
 

 

มาเก๊า จไูห่ โชว์น า้พุเต้นระบ า 3วัน 2คืน 
 

 
 
 
 
 
 

มาเก๊า  จูไห่  ตลาดใต้ดนิก๊กเป่ย ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล 
วัดผู่ถอ ร้านบัวหมิะ ร้านผ้าไหม ร้านหยก โชว์น า้พุเต้นระบ า 

วัดเจ้าแม่กวนอมิ น่ังกระเช้าสู่ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS 
โบสถ์เซนต์พอล องค์เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล THE VENETIAN THE PARISIAN 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  มาเก๊า  จูไห่  ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย    
 
08.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน AIR 

MACAU (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่น 

11.35 น. ออกเดินทางสู ่มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.25 น.  เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า เมืองที่ได้ช่ือวา่เป็นดินแดนแหง่การพนนัและคาสิโนนามระบือ  ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น า

ท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ  ผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทาง
ระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)  ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดิน
ประมาณ 45-60นาที  เมืองจูไห่  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้
เป็น “เมืองมหศัจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”   จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ที่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย  เป็นย่านช้อปปิง้ที่ตัง้อยู่
ติดชายแดนมาเก๊า มีสนิค้าให้ทา่นได้เลอืกซือ้มากมาย   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ลิม้รสอาหารพิเศษ....เป๋าฮือ้+ไวน์แดง 
พักที่ ZHONGSHAN HUI CHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

   
 

วันที่ 2 ผ่านชมถนนคู่ รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล วัดผู่ถอ ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านหยก โชว์น า้พุเต้นระบ า 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชม ถนนคู่ รัก ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ท าไว้ขึน้เพื่อเป็นสถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจและยงัเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทัง้หลาย น าท่านชมสญัลกัษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีช่ือเรียกว่า จูไห่ฟิชเชอร์
เกิร์ล  หรือ หวีหน่ี รูปปัน้สาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถือไข่มกุอยู่ริมทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั จากนัน้
น าท่านสู ่วัดผู่ถอ นมสัการองค์สงักระจายเพื่อความอดุมสมบรูณ์นมสัการเจ้าแมก่วนอิม เพื่อความโชคดี นมสัการองค์อมิตร
พทุธเจ้าเพื่อการมีสขุสวสัดีและนมสัการพระพทุธเจ้า 4 พระองค์เพื่ออายยุืน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะ ร้านบัวหิมะ ยาสามญัประจ าบ้านที่มีช่ือเสียง มีสรรพคณุรักษาผิวที่ถกูไฟไหม้ , น า้ร้อนลวก เป็นต้น น าท่านแวะ  

ร้านผ้าไหม  ที่ขึน้ช่ือของประเทศของจีน  ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าที่ท าจากผ้าไหม  เช่น ผ้าหม่ เสือ้ผ้า รองเท้า เป็นต้น น าทา่น
ชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝากล า้ค่า จากนัน้น าท่าน ชมโชว์น า้พุเต้นระบ า ที่
อลงัการ ประกอบด้วยการแสดงชดุตา่งๆ อาทิ เหินหาวสูส่วรรค์ เต้นระบ า น า้พอุลงัการงานสร้างที่ไมไ่ด้เคยเห็นมาก่อน โดย ใช้
เวลาแสดงประมาณ 10 นาที ( เน่ืองจากเป็นโชว์กลางแจ้ง หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง  ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักที่ ZHONGSHAN HUI CHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  



 

 

   
 
วันที่ 3  จูไห่ มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม น่ังกระเช้าสู่ ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS ร้านขนมพืน้เมืองโบสถ์เซนต์

พอล ผ่านชมองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล THE VENETIAN-THE PARISIAN มาเก๊ากรุงเทพ ฯ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโค้ชปรับอากาศ  ผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 

(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาใน
การเดินประมาณ 45-60นาที  น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มาก ที่สดุในมาเก๊า สร้างขึน้
ตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 13 ภายในวดัสมัผสัได้ถึงความศกัดิสทิธิ  และมนต์ขลงัอนัเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนท่ีดมูเีสนห์่
ในแบบฉบบัของชาวจีน และองค์ที่โดดเดน่เป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแมก่วนอิม ที่แตง่องค์ทรงเคร่ืองด้วยชดุเจ้าสาวของจีน
ที่ตดัเย็บด้วยผ้าไหมอยา่งงดงาม จากนัน้น าทา่น โดยสารกระเช้า สู ่ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS ปอ้มสร้างขึน้
เมื่อคศ. 1622 ปอ้มแหง่นีเ้ป็นสญัลกัษณ์ให้ทราบวา่เมื่อในสมยัอดีต เป็นสถานท่ีเตือนความทรงจ าของคนโปตเุกสวา่ที่นี่มีการ

ในปัจจุบนั ประกอบด้วยตวัประภาคารท่ีสร้าง” มาเก๊า“แย่งชิงทัง้ฮอลนัดา และโปตเุกส เพื่อจะครอบครองในสถานที่เรียกวา่  
คศ.8641 สงู 91 เมตร นบัเป็นประภาคารแหง่แรกในเอเชียตะวนัออก สถานท่ีแหง่นีย้งัมีที่เก็บอปุกรณ์เตือนพายสุมยัก่อนและ

ยงัใช้จนถึงทกุวนันี ้ให้ท่านได้ชมทศันียภาพมมุสงูของมาเก๊า ที่ท่านไม่เคยได้สมัผสัอย่างแน่นอน และเป็นสถานที่สามารถชม
วิวมมุสงูของเมืองมาเก๊า ที่สวยงามที่สดุ และทา่นได้ชมประวตัิศาสตร์มาเก๊าที่มีเร่ืองเลา่จากอดีต ทกุวนันีป้ระภาคารแหง่นีก็้ยงั
สอ่งแสงสวา่งและยงัไมเ่คยที่จะดบั (ป้อมเกีย ปิดทุกวันจันทร์)  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นแวะ ร้านขนมพืน้เมือง อาทิเช่น ทองม้วนไส้หมหูยอง  ,ทองพบัไส้หมหูยอง ,คกุกีแ้อลมอล ,ขนมเบีย้ ,มะนาวโปรตเุกส

 ,หมหูวาน ,ท๊อปฟ่ีนม ฯลฯ ซึ่งเป็นขนมที่ขึน้ช่ือของเมืองมาเก๊า  น าท่านชม โบสถ์เซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีช่ือ ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียนได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในดินแดนตะวนัออกไกล น าท่าน 
ผ่านชมองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสมัฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั มีความสงู 18 

เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั เป็นองค์เจ้าแมก่วนอิมลกูคร่ึงผสมผสานระหวา่งจีนกบัโปรตเุกส ซึง่พระพกัตร์เป็นพระ แมม่ารีโปรตเุกส 
สร้างขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กบัจีน เพื่อคนให้รุ่นหลงัได้ระลึกถึง น าท่านเดินทาง
สู ่THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้ความบนัเทิง และเป็นสถานที่ช้อปปิง้ พบกบัร้านค้า
แบนด์เนมช่ือดงัมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สมัผสักบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลอง
เมนตู่างๆ  ที่ท่านช่ืนชอบ พร้อมให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศการลอ่งเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสนั
สดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตัง้อยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล  จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่THE 

PARISIAN ให้ทา่นได้สมัผสักบัเมืองจ าลองของฝร่ังเศสเมอืงปารีส ชมหอไอเฟลจ าลอง ห้ามพลาด!! กบัมมุถ่ายรูปสวยๆของ
ที่น่ีเพลนิเพลดิกบัเสนห์่และความโรแมนติคของเมืองปาริสแหง่เอเชีย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขึน้ชมวิวบนหอไอเฟล)   

ค ่า  อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 



 

 

 

   
 
19.00 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

21.00 น.  ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ............... 
 

   
 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 
☺☺☺☺  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺☺☺☺ 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป ***) 
 
หมายเหตุ :  ตามนโยบาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่ วไปได้รู้จักคือ ร้านขนมพืน้เมือง, ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านผ้าไหม, ซึ่ งจ าเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจ าเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่เข้าร้านช้อปป้ิง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1, 000 
หยวน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาเก๊า จูไห่  โชว์น า้พุเต้นระบ า 3 วัน 2 คนื 
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่านัน้) 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
ราคา เด็กอายุ 
ต ่ากว่า 18 ปี 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม  

 วนัท่ี 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29 มิถนุายน-01 กรกฎาคม 6,799 บาท 8,799 บาท 3,500 บาท 

 วนัท่ี 02-04 / 03-05 / 04-06 / 05-07 / 06-08 
   13-15 / 16-18 / 18-20 / 20-22 / 23-25        
   24-26 / 25-27 / 26-28 / 27-29 กรกฎาคม 

7, 799 บาท  9, 799 บาท 3,500 บาท 

วนัท่ี 24-26  /27-29  /29-31  สงิหาคม  7,799 บาท 9,799 บาท 3,500 บาท 

วนัท่ี 03-05 / 04-06 / 05-07 / 07-09 / 10-12 
   12-14 / 14-16 / 17-19 / 18-20 / 19-21        
   21-23 / 24-26 กนัยายน 

7,799 บาท 9,799 บาท 3,500 บาท 

ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์ 

ราคาข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ราคาเด็กต ่ากว่า 18 ปี เกบ็เพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 2,000 บาท 

 
หมายเหตุ ราคาทัวร์นี ้ ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคา

สูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มัน
เพิ่มตามความเป็นจริง 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทาง

การเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวข้างต้น
สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงินบาทท่ีไมค่งที่)  
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

☺ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
☺ คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามที่ก าหนดไว้ในรายการ 
☺ คา่วีซา่เข้าประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง (เฉพาะหนงัสอืเดินทางไทยเทา่นัน้) กรณีที่วีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง ถกู

ยกเลิกไม่ว่ากรณีนีใ้ดๆ ก็ตาม และมีเหตุต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือเดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่าย
หน้าตรง รูปสีขนาด 5.1 X นิว้ 2 พืน้หลังสีขาวเท่านัน้ จ านวน  รุป พร้อมช าระค่าวีซ่า 2ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 
ช าระค่า 1,500 บาท  / ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 2,550 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้) 



 

 

☺ คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ทา่น) , อาหารและเคร่ืองดื่มทกุมือ้ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
☺ คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
☺ น า้หนกัสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม, คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
☺ ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้ เอา

ประกนัท่ีมีอายตุัง้แต ่ 1 นไป และผู้ เอาประกนัอายรุะหวา่งเดือนขึ ้ 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายสุงูกวา่ 70 ปี ขึน้ไป คา่ชดเชย
ทัง้หลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลอืเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบไุว้ในกรรมธรรม์ ทัง้นีย้่อมอยู่ในข้อจ ากดัที่มีการตกลง
ไว้กบับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทัง้นีอ้ัตราเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่ บาท ขึน้อยู่กับระยะเวลาการ 330
เดินทาง 

 
การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีที่เสยีชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เลือ่น, ไส้ติ่ง, อาการท่ีเก่ียวข้องกบัการตดิยา, 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบตุร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ 
และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 คา่หนงัสอืเดินทาง และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
 ค่าวีซ่าจีนและมาเก๊า ส าหรับผู้ถอืหนังสือเดินทางต่างชาติที่ระบุว่าต้องยื่นวีซ่าจีนและมาเก๊า 
 คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น เคร่ืองดื่ม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึน้อยู่กับความพึง

พอใจของท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่) 
 ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 หยวน/ท่าน/ทริป 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่ จ่าย  จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถกูให้กับบริษัททัวร์เท่านัน้  

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในการจอง ช าระยอดเต็มจ านวน ภายใน 2 วันหลังการจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต
ให้กับทางบริษัทฯ  

2. เนื่องจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  
ทัง้หมดหรือบางสว่นให้กบัทา่น 

3. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 



 

 

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก
ท่านเป็นจ านวนเงนิ 1000 หยวน  คน / วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการน าเสนอเท่านัน้เมื่อท าการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดบัเดียวกันแต่
อาจจะไมไ่ด้อยูใ่นยา่นเดียวกนั 

7. การยกเลิก 
7.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป   เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง 
7.2 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป   เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง 
7.3 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั   เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง 
7.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั   เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร์ 
7.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า

มัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด
เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1.  จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2.  บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3.  รายการทอ่งเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, การสญูหาย, ความ
ลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

5.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย 
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6.  หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้
โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.   หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
9.  ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง

มือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10.  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 



 

 

11. เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ด้วยเหตผุลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  

12.  เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ 
13. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
ข้อควรระวัง!! หนงัสอืเดินทางตา่งชาติ กรุณาเช็คกบัเจ้าหน้าที่ทกุครัง้วา่ต้องท าการยื่นวีซา่เข้าฮ่องกง และมาเก๊าหรือไม่ 

** ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวฮ่องกง โทร. 02-233-7377  
**ก่อนท าการจองทวัร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั  

เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 
พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนมิฉะนัน้บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 

 

 

 
 

 
 

http://line.me/ti/p/@premiumworldtour

