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  บนิตรง..เชยีงใหม!่!  
  มาเกา๊ จไูห ่เวเนเชีย่น  3 วนั 2 คนื 
   โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 

 สดุคุม้!!! เทีย่ว 2 เมอืง ชมมรดกโลก 

 เทีย่วชมเมอืงตากอากาศจนีตอนใต ้ ณ เมอืงจไูห ่ 

                     ถา่ยรปูคูร่ปูปัน้สาวงามกลางทะเล “หวหีนี”่ เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห ่
 พรอ้มชมโชวอ์ลงัการประกอบแสง ส ีเสยีง ทีพ่ระราชวงัหยวนหมงิหยวน 

 ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย สนิคา้ราคาถกู..!!!! 

 ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่ The Venetian Resort และชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมา

เกา๊ 

MACAU 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  02-04 ม.ีค.                                                                                                 13,999.- 

วนัที ่ 13-15 เม.ย.           14,999.- 

วนัที ่ 29 เม.ย. – 01 พ.ค.          14,999.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 เชยีงใหม-่มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล -โบสถเ์ซน็ต์

ปอล-เวเนเชีย่น-จไูห ่FD752  11.55-15.40 น. 
X   

MIN AN HOTEL หรอื
ระดับเดยีวกนั 

 
2 

จูไห่-ถนนคู่ รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว- พระราชวัง
หยวนหมงิหยวน+โชว ์    

MIN AN HOTEL หรอื
ระดับเดยีวกนั 

3 จไูห-่ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-มาเกา๊-เชยีงใหม ่
FD753 16.30-18.10 น. 
 

    

**หมายหมายเหต ุ:  
- รายการนีย้งัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ ทา่นละ่   600 บาท / ทรปิ  
- รายการนีย้งัไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
 

 

ทีน่ ัง่บนเครือ่ง 
แบบ 3-3 

มบีรกิารอาหารขายบน
เครือ่ง 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 
 

 

 

วนัแรก        เชยีงใหม-่มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล -โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเชีย่น-จไูห ่

09.30 น. 

 

คณะพรอ้มกันที่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี ประต ู7 โดยมเีจา้หนา้ที ่ คอยอ านวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

11.55 น. ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD752 

(มบีรกิารอาหารขายบนเครือ่ง) 

 

15.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิมาเก๊า (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผ่านการ

ตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้เมือง “มาเก๊า” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดย

มีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดัง้เดิมจนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที่ 16 ชาว

โปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้ง

อาณานคิมอยูใ่นแถบนี้ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้น

สถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊า

กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจน
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สามารถเรียกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บน

ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิม

ของโปรตุเกส นานถงึ 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพธิสี่ง

มอบมาเก๊าคืนใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขต

ปกครองพเิศษของจนีอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมอืงการปกครองในรูปแบบของ

หนึง่ประเทศสองระบบ 

 

...จากน ัน้ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รปูองคเ์จา้

แม่กวนอมิสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึง่

ประเทศโปรตุเกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊า

เนื่องในโอกาสสง่มอบคนืใหก้ับประเทศจนี ....จากนัน้

น าท่านมายัง ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้

ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกับ

โบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กันโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล 

(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่ังหลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนต์ปอลคือ

ประจักษ์พยานการก่อตัง้มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภูมภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บ

การวางหลักสูตรการศกึษาไวอ้ย่างพถิพีถิันขณะทีซ่ากประตูโบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบัน

ถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊า  เซนาโดส้แควร ์ซ ึง่โดดเด่นดว้ยพื้นถนนที่ปู

ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อสิระให ้

ท่านไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้น า

ท่านแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไข่และทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่...น าท่าน

ชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้่าน

อสิระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้า

จ าลองเสมือนจรงิภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึง่แบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND 

CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้า่นไดส้ัมผัสกบัภัตตาคารกวา่ 30 แห่ง เพือ่ลิม้ลอง

เมนูต่างๆ ทีท่่านชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, 

G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ล่องเรอืกอนโดล่า GONDOLA (ไม่

รวมอยูใ่นรายการ ราคาท่านละ 120 เหรยีญ) ล่องไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอื

จะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กที่มอีายุต ่ากว่า 

21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหท้ าการบันทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโิน

ทัง้สิน้และควรแต่งกายสภุาพ) … เดนิทางสูจู่ไหโ่ดยรถโคช้ปรบัอากาศผา่นดา่นกง

เป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสมัภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่าน

ประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาท ี เมอืงจูไห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของ

ประเทศจีน “จูไห่”  ไดรั้บการยกย่องจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจนี” น าทา่นเขา้ทีพ่ัก 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

เขา้สูท่ ีพ่กั จไูห ่ MIN AN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง      จไูห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี-่วดัผูโ่ถว- พระราชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจไูห ่

อาทเิช่น ใบชา หยก ครมีไข่มุก ผา้ไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนทีท่่านรกั จากนั้นชม

สัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ที่มชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี”่ 

รปูปัน้สาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยู่

รมิทะเล ...น าท่านสู่ วดัผู่โถว นมัสการองค์สัง

กระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจา้แม่

กวนอมิ เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมติรพุทธ

เจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนาน จากน ัน้เดนิ

ทางผา่นชมถนนคูร่กั (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมน

ตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดท้ าไวข้ ึน้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่

นยิมของบรรดาคูรั่กทัง้หลาย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนพูเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง  

 

....จากนัน้น าท่านสูพ่ระราชวงัหยวนหมงิหยวน ทีม่สีวนคลา้ยกับพระราชวังหยวนหมงิ 

ณ กรุงปักกิง่ พระราชวังแห่งนี้ ถูกสรา้งขึน้ใหม่

อกีครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชลินิ" ในเมอืงจู

ไห่ ท าใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีว

ชอุ่ม  สวนหยวนหมิง มีเนื้ อที่  1.39 ตาราง

กโิลเมตร มภีูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้

เป็นพืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ สรา้งขึน้เทา่ของ

จรงิในอดตีทุกชิน้ ภายในสวนมทีะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับ

สวนเดมิในกรงุปกกิง่ เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิน้ อาท ิเสา

หนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว น าท่าน

ชมโชว ์อลังการประกอบแสง ส ีเสยีง ซึง่ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิเฉียนหลง

ฮ่องเตท้่องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษกและการละเล่นต่างๆ อกีมากมาย ทัง้
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สนุกสนานและไดรั้บความรู ้

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ ีพ่กั จไูห ่ MIN AN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม      จไูห-่ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-มาเกา๊-เชยีงใหม ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 ....จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิทีต่ลาด

ใตด้นิกงเป่ย เสมือนเดนิอยู่ใน LOWU CENTRE  

ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสนิคา้ราคาถูกทัง้ 

กระเป๋า ก๊อปป้ีแบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื้อ

เสื้อผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครื่องประดับส าหรับคุณ

ผูห้ญงิ   

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

สมควรแก่เวลา เดนิทางสู่มาเก๊าโดยรถโคช้ปรบัอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่าน

จะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของท่านเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 

เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการ

เดนิประมาณ 45-60 นาท ี 

 

 สมควรแกเ่วลา  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊  

16.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเก๊าเพือ่เดนิทางกลับเชยีงใหม ่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

เทีย่วบนิที ่FD753  (มบีรกิารอาหารขายบนเครือ่ง) 

 

18.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชยีงใหม ่ โดยสวัสดภิาพ….                            

** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

 

*** ในกรณีทีล่กูคา้ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืเป็นชาวตา่งชาต ิกรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่อง

บรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1.บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละ

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื
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ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละ

จะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจาก

มสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากได ้

ส ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการ

นีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ 

เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะ

ด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับ

คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน

บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความ

ลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯ

จะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้  

10.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ า

คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็น

จ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / รา้น 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัสภาวะอากาศการจราจรและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่ม

เดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม :  มาเกา๊-เวเนเชีย่น-จไูห ่3D 2N   (FD) AIR ASIA 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่02-04 ม.ีค. 61 13,999.- ไมม่รีาคาเด็ก 3,499.- 

วนัที ่13-15 เม.ย. 61 14,999.- ไมม่รีาคาเด็ก 3,499.- 

วนัที ่29เม.ย.- 01 พ.ค. 61 14,999.- ไมม่รีาคาเด็ก 3,499.- 

เด็กทารก นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น     ราคา  2,999.- 

ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิหกัออก   6,000 .- 

***กรณีรฐับาลจนียกเลกิวซีา่กรุป๊แบบ 144 ช ัว่โมง (วซีา่หนา้ดา้น) ทางบรษิทัฯ 

จ าเป็นตอ้งเก็บคา่วซีา่จนีเพิม่ทา่นละ 1,000 บาท (ยืน่ 4 วนัท าการ)*** 
 
 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบนิ ชัน้นักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ยกกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม) / (โรงแรมทีพ่ักบางแหง่อาจไมม่คีนขนกระเป๋า) 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลง

ไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ  

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

  ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
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 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

10.  ค่าวซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถท าคนืไดใ้นกรณีลูกคา้ที่มวีซี่าอยู่แลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทย

เทา่นัน้) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

3. คา่ธรรมเนยีมการท าวซีา่กรณีทีล่กูคา้เป็นพาสตา่งชาต ิเชน่ พาสสปอรต์เยอรมนั พาสสปอรต์ลาว 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์) 

7. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

8.     คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 %  

9.     คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัคนละ  600 บาท / ทรปิ 

 

เงือ่นไขการจอง 

หมายเหต ุ: บคุกิง้จองมเีวลาอยูไ่ด ้24 ชม. นบัแตแ่จง้จองมา 

1. ช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิเทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่น

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 



GT-MFMCNX-FD01                                                  หนา้ 9 จาก 11 
       

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสุดวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็น

ตน้ 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ยเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักค่าใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิาร
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ในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที่

เกดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 

บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการ

บนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมี

ปัญหา เช่น   สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้น

สขุภาพและรา่งกาย    และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

4. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไป

โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทาง

และไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่

ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งมีขนาดกะทัดรัต ซึง่ขึน้อยู่กับการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมง
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ตดิต่อกนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

  

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั ้งนี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เก ิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุตัเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล 

เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ที่

รับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ 

จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 
 


