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MACAU 
MACAU – ZHUHAI - HONGKONG 
โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อชยี  

3 วนั 2 คนื 

ไฮไลท ์ทวัร ์MACAU – ZHUHAI – HONGKONG 

- เทีย่วเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊”   

- ชมโชวต์ระการตาดว้ยเทคนคิ แสง ส ีเสยีง และนกัแสดงกวา่ 100 ชวีติ 

- ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง วดัหวงัตา้เซยีน และ วดัแชกงหมวิ 

- ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮอ่งกง 

- เมนพูเิศษเป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 
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Day 1     

 กรงุเทพฯ – มาเกา๊ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์-  เวเนเชีย่น – จไูห ่

 07.30 น. พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์1-2 สายการบนิแอร์

  เอเชยีโดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

10.10 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 762 (ไมบ่รกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 13.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.) 

  น าทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืง มาเกา๊ เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและ

น่าสนใจ จากนั้นผ่านชม  เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล รูปองค์เจา้แม่กวนอมิ

สมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็น

อนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าเนื่องในโอกาสสง่มอบคนืใหก้ับประเทศจนี จากนัน้น า

ทา่นมายัง ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 

แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยู่ตดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กัน จากนัน้เดนิตอ่ไปยัง 

เซนาโดส้แควร  ์ซึง่โดดเด่นดว้ยพื้นถนนทีปู่ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์

โปรตุเกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้น าท่านแวะซือ้

ขนมพืน้เมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่...น าทา่นชม THE VENETIAN RESORT โรงแรม

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ – มาเกา๊ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล –  

เซนาโดส้แควร ์-  เวเนเชีย่น – จไูห่ 
 

   LANDMARK HOTEL 

หรอื SILVER HOTEL 

2 จูไ่ห่-ถนนคูรั่ก-สาวงามหวหีนี่-วดัผูโ่ถว-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-

พระราชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว ์
 

     LANDMARK HOTEL 

หรอื SILVER HOTEL  

3 จไูห่-ฮอ่งกง- วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน- ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ถนน.
นาธาน - กรุงเทพฯ 

      

เครือ่งแอรบ์สั A321 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

มบีรกิารขายอาหาร 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

  

 

 
 



 

GT-MFM FD03 

สดุหรูเลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้า่นอสิระพักผ่อนถา่ยรูปและชมความงามสมัผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและ

ไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบ่งเป็นโซนต่างๆ 

เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้า่นไดส้มัผัสกับภัตตาคารกวา่ 30 

แห่ง เพือ่ลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 

รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือ

กอนโดลา่ GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตาม

คลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 21 

ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการบนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ) 

 เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 จากน ัน้ เดนิทางสูจู่ไหโ่ดยรถโคช้ปรับอากาศผา่นดา่น กงเป่ย ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหวา่ง

  ดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60

  นาท ี เมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จไูห่”  ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืง

  มหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี” 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LANDMARK HOTEL หรอื SILVER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 2 

 จูไ่ห ่– ถนนคูร่กั – สาวงามหวหีนี ่– วดัผูโ่ถว – ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย – พระราชวงัหยวนหมงิหยวน + โชว ์

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   เดนิทางถงึ ถนนคูร่กั  THE LOVER’S ROAD ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจไูห่ได ้

  ตกแต่งภูมทิัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ..ผ่านชม สาวงาม

  หวหีนี ่จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าว

  เซยีงหู เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล และน าทา่นเดนิทางสู ่ศูนย์

  สมุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคา้พื้นเมอืงของเมอืงจูไห่ อาทเิชน่ ใบชา หยก 

  ครมีไข่มุก ผา้ไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนทีท่่านรัก ....จากนัน้น าท่านสู ่วดัผู่โถว นมัสการ

  องคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิเพือ่ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพื่อการมสีขุ

  สวสัดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่ใหอ้ายยุนืนาน 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย  น าท่านสู ่ตลาดใตด้นิกงเป่ยหรอืตลาดใตด้นิ แหลง่ชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมอืงจูไห่มสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืก

  ซือ้ อาทเิช่น โทรศัพทม์ือถือ, เกมสบ์อย, MP3, MP4, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ตามแฟชั่นตามฤดูกาลในช่วงนั้น, 

  ผลไม,้ อาหาร และขนม  ฯลฯ  น าท่านชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึง่เป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปักกิง่ 

  หลังถูกท าลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแกก่ารบรูณะ พระราชวงัหยวนหมงิใหมไ่ดง้บประมาณ

  กอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน  สรา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชลินิ ในเมอืงจูไห่ ท่องเทีย่ว สวนนี้ไดเ้ปิดให ้

  บคุคลเขา้ชมตัง้แตว่นัที ่1กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบสิง่กอ่สรา้ง

  ต่างๆ สรา้งขึน้เท่าของจริงในอดตีทุกชิน้  มีมากกว่า 100 ชิน้ อาท ิเสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต า

  หนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

 เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 

GT-MFM FD03 

 จากน ัน้ ชม โชวอ์นัตระการตา ดว้ยแสง ส ีเสยีง ซึง่ใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชวีติ ซึง่ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิเฉยีน 

   หลงฮอ่งเตท้อ่งเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเลน่ตา่งๆ อกีมากมาย 

   (หากกรณีฝนตกหรอืเหตสุดุวสิยั ไม่สามารถดโูชวไ์ด ้ทางบรษัิทฯ ปรับเปลีย่นโปรแกรมหรอืคนืเงนิคา่โชวแ์ทน) 

 ค า่  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LANDMARK HOTEL หรอื SILVER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

    

Day 3 

 จไูห-่ฮอ่งกง- วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน- ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ถนน.นาธาน - กรงุเทพฯ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยเรอืเฟอรร์ ี ่(ประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านเดนิทางสู่ ฮ่องกง 

โดยเรอืเฟอรร์ี ่(ประมาณ 1 ชัว่โมง)  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ เพือ่สกัการะเทพเจา้แช

กง และใหท้่านหมุนกังหันทองแดง ทีเ่ชือ่กันวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขับไล่ส ิง่ชัว่รา้ยและ น าแต่

ส ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะทีว่ัดนี้ในวันขึน้ปีใหม่ น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้

เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาว

ฮ่องกงส่วนใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพื่อขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภัยน าท่านเยี่ยมชม

โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการ

เสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่และรา้นหยก  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ี่

ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้   

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสูแ่หล่ง ชอ้ปป้ิงทีย่่านจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุม

โลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ ไม่ว่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใด

ศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่าย

สนิคา้ แบรนดเ์นมของดไีซน์เนอรน์านาชาตชิือ่ดังจากทั่วทุกมุมโลก อกีทัง้ยังเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกับอาหาร

ชัน้เลศิบรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ เลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอร์มนัิล แหล่งรวม

สนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO 

ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่TOY’S US 

 เย็น  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 18.00 น. ถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

21.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีร ์เทีย่วบนิที ่FD503 (ไมบ่รกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

   23.15 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิดอนเมอืง   กรงุเทพฯ   โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

********************************** 
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MACAU – ZHUHAI – HONGKONG By FD 
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

19-21 มกราคม 2561 10,911 13,911 13,911 3,500 

02-04 กมุภาพันธ ์2561 10,911 13,911 13,911 3,500 

03-05  มนีาคม 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

09-11  มนีาคม 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

17-19  มนีาคม 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

23-25  มนีาคม 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

24-26  มนีาคม 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

30 มนีาคม – 01 เมษายน 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

 

 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ทีน่ั่ง  HOT SEAT  มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้
  
Airbus A320       
 Hot Seat  แถวที่ 1    500 บาท / เที่ยว 
   Hot Seat  แถวที่ 2-5    450 บาท / เที่ยว 

Hot Seat  แถวที่ 12-14    450 บาท / เที่ยว 
 
*** hot Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี,    ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมีี

ครรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

     
  

หมายเหต ุ:  

-  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห่ เซนิเจิน้) ก าหนดใหม้ ี การประชาสมัพันธ์

สนิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุ

ทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้

รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
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2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วนั  

 จองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

เพิ่ม 5 กโิลกรัม  150 บาท/เที่ยว 

เพิ่ม 10 กโิลกรัม 650 บาท/เที่ยว 

เพิ่ม 20 กโิลกรัม 1,550 บาท/เที่ยว 
3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 3. การช าระคา่บรกิาร 

       3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสาร

ยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7วนัท าการ) 

       3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง ควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิท

ตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

 4.การยกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋โปรโมชัน่ หลงัจากท าการจองทวัรแ์ละช าระเงนิคา่ทวัรแ์ลว้  จะไม่สามารถขอยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดใ้นทกุ

กรณี  และ  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นจะของดการใชบ้รกิารใดๆ ตามโปรแกรมทวัร ์หรอื 

ไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ  ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ กับทางบรษัิทได ้

5. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
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6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีด

ของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

8.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

9.กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

10.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่

ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

  

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

1. การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ขอยดึมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 

2. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

5. ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จ าทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า    

 หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 **ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคน

เขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

7. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1.คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ

ทวัรข์า้งตน้ (ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได)้ 
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- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้ 

 2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ 20 กโิลกรัม คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ท าวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบ 144 ชัว่โมง (ส าหรับลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้! ) กรณีทีท่างเมอืงจนีประกาศยกเลกิวี

ซา่เขา้จนีแบบ 144 ชัว่โมง ...ท าใหต้อ้งยืน่วซีา่จนีแบบเดีย่วแทน....ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่เพิม่ พาสไทย ยืน่แบบ 4 วันท าการ ทา่นละ 

1,500 บาท 

 7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

       คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ  200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้** 

 -  เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 -  เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

    **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

    **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 6. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์ ทา่นละ 200 หยวน  ตอ่ทา่น/ทรปิ  

     ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น

จ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

 



 

GT-MFM FD03 

หมายเหตุ 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

 7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ทอ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุ

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่าง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญองทีน่ 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


