
 
 
 
 

มาเกา๊มาเกา๊มาเกา๊---จไูจไูจไูห่ 3 วนั 2 คืนห่ 3 วนั 2 คืนห่ 3 วนั 2 คืน

โดยสายการบิน ไทยโดยสายการบิน ไทยโดยสายการบิน ไทยสมายล์สมายล์สมายล์

 
กาํหนดการเดินทาง  27-29 ก.พ. / 13-15 มี.ค. / 20-22 มี.ค. / 27-29 มี.ค. 2558 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เดอะเวเนเช่ียน-จไูห่ 
 
05.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4  เคาน์เตอร ์ E เคาน์เตอรส์ายการบินไทยสมายล ์โดยมี

เจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกและให้การต้อนรบั 
08.10 น. เหินฟ้าสู่ เกาะมาเกา๊ โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE 670  
11.55 น.      ถึงสนามบินมาเกา๊ หลงัจากผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรแลว้  จากนัน้นําท่านเขา้สูต่วัเมอืง 
กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านท่องเทีย่วรอบเกาะมาเก๊า ซีง่มาเก๊าเป็นเขตบรหิารพเิศษมาเก๊าแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี  เรยีกสัน้ ๆ 

ว่า มาเก๊า  เป็นพืน้ทีบ่นชายฝัง่ทางใตข้องประเทศจนีปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณา
นิคมของยุโรปทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในจนี ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่16 อาํนาจอธปิไตยเหนือมาเก๊าไดย้า้ยไปทีส่าธารณรฐั
ประชาชนจนีใน พ.ศ.2542 กลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี  แลว้นําท่านสู ่ วดัอาม่า หรอื ศาลเจ้าแม่
ทบัทิม ตัง้อยู่บรเิวณเขาบารร์่า สรา้งขึน้เพื่ออุทศิถวายใหก้บัอาม่า องคเ์ทพธดิาแห่งทอ้งทะเล ภายในมศีาลเจา้ 
และกอ้นหนิขนาดใหญ่ ซึง่แกะสลกัเป็นรปูเรอืสาํเภาโบราณ เป็นสญัลกัษณ์ทีบ่่งบอกว่าบรเิวณน้ีคอืจุดแรก ทีเ่จา้
แม่อาม่าย่างเทา้กา้วขึน้สูผ่นืดนิมาเก๊า เมื่อถงึช่วงเวลาของเทศกาลอาม่า (A-Ma Festival) ในเดอืนเมษายนหรอื
พฤษภาคมของทุกปี บรรยากาศทีน่ี่จะคกึคกั และมกีารจดัแสดงเชดิสงิโตอย่างสนุกสนาน จากนัน้นําท่าน
นมสัการ วดัเจ้าแม่กวนอิม ถอืเป็นการไหวพ้ระเอาฤกษ์เอาชยั เพราะวดัแหง่นี้เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มากทีส่ดุ
ในมาเก๊า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่13 ภายในวดัสมัผสัไดถ้งึความศกัดิส์ทิธิแ์ละมนตข์ลงัอนัเก่าแก่ของ
สถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบบัของชาวจีน ซึง่ภายในวดัแหง่นีม้ีพระพทุธรูปท่ีชาวมาเก๊าเคารพ
นบัถืออยูห่ลายองค์ ไมว่า่จะเป็นพระพทุธรูปพระพทุธเจ้า 3 ยคุ ทีม่ีประดิษฐานอยูด้่วยกนั 3 องค์ ซึง่สะท้อนให้เห็น
ถึงปรัชญาทางพระพุทธศาสนาทีว่่า ม ีอดตี ปัจจุบนั และอนาคตมพีระยไูล ทีค่นมาเก๊าใหค้วามเคารพนบัถอืมา
กราบไหวข้อพรกนัเยอะ และองคท์ีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษเหน็จะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ ทีแ่ต่งองคท์รงเครื่องดว้ยชุด
เจา้สาวของจนีทีต่ดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอย่างงดงาม  นําทุกท่านผ่านชม เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล หรอื เจา้แม่กวนอมิ
ปรางคท์อง เจา้แม่กวนอมิองคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ ัง้องค ์มคีวามสงู 18 เมตร หนกักว่า 1.8 ตนั 
ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนชอ้ย ภายในฐานรปูปัน้จะเป็นพพิธิภณัฑซ์ึง่แสดงประวตัคิวามเป็นมา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9


 
 
 
 

ตลอดจนวตัถุประสงคใ์นการจดัสรา้ง สะทอ้นกบัแดดยามเยน็เป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอร่ามงดงามจบัตา เจา้
แม่กวนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แม่กวนอมิลกูครึง่ คอืปัน้เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ แต่ว่ากลบัมพีระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแม่มา
ร ีทีเ่ป็นเช่นน้ีกเ็พราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า ในโอกาสทีส่ง่
มอบมาเก๊าคนืใหก้บัจนี เพื่อทีว่า่คนรุ่นหลงัเหน็แลว้จะไดร้ะลกึถงึว่าสิง่นี้เป็นสิง่ทีโ่ปรตุเกสมอบใหก้บัมาเก๊า และ
ภายใตฐ้านรปูปัน้ยงัจดัเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงถงึประวตัคิวามเป็นมา นําท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้
เคยเป็นสว่นหนึ่งของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบ
ตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูกทาํลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 
และ 1601 ตามลาํดบั จนกระทัง่เกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลยั และโบสถถ์ูกทาํลายจนเหลอืแต่ดา้นหน้า
ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบนัไดหน้าดา้นหน้าของตกึแสดงใหเ้หน็ถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออก และ
ตะวนัตกและมอียูท่ีน่ี่เพยีงแหง่เดยีวเท่านัน้ในโลก ชอ้ปป้ิงย่าน เซนาโด้สแควร ์ถอืไดว้่าเป็นทาํเลทองทางธุรกจิ
ของมาเก๊าเพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมสีนิคา้
จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ยเรยีกว่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่แหง่เดยีวกค็ุม้เกนิพอ แวะชมิและซือ้
ขนมพืน้เมอืง    

คํา่       รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสูโ่รงแรมครบวงจรและคาสโินทีใ่หญ่ทีส่ดุของมาเก๊าและใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ใหท้่าน
ชม  เดอะเวเนเช่ียน  หรอื เวนิสมาเกา๊  สมัผสับรรยากาศแบบเวนิส  เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ยีห่อ้
ดงัๆ ถงึ 350 รา้นคา้ อาท ิBossini, Giordano, Baleno, Nike, Adidas, Fossil, Swarovski, Swatch และอื่นๆ อกี
มากมาย และอิม่เอมกบัรา้นอาหารถงึ 40 แห่งภายในเมอืงเวนิสของโรงแรม ล่องเรอืกอนโดลาในดนิแดนเวนิ
สแห่งตะวนัออก หรอืเลอืกชมโชวต่์างๆ กไ็ดต้ามใจชอบ (การล่องเรอื ประมาณ 188 เหรยีญฮ่องกง หรอื ชมโชว์
ต่างๆ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเอง) ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางขา้มด่านจากมาเก๊าสู ่เมอืงจไูห่  

   จากนัน้นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม  Swan Hotel, Zhuhai หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสอง จไูห่-ช้อปป้ิงตลาดใต้ดิน-ชมโชว ์
 
เช้า            รบัประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมท่ีพกั   

จากนัน้นําท่านสู ่ถนนคู่รกั Lover's Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามของเมอืงจไูห่แวะถ่ายรปูกบัสญัลกัษณ์
อนัสวยงามโดดเด่นของเมอืงจไูห่ บรเิวณอ่าวเซยีงห ูเป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร "จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์" และนํา
ท่านชม ผลติภณัฑ ์ผา้ไหม อกีหนึ่งผลติภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงของประเทศจนี ทีม่คีวามแตกต่างกบัไหมเมอืงไทยและ
คุณสมบตัทินทานแมเ้สน้ไหมจะมคีวามละเอยีดมากกต็าม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมและยงัมเีสือ้ผา้ ผา้พนัคอ 
และผลติภณัฑอ์ื่นทีท่าํจากไหมอกีดว้ย  ชม วดัไป่เหลียน (วดัดอกบวัขาว) นมสัการเทพเจา้แหง่โชคลาภเทพเจา้
กวนอ,ู เจา้แม่กวนอมิ เพื่อเป็นสริมิงคล แวะชมผลติภณัฑท์ีท่าํจาก ผา้ไหม จนีทีม่ชีื่อเสยีง โดยเฉพาะผา้หม่ไหมที่
ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเยน็สบายในหน้ารอ้น จากนัน้นําท่าน แวะชมรา้นยา ทีเ่ลื่องชื่อทีส่ดุจะเป็นผลติภณัฑ ์“บวั
หมิะ” สามารถรกัษาแผลทีโ่ดนน้ํารอ้นลวก และแผลผุผองไดเ้ป็นอย่างด ี 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย         นําท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดใต้ดินกก๊เป่ย ตัง้อยูต่ดิชายแดนมาเก๊า เป็นศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กว่า รา้นคา้ ม ี
                   สนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย เช่น สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชัน้นําต่าง ๆ ทีน่ี่มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หมดซึง่เป็นทีน่ิยม 
               มากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสนิคา้ทีน่ี่มคีุณภาพและราคาถูก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตาม 
 อธัยาศยั จากนัน้นําท่านชมสนิคา้มชีื่อของจนี ชม หยกจนี สนิคา้มชีื่อเสยีงของเมอืงจนีพรอ้มทัง้ใหท้่านไดร้บั 



 
 
 
 

 คาํแนะนําและวธิกีารดหูยก แลว้น าท่านสู่ บ้านเกดิเฉินฟาง สร้างข้ึนในปี 1891-1896  รวมถึงเฉิน Gongci สามบา้น 
 ขนาดใหญ่ 3 แห่ง สไตลต์ะวนัตก 1 แห่ง และหอ้งรับแขก 1 แห่ง พ้ืนท่ีก่อสร้าง 2,495 ตารางเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี  
 5,742 ตารางเมตร การรวมกนัของวฒันธรรมตะวนัตกและประเพณีสถาปัตยกรรมจนี อาคารมัง่คัง่ประดบัดว้ย 
 รปูแบบทีโ่ดดเด่นทาํใหพ้อง นอกจากนี้ประตูเลนบา้นปหูนิอฐิปลกูดว้ยแมกโนเลยี, Guri ดอกไมท้ีม่คี่าธปูและอื่น  
 ๆ กว่าศตวรรษ สรา้งขึน้รอบ ๆ กาํแพงอฐิ จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัหยวนหมิง ไดส้รา้งขึน้แทนพระราชวงั 
 ใหม่หยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ พระราชวงัแหง่นี้ ถูกสรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ “ภูเขาชลินิ” ในเมอืง “จ ู
 ไห”่ ทาํใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ สวนหยวนหมงิ มเีน้ือที ่1.39 ตารางกโิลเมตร มภีูเขาโอบ 
 รอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพืน้ทีร่าบ สิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้ ภายในสวนม ี
 ทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเท่ากบัสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ย 
 สิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิน้ อาท ิเสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตําหนงัเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้ 
 เลีย้วสิง่ทีท่าํให ้สวนหยวนหมงิ หยวน มคีวามแตกต่างกบัสวนเก่าทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแต่งสวนทีเ่ป็น 
 ศลิปแบบตะวนัตกผสมกบัศลิปะจนี “สวนหยวนหมงิ” จงึถอืไดว้่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่จาํลองมาจากสถานทีใ่น 
 ประวตัศิาสตร ์มคีุณค่าทัง้ในแงว่ฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และธรุกจิการท่องเทีย่ว สวนแห่งนี้เปิดใหบุ้คคลเขา้ชม 
 ตัง้แต่ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 1997 เป็นตน้มา 
คํา่      รบัประทานอาหารคํา่ ณ.ภตัตาคาร 
                    จากนัน้ ชมการแสดงและเลเซอร ์สะท้อนชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเมืองริมแม่น้ําและได้เกิดเหตกุารณ์   
                    ต่าง ๆ ในยุคสงครามฝ่ิน 
                    จากนัน้นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม  Swan Hotel, Zhuhai หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม จไูห่-มาเกา๊-กรงุเทพฯ 
 
เช้า             รบัประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมท่ีพกั สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัสู ่เกาะมาเก๊า ผ่านด่านตรวจคนเขา้ 
                   เมอืง  และนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิมาเก๊า 
12.35 น.    นําท่านลดัฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยสายการบินไทยสมาย  เท่ียวบินท่ี WE 671 
14.20 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ...  

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

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรฐับาลจีน รว่มกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการ 
ประชาสมัพนัธสิ์นค้าพืน้เมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รูจ้กัในนามของรา้นรฐับาล คือ รา้นนวดเท้า, รา้นผา้ไหม, รา้น 
หยก ซ่ึงจาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า  
รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะซ้ือหรอืไมซ้ื่อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม ่
มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
อตัราค่าเดินทาง  27-29 ก.พ. / 13-15 มี.ค. / 20-22 มี.ค. / 27-29 มี.ค. 2558 

 
หมายเหต ุ การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 15 ท่าน หากมี
จาํนวนตํา่กว่า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงรายการเดินทางหรอือตัราค่าเดินทาง  
**  รายการการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง กรณีมีเหตขุดัข้อง อาทิ สภาพอากาศแปรปรวน, ไฟลทล์่าช้า, หรอื
สภาพการจราจรและจลาจลหรอืเหตอ่ืุนๆ ** 
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยสมายลเ์สน้ทางกรุงเทพฯ-มาเก๊า-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่ารถรบัสง่และระหว่างการนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ และ ค่าภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเขา้ประเทศจนีแบบหมู่คณะ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บั 

ความคุม้ครอง 50% ของวงเงนิประกนั 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็  

ณ วนัที ่ 20 ธ.ค. 2557 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง,ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และ สาํหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี และค่าภาษกีารบรกิารหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าภาษอีย่างอื่นทีม่ไิดท้ราบล่วงหน้า อาท ิการจดัเกบ็ภาษสีนามบนิหรอืเชื้อเพลงิเพิม่เตมิในภายหลงั, อตัรา 

แลกเปลีย่นเงนิตราทีส่งูเกนิกว่าปกต,ิค่าธรรมเนียมการทาํวซี่าทีม่กีารปรบัโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้ามาก่อน หรอื
อื่น ๆ  

 คา่ทิปไกค์ท้องถ่ิน / คนขบัรถ / หวัหน้าทวัร์ (โดยประมาณ 600 บาทตอ่ทา่น) 

มาเกา๊-จไูห่ 3 วนั / TG Thai Smile รวมตัว๋เคร่ืองบิน ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 14,900 7,300 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 2,900 2,900 



 
 
 
 
การชาํระเงิน 
 

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 5,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่านสาํหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
 ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํ 
 ทัง้หมด 

 
การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์น 
การคนืเงนิทัง้หมด 

 สาํหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิ 
การเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํทัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํที ่5,000 บาท และค่าวซี่าตามที่ 
สถานทตูเรยีกเกบ็ 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ มสีทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 

การควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํ
รา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ ซึง่จะไดร้บัการชดเชยคนืต่อเมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัการชดเชยจาก
สายการบนิ โรงแรม และอื่นๆ ก่อน 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมร่บัผดิชอบค่าบรกิาร  
             ทีท่่านไดช้าํระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 
 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากทีไ่ดส้าํรองทีน่ัง่บนเครื่องและ

โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีตดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋

เครื่องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิ บรษิทัขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่น
ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิให ้สาํหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทั ฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากม ี 
             เอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 
 

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

 


