง่รถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รกั The 

Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรฐับาลเมืองจไูห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ 

ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ และท่ีไดช้ื่อว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณ

ถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงไดช้ื่อว่าถนน

คู่รกั ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวีหน่ี” จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงาม

กลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมืองจไูห่ บริเวณอ่าวเซียงห ูเป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูริ่ม

ทะเล และชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน “ยาบวัหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, 

แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  แวะใหท่้านไดเ้ยี่ยมชม ไข่มุก ซ่ึงเป็นไข่มุกน ้าจืดขึ้ นชื่อ

ของเมืองจีน   

เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

จากน้ันน าท่านแวะชม ผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากผา้ไหมจีน   ท่ีมีชื่อเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นใน

หนา้หนาว และเยน็สบายในหนา้รอ้น น าท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวนจ าลองจากสวน

หยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลงัถูกท าลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การ

บรูณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสรา้งถึง 600 ลา้นหยวน  สรา้งขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ 

ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมีพ้ืนท่ี

ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิงท่ี

ท าใหส้วนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกบัสวนเก่าท่ีปักก่ิง คือการเพ่ิมเติมและตกแตก

สวนท่ีเป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือไดว้่าเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวซ่ึงจ าลองมาจากสถานท่ีในประวติัศาสตร ์มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และ

ธุรกิจการท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั้งแต่วนัท่ี 1กุมภาพนัธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มี

ภเูขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพ้ืนท่ีราบ ส่ิงก่อสรา้งต่างๆ สรา้งขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น  

มีมากกวา่ 100 ชิ้ น อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ต าหนักเจิ้ งตา้กวางหมิง สะพาน

เกา้เล้ียว 
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เยน็  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ...เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง (5)   

 จากน้ันชม โชวต์ระการตาดว้ยแสง ส ีเสียง ซ่ึงใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ยการแสดง

ชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีก

มากมาย (หมายเหต:ุ หากกรณีฝนตก หรอืเหตสุุดวิสยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนเงินค่าโชวท่์านละ 40 หยวน) 

พกัท่ี JINJIANG HOTEL  3 ดาว  หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม       จูไห่ – มาเกา๊ – วดัลินฟง – วดัเจา้แม่กวนอิม – วดัเปากง – วดักวนไท - เวเนเช่ียน  -  

กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) หลังอาหารน าท่านเดินทางขา้มด่านกงเป่ย 

กลบัมาสู่ มาเกา๊ เพื่อเขา้วดัแกปี้ชงต่อกบั 4 วดัส าคญัสาหรบัคนปีขาล, ปีมะเส็ง, ปีวอก และปีกุน  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัลินฟง  (ไหวพ้ระแกช้งวดัที่ 2)  เป็นวดั 1 ใน 3 ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน 'มา

เก๊า' ตามประวติัสรา้งขึ้ นตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิงราวปี ค.ศ. 1592 ใหท่้านไดไ้หวพ้ระขอพรเพ่ือใหมี้

สุขภาพท่ีดี   

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดเจา้แม่กวนอิม  (ไหวพ้ระแกช้งวัดที่ 3)  เป็นหน่ึงในวดัใหญ่ท่ีผูค้น

นิยมมากราบไหวก้ันเป็นจ านวนมาก สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 13  ใหท่้านไดข้อพร เร่ืองการเงิน 

เพื่อใหเ้งินทองไหลมาเทมา ส าหรบัคนปีชงขอพรไม่ใหเ้กิดการขดัสนเร่ืองเงินทอง  
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เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัเปากง  (ไหวพ้ระแกช้งวัดที่ 4)  วดัน้ีมีเทพประธานของศาลชื่อว่า 

'เทพเปากง' หรือ 'เปาปุ้นจิ้ น' ท่ีเราๆ ท่านๆ รูจ้กักนัดีเป็นเทพแหน่งความยุติธรรม ผูค้นส่วนใหญ่

ท่ีมาพรจากเทพเปากงใหช้่วยปัดเป่าคนปองรา้ย หรือศตัรู นอกจากน้ีอีกหน่ึงทีเด็ดก็คือท่ีน่ีมีหอเทพ

ไทส้่วยเอ๊ีย 60 องค ์ส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการปีชง เพื่อปัดเป่าศตัร ูความเจริญรุ่งเรือง และสุขภาพ ส าหรบั

คนปีชงท่ีมีปัญหาต่างๆ จากรา้ยกลายเป็นดี ส าหรบัคนปีชง  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท  

(ไหวพ้ระแกช้งวัดที่ 5)  หรือท่ีคนไทยเรียกว่าวดัเทพเจา้กวนอ ูสรา้งขึ้ นเพ่ือบูชาเทพกวนอ ูไดร้บั

การบนัทึกจาก UNESCO ใหเ้ป็น 1 ในมรดกโลก เทพเจา้กวนอเูป็นเทพแห่งความซ่ือสตัย ์จึงชื่นชอบ

และไดร้ับการเคารพในฐานะเทพอุปถัมภ์และเทพผู ้คุม้ครองของผู ้พิทักษ์สันติราษฏร์ ต ารวจ 

นักการเมือง และผูน้ าประเทศนิยมมากราบไหวเ้พราะเชื่อวา่สามารถปกป้องส่ิงชัว่รา้ยต่างๆ และชว่ย

เสริมบารมีในการปกครองและคุม้ครองบริวาร เพื่อปกป้องส่ิงชัว่รา้ย ชว่ยเสริมบารมี ส าหรบัคนปีชง  

น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสมัผัส

บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้

ความบันเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมาย

กว่า 350 รา้น ใหท่้านไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านชื่นชอบ 

ท่านสามารถนัง่เรือกอนโดล่าล่องไปตาม 

 

 

 

 

 

คลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่นรายการ) หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 4 โซน

ใหญ่  ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบิน มาเกา๊ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

22.25 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD767 

00.15 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
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** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** คณะยนืยนัการเดินทางท่ี  9 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

26 – 28 สงิหาคม 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900 

02 – 04 กนัยายน 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900 

09 – 11 กนัยายน 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900 

16 – 18 กนัยายน 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900 

23 – 25 กนัยายน 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900 

14 – 16 ตลุาคม 2559 9,900 9,900 9,900 3,500 5,900 

23 – 25 ตลุาคม 2559 9,900 9,900 9,900 3,500 5,900 

28 – 30 ตลุาคม 2559 9,900 9,900 9,900 3,500 5,900 

04 – 06 พฤศจกิายน 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900 

11 – 13 พฤศจกิายน 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900 

18 – 20 พฤศจกิายน 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900 

25 – 27 พฤศจกิายน 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900 

02 – 04 ธนัวาคม 2559 9,900 9,900 9,900 3,500 5,900 

03 – 05 ธนัวาคม 2559 10,900 10,900 10,900 3,500 6,900 
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09 – 11 ธนัวาคม 2559 9,900 9,900 9,900 3,500 5,900 

10 – 12 ธนัวาคม 2559 10,900 10,900 10,900 3,500 6,900 

16 – 18 ธนัวาคม 2559 9,900 9,900 9,900 3,500 5,900 

23 – 25 ธนัวาคม 2559 9,900 9,900 9,900 3,500 5,900 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรม

ทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิัทฯ จงึอยากเรยีนช้ีแจงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และ

ถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้
เป็นหลกั 
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์ อีเมลล ์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อีเมลล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือ

ท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์ อีเมลล ์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน

ยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะ

เดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่ง

หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 
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ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน 

ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใต้

ทอ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด 

ไข ่ เน้ือสตัว ์ ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก  

   


