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เดินทาง สิงหาคม – ธนัวาคม 62  

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)-มาเกา๊ (สนามบินมาเกา๊) (NX885 : 10.35-14.25)-จไูห่ 

วนัที่ 2.  จูไห่-หอท่ีระลึก ดร.ซุนยดัเซน-รา้นบวัหิมะ-รา้นหยก-รา้นเยื่อไผ่-วัดกวนอู-พระราชวงัหยวนหมิงหยวน-

ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

วนัที่ 3.  จูไห่-มาเกา๊-เจา้แม่กวนอิมริมทะเล-วดัเจา้แม่กวนอิม-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเช่ียน-The Parisian Macao-

มาเกา๊ (สนามบินมาเกา๊)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) (NX882 : 19.00-20.50) 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-มาเกา๊ (สนามบินมาเกา๊) - จูไห่ 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์P ประต ู6-7 พบ

เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 

10.35 น. ออกเดินทางสู่ มาเกา๊ โดยสายการบินแอรม์าเกา๊ เท่ียวบินท่ี NX885  (มอีาหารรอ้นเสิรพ์บนเคร่ือง) 
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14.25 น. เดินทางถึง สนามบินมาเกา๊ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) 

 มาเกา๊ เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเกา๊เป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรม

และประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาว

โปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดต่อคา้ขายกบัชาวจีนและมาสรา้งอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ี

ท่ีสาํคญัคือชาวโปรตุเกสไดนํ้าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติ

เตะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมายทาํใหม้าเกา๊กลายเป็นเมืองท่ีมี่การผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและ

ตะวนัตกอยา่งลงตวัจนสามารถเรียกไดว้า่เป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเกา๊อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝัง่

ทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น้ําเพิรล์ในอดีตมาเกา๊เป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี 

จนกระทัง่วนัท่ี19 ธนัวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทาํพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัสาธารณรฐัประชาชนจีน นับ

จากน้ันมาเกา๊ไดก้ลายเป็นหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจนีอยา่งสมบรูณแ์ต่ยงัคงสภาพการเมืองการปกครอง

ในรปูแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ เดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโคช้ปรบัอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะตอ้งลาก

กระเป๋าสมัภาระของท่านเอง (ระยะทางระหวา่งด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขา้มด่านและผ่าน

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจไูห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของ

ประเทศจนี“จไูห”่ไดร้บัการยกยอ่งจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหศัจรรยแ์หง่สาธารณรฐัประชาชนจนี” 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหาร เมนูพิเศษ.. เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 

ท่ีพกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม จไูห่ Jinjiang  hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 2 จูไห่-หอท่ีระลึก ดร.ซุนยดัเซน-รา้นบวัหิมะ-รา้นหยก-รา้นเยื่อไผ่-พระราชวังหยวนหมิงหยวน-ชอ้ป

ป้ิงตลาดกงเป่ย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชม หอท่ีระลึก ดร.ซุนยดัเซน ซ่ึงถูกสรา้งโดยผูท่ี้เคารพนับถือท่าน สรา้งข้ึนเพื่อใหค้นรุ่นหลงัได้

รูจ้กัและ ระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจนียุคใหม ่เป็นผูท่ี้มีพระคุณกบัชาวจีนอยา่ง

ใหญ่หลวง เพราะเป็นผูป้ลดแอกชาวจีนใหร้อดพน้จากสังคมเดิมท่ีลา้หลังและระบบกษัตริยร์าชวงศ์ชิง ซ่ึง

สญัลกัษณข์องหอท่ี ระลึกแห่งน้ีคือรปูป้ันเหมือนของตวัท่าน ท่ีตั้งอยูท่างดา้นหน้าของพิพิธภณัฑแ์ละแผ่นป้าย

ท่ีเขียนวา่ “ เทียนเซ้ียะเหวย กง ” ซ่ึงท่านก็เป็นผูเ้ขียนดว้ยตวัของท่านเอง 

 จากน้ันนําท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยา

ครอบจกัวาล บวัหิมะ ยาประจาํบา้นท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมายช่วยรกัษาแผลจากการโดนความรอ้น

เช่นน้ํารอ้นลวกหรือน้ํามนัช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้หรือจะทาเพ่ือป้องกนัผิว

ไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสิวฝ้าจุดด่างดาํบนใบหน้าใหห้น้าเนียนใสนําท่านชม

รา้นผา้ไหมชมขั้นตอนการเล้ียงไหมและการผลิตผา้ห่มไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผสันําท่านชมรา้นหยก

มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยกใหท่้านไดเ้ลือกชื้ อเป็นของฝากหรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตวัท่านเอง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน ท่ีมีสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง 

พระราชวงัแหง่น้ี ถกูสรา้งขึ้ นใหมอี่กครั้ง ณ ใจกลางของ "ภเูขาชิลิน" ในเมืองจไูหท่าํใหส้วนแหง่น้ีโอบลอ้มดว้ย

ขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็น
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พ้ืนท่ีราบ ส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้งข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้ น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตาราง

เมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ กวา่รอ้ยช้ิน อาทิ 

เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตําหนักเจิ้ งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว ...จากน้ันใหท่้าน

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ี ตลาดใตดิ้นกงเป่ย เสมือนเดินอยูใ่น LOWU CENTRE  ท่านจะ

สนุกสนานกบัการต่อรองสินคา้ราคาถูกทั้ง กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซ้ือเส้ือผา้ ถุงเทา้ 

รองเทา้ เคร่ืองประดบัสาํหรบัคุณผูห้ญิง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหาร 

ท่ีพกั นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม จไูห่ Jinjiang hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 3 จูไห่-มาเกา๊-เจา้แม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจา้แม่กวนอิม-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเช่ียน-The Parisian 

Macao-มาเกา๊ (สนามบินมาเกา๊)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) (NX882 : 19.00-20.50) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 สมควรแกเ่วลา เดินทางสู่ มาเกา๊ โดยรถโคช้ปรบัอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของ

ท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที นําท่านสู่ วดัเจา้แม่กวนอิม เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดใน

มาเก๊า สรา้งขึ้ นตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 13 ภายในวดัมีแท่นบชูาสวยงาม สาหรบัประดิษฐานองคพ์ระพุทธรูป 

พรอ้มรูปป้ันทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากน้ียงัเป็นท่ีประดิษฐานขององคพ์ระพุทธรูปปางนิพพาน

ประทบัอยู่ในดอกบวั จากน้ันนําทุกท่านสู่ เจา้แม่กวนอิมริมทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอิมสมัฤทธ์ิประทบัยืน

บนโคมทรงดอกบวั ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊เน่ืองในโอกาสส่งมอบคืนใหก้บั

ประเทศจนี .... จากน้ันนําท่านแวะซ้ือขนมพื้ นเมืองมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพบัหอ่สาหร่ายท่ีข้ึนช่ือ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันนําท่านมายงั ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ท่ีสรา้งขึ้ นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 

1835 ทาํใหว้ทิยาลยัเซนตป์อลท่ีอยูติ่ดกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอีเดิม 

วิทยาลยัเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานท่ียงัหลงเหลืออยู่ของวิทยาลยัเซนตป์อลคือ

ประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดร้ับการวางหลักสูตร

การศึกษาไวอ้ยา่งพิถีพิถนัขณะท่ีซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบนัถกูมาเป็นสญัลกัษณป์ระจาํเมืองมาเกา๊..

จากน้ันเดินทางต่อท่ี The Venetian Resort โรงแรมสุดหรเูลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท่้านอิสระ

พกัผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสมัผัสเมืองจาํลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจาํลองเสมือนจริงภายในเวเน

เชี่ยนตามอธัยาศยัซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีรา้นอาหารชื่อดงัใหท่้านไดส้มัผสักบั

ภตัตาคารกวา่ 30 แหง่ เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านชื่นชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น 

เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่

ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เส่ียงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยู่

ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตใหท้ํา

การบนัทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งส้ินและควรแต่งกายสุภาพ) ทุกท่านสามารถเดินชมสถานท่ีเท่ียวจาก

The Venetian Resort ไปยงัหอไอเฟลจาํลองของมาเกา๊ และสามารถชมววิหอไอเฟลจาํลองขนาดคร่ึงหน่ึงข

จากของจริงท่ีฝรัง่เศส ซ่ึงตั้งตระหง่านอยูบ่ริเวณหน้าทางเขา้รีสอรท์ The Parisian Macao โดยสามารถขึ้ นไป
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ชมวิวสวยๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ และ ฝัง่ Cotai ไดอ้ย่างเต็มท่ี หอไอเฟลจาํลองของมาเก๊าจะไปเท่ียวแลน

มารค์แหง่ใหมข่องเกาะมาเกา๊ 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั.....เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกา๊ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรม์าเกา๊เท่ียวบินท่ี NX882   

 (มอีาหารรอ้นเสิรพ์บนเคร่ือง) 

20.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิูกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ มากนั มาเกา๊ จไูห่ 3 วนั 2 คืน BY NX 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-

3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 

18 ปี 

พกักบัผู่ใหญ ่1 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 

ปี 

(เสริมเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 

18 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ทา่นละ 

วนัท่ี 02-04 ส.ค. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 09-11 ส.ค. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 16-18 ส.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 23-25 ส.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 29-31 ส.ค. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 05-07 ก.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 07-09 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 12-14 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 14-16 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-23 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 10-12 ต.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 11-13 ต.ค. 62 9,890.- 12,890.- 12,890.- 12,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 12-14 ต.ค. 62 10,890.- 13,890.- 13,890.- 13,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 24-26 ต.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 31ต.ค.-02พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 02-04 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 07-09 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 08-10 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 14-16 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 
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วนัท่ี 16-18 พ.ย. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-23 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 23-25 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 28-30 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 30พ.ย.-02ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 05-07 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 07-09 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 12-14 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 13-15 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-23 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 29-31 ธ.ค. 62 11,890.- 14,890.- 14,890.- 14,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 30ธ.ค.-01ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.- 

วนัท่ี 31ธ.ค.-02ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จงึไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วนัเดินทางกลบั] ท่านละ 5,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋

เคร่ืองบิน 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. ชาํระเงินคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ 

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

 - ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัชี 071-2-80018-6  

 - ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัชี 221-2-20230-1  

 เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพ่ือใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) 

และเบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบรูณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอน

เงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เท่าน้ัน 

2. ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่ง

สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 
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5. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1  ค่าตัว๋เครื่องบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเตมิกบัทาง

บริษทัได ้ 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

10. ค่าน้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอรเ์อเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส ์Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส ์Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอรไ์ลน์ 20 กิโล / คาเธ่ยแ์ปซิฟิค 30 กิโล/ แอรม์าเกา๊ 20 กิโล 

คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ 

11.  คา่วซ่ีากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถทาํคืนไดใ้นกรณีลกูคา้ท่ีมีวซ่ีาอยูแ่ลว้และสาํหรบัพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน) 

12.  กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดขึ้ นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  

สงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนัก

เกินจากทางสายการบินกาํหนด, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของ

มีค่าท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
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4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (1,500 THB) 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ํารองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เน่ืองจากสายการบินแอรม์าเกา๊ ไมส่ามารถทาํการ REFUND ได ้

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหท่ี้

นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 55 วนั ขึ้ นไปกอ่นการเดินทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 40-54 วนักอ่นเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลิกภายใน 26-39 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 25 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนท่ี บริษัทฯกาํหนดไว ้(10ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกนับริษัทตอ้งนําไปชาํระคา่เสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจาํท่ีนัง่กบัสาย

การบินและคา่มดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่

วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือนการ

เดินทางของท่าน ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํ

ตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ั้งหมด  

 **สาํคญั!! บริษัททาํธุรกิจเพือ่การท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและ

ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้ง

ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  

อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
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2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮ่องกง

ดอลลาร ์

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


