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ก ำหนดวนัเดนิทำง:    
พฤษภำคม : 27-29 พฤษภาคม 2560 8,900.- 
มถินุำยน  : 02-04,03-05,09-11,10-12,17-19,23-25 มถินุายน 2560 7,900.- 
มถินุำยน  : 30 มถินุายน  - 02 กรกฎาคม 2560 7,900.- 
กรกฎำคม :  01-03 กรกฎาคม 2560 7,900.- 
กรกฎำคม :  07-09,09-11,10-12,14-16,15-17,21-23,22-24,กรกฎาคม 2560 11,900.- 
กรกฎำคม :  08-10,28-30,29-31 กรกฎาคม 2560 12,900.- 
สงิหำคม :  04-06,05-07,12-14 สงิหาคม 2560 12,900.- 
สงิหำคม :  11-13,13-15,18-20,19-21สงิหาคม 2560 11,900.- 
สงิหำคม :  25-27 , 26-28 สงิหาคม 2560 7,900.- 
กนัยำยน : 01-03,02-04,08-10,09-11,15-17,16-18,22-24,23-25 กันยายน 2560 7,900.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำเกำ๊ เวเนเชีย่น จไูห ่

3 วนั 2 คนื 
โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเซยี (FD)  
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  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซน็ตป์อล - เวเน

เชีย่น- จไูห ่
X O O 

365ART  HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

2 
จูไ่ห-่ถนนคูรั่ก-สาวงามหวหีนี-่วัดผูโ่ถว- พระราชวังหยวนหมงิ

หยวน+โชว ์ 
O O O 

365ART  HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

3 จไูห-่ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-มาเกา๊-กรงุเทพฯ O X X  

 

 

 
 

 
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง              กรงุเทพฯ-มำเกำ๊-เจำ้แมก่วนอมิรมิทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น- 

จไูห ่

04.00 น. 

 

 

06.35 น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคำน ์

เตอรส์ำยกำรบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD760 

(บนเครือ่งมบีรกิำรขำยอำหำรและเครือ่งดืม่) 

 

10.05 น.    

 

เดนิทางถงึสนามบนิมาเกา๊ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผา่นการตรวจเอกสาร

และสมัภาระในการเขา้เมอืง  
 

 

“มำเกำ๊” เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมูบ่า้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้

ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนีและ

มาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี้ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้น

สถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็น

เมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้่า

เป็น “ยุโรปใจกลำงเอเชยี” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของ

สามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิมของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่ง

วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพธิสีง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนี นับ

จากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตย่ังคงสภาพการเมอืง

การปกครองในรปูแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ 

 

บำ่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

 

...จำกน ัน้ผำ่นชมเจำ้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรง

ดอกบวั ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้ับ

ประเทศจนี ....จากนัน้น าท่านมายัง ซำกประตูโบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-

1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ย
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เช่นกันโดยรวมแลว้โบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วทิยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็น

โบราณสถานทีย่ังหลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนต์ปอลคอืประจักษ์พยานการก่อตัง้มหาวทิยาลัย

ของตะวันตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถินัขณะที่

ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊  เซนำโดส้แควร ์ซ ึง่

โดดเด่นดว้ยพื้นถนนที่ปูลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลื่นลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์

โปรตุเกส อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... 

จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับหอ่สาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่...น าทา่น

ชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่านอสิระ

พักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิ

ภายในเวเนเชีย่นตามอธัยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนต่างๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่

ดังใหท้่านไดส้ัมผัสกับภตัตาคารกวา่ 30 แห่ง เพือ่ลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชืน่ชอบและรา้นคา้แบ

รนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ 

หรอื ล่องเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาท่านละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตาม

คลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตให ้

เด็กทีม่อีายตุ ่ากว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการบันทกึภาพใด ๆ ภายใน

คาสโินทัง้สิน้และควรแต่งกายสุภาพ) … เดนิทำงสูจู่ไห่โดยรถโคช้ปรบัอำกำศผ่ำนดำ่นกง

เป่ย  ทำ่นจะตอ้งลำกกระเป๋ำสมัภำระของทำ่นเอง (ระยะทำงระหวำ่งดำ่นประมำณ 500 

เมตร)   ในกำรเดนิทำงขำ้มด่ำนและผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงใช้เวลำในกำรเดนิ

ประมำณ 45-60นำท ี เมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จูไห”่  ไดรั้บการ

ยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี” 

 
 

ค ำ่                                 รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 365ART Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง            จูไ่ห-่ถนนคูร่กั-สำวงำมหวหีนี-่วดัผูโ่ถว-พระรำชวงัหยวนหมงิหยวน+

โชว ์

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก   

 

น ำทำ่นเดนิทำงสูศู่นยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคำ้พืน้เมอืงของเมอืงจูไห ่อำทิ

เช่น ใบชำ หยก ครมีไขมุ่ก ผำ้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝำกคนทีท่ำ่นรกั จากนัน้ชมสัญลักษณ์ของ

เมอืงจูไห่ทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี”่ รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล ...

น าท่านสู่ วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์ังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพื่อ

ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์
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เพื่ออายุยนืนาน จำกน ัน้เดนิทำงผ่ำนชมถนนคู่รกั (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลียบ

ชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดท้ าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ 

และยงัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่กทัง้หลาย 

 

บำ่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ...เมนพูเิศษ เป๋ำฮือ้ + ไวนแ์ดง  

 

..จากนัน้น าท่านสูพ่ระราชวังหยวนหมงิหยวน ทีม่สีวนคลา้ยกับพระราชวังหยวนหมงิ ณ กรงุปักกิง่ 

พระราชวังแหง่นี ้ถกูสรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ "ภเูขาชลินิ" ในเมอืงจไูห ่ท าใหส้วนแหง่

นี้โอบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ สวนหยวนหมงิ มเีนื้อที ่1.39 ตารางกโิลเมตร มภีเูขาโอบรอบ

ทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ที่ราบ สิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้ ภายใน

สวนมทีะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเทา่กบัสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็นศูนยก์ลาง

ลอ้มรอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิน้ อาท ิเสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต า

หนักเจิ้งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลี้ยว น าท่านชมโชว์ อลังการประกอบแสง สี เสียง ซึ่ง

ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ อาท ิเฉียนหลงฮอ่งเตท้่องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก

และการละเลน่ตา่งๆ อกีมากมาย ทัง้สนุกสนานและไดรั้บความรู ้

 

ค ำ่                                 รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 365ART Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง        จไูห ่- ชอ้ปป้ิงตลำดกงเป่ย-มำเกำ๊-กรงุเทพฯ 

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก   

 

จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิทีต่ลาดใตด้นิกงเป่ย เสมอืนเดนิอยู่ใน LOWU CENTRE  

ทา่นจะสนุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้ราคาถกูทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดังตา่งๆ หรอืเลอืกซือ้

เสือ้ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดับส าหรับคณุผูห้ญงิ....สมควรแกเ่วลำ เดนิทำงสูม่ำเกำ๊โดย

รถโค้ชปรบัอำกำศผ่ำนด่ำนกงเป่ย ท่ำนจะต้องลำกกระเป๋ำสมัภำระของท่ำนเอง 

(ระยะทำงระหว่ำงด่ำนประมำณ 500 เมตร) ในกำรเดนิทำงขำ้มด่ำนและผ่ำนพธิกีำร

ตรวจคนเขำ้เมอืงใชเ้วลำในกำรเดนิประมำณ 45-60 นำท ี

 

 สมควรแกเ่วลา  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊  

19.50 น . 

 

21.30 น. 

ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเกา๊เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่

FD765  (บนเครือ่งมบีรกิำรขำยอำหำรและเครือ่งดืม่) 

เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                           
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มำเกำ๊ เวเนเชีย่น จไูห ่3วนั2คนื บนิ FD 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

พฤษภำคม : 27-29 พฤษภาคม 2560 8,900 8,900 8,900 4,000 

มถินุำยน  : 02-04,03-05,09-11,10-

12,16-18,17-19,23-25,24-26 

มถินุายน 2560 

7,900 7,900 7,900 4,000 

มถินุำยน  : 30 มถินุายน  - 02 

กรกฎาคม 2560 
7,900 7,900 7,900 4,000 

กรกฎำคม :  01-03 กรกฎาคม 2560 7,900 7,900 7,900 4,000 

กรกฎำคม :  07-09,09-11,10-12,14-

16,15-17,21-23,22-24,กรกฎาคม 

2560 

11,900 11,900 11,900 4,000 

กรกฎำคม :  08-10,28-30,29-31 

กรกฎาคม 2560 
12,900 12,900 12,900 4,000 

สงิหำคม :  04-06,05-07,12-14 

สงิหาคม 2560 
12,900 12,900 12,900 4,000 

สงิหำคม :  11-13,13-15,18-20,19-

21สงิหาคม 2560 
11,900 11,900 11,900 4,000 

สงิหำคม :  25-27 , 26-28 สงิหาคม 

2560 
7,900 7,900 7,900 4,000 

กนัยำยน : 01-03,02-04,08-10,09-

11,15-17,16-18,22-24,23-25 

กันยายน 2560 

7,900 7,900 7,900 4,000 

รำคำจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 3,500.- // รำคำเด็กทำรก INFANT  3,500.-  

**วนัที ่13-15 เม.ย.60 ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 8,000.- 

**วนัที ่12-14,14-16 เม.ย.60 ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 6,000.- 

**วนัที ่15-17 เม.ย.60 ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 5,000.- 

**วนัที ่ 05-07 พ.ค. 60 ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 5,000.- 

**วนัที ่29เม.ย.-01พ.ค. / 04-06 พ.ค. 60 ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 6,500.- 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ:  

- ตำมนโยบำยของรฐับำลจนีร่วมกบักำรท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มำเก๊ำ จูไห่ เซินเจ ิน้)

ก ำหนดใหม้กีำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้นรฐับำล คอื บวั
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หมิะ, ผำ้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชำ, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบั

รำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทำ่นทรำบวำ่ รำ้นรฐับำลทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกทำ่นแวะชม 

ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไม่มกีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถำ้หำกลูกคำ้ไม่มี

ควำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำลจนีทุกเมอืง ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวน

เงนิ 300 หยวน / คน / รำ้น 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 60 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

***คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร*์**  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุำช ำระยอดเต็มจ ำนวน ภำยใน 24 ชม.  

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

4.5 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้น

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (10 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและ

ผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะ

พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้ เชน่ 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่

ไมส่ามารถเดนิทางได ้

  4.7 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ    

 หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บักำร

พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำงหวัหนำ้

ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 
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4.9 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษิทัอำจมกีำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

8.  คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

     5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทวัร ์
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หมำยเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง

ดอลลำ่ 

 


