
 

 

เท่ียวสุดคุม้ !! เชียงใหม่ มาเกา๊-เวเนเช่ียน-จูไห่ 

3วนั 2คืน 

โดยสายการบิน Air Asia (FD) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สุดคุม้!!! เท่ียว 2 เมือง ชมมรดกโลก 

• เท่ียวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต ้ ณ เมืองจไูห่  

• ถ่ายรูปคู่รูปป้ันสาวงามกลางทะเล “หวีหน่ี” เป็นสญัลกัษณข์องเมืองจไูห่ 

• พรอ้มชมโชวอ์ลงัการประกอบแสง สี เสียง ท่ีพระราชวงัหยวนหมิงหยวน 

• ชอ้ปป้ิงตลาดใตดิ้นกงเป่ย สินคา้ราคาถูก..!!!! 

• ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชียท่ี The Venetian Resort และชิมขนมทารต์ไขข่ึ้ นช่ือของมาเกา๊ 

 

ก าหนดการเดินทาง   

         

วนัที่     30 ธ.ค 60 – 1 ม.ค. 61 วนัหยุดสิ้ นปี                ราคา    15,900  บาท 

 

**ราคาน้ีรวมทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัแลว้จา้** 

** มีอาหารบริการบนเครื่องทั้งไปและกลบั** 

 

 



 

 

1. เชียงใหม-่มาเกา๊-เจา้แมก่วนอิมริม

ทะเล-โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเช่ียน- จู

ไห่ 

2. จู่ไห่-ถนนคู่รกั-สาวงามหวีหน่ี-วดัผู่

โถว-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-พระราชวงั

หยวนหมิงหยวน+โชว ์

3. จไูห่-มาเกา๊-เชียงใหม ่

 

 
 

วนัแรก        เชียงใหม่-มาเกา๊-เจา้แม่กวนอิมริมทะเล -โบสถเ์ซ็นตป์อล-เวเนเช่ียน-จูไห ่

09.30 น. 

 

คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบินแอรเ์อเชีย ประตู 7 โดยมีเจา้หน้าท่ี คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการ

เดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

 

11.55 น. ออกเดินทางสู่มาเกา๊  โดยสายการบินแอรเ์อเซีย เท่ียวบินท่ี FD752 

(มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

 

15.40 น. เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผ่านการตรวจเอกสาร

และสมัภาระในการเขา้เมือง “มาเกา๊” เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดีต

มาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ ยนเป็นชนชาติ

ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อ

คา้ขายกับชาวจีนและมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบน้ีท่ีส าคัญคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความ

เจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอย่างมากมายท าให้

มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมี่การผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวันออกและตะวนัตกอย่างลงตัวจน

สามารถเรียกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝั่งทะเลดา้น

ตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิรล์ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี 

จนกระทัง่วนัท่ี19 ธนัวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธีส่งมอบมาเกา๊คืนใหก้บัสาธารณรฐัประชาชน

จีน นับจากน้ันมาเก๊าไดก้ลายเป็นหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพ

การเมืองการปกครองในรูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ 

 

 

...จากนั้นผ่านชมเจา้แม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจา้แม่กวนอิมสัมฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรง

ดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าเน่ืองในโอกาสส่งมอบคืนใหก้ับ

ประเทศจีน ....จากน้ันน าท่านมายงั ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ท่ีสรา้งขึ้ นระหว่าง ค.ศ.1602-

1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ิทยาลัยเซนต์ปอลท่ีอยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากดว้ย

เช่นกนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอีเดิม วิทยาลยัเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถาน

ท่ียงัหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวนัตกใน 

ภูมิภาคตะวนัออกไกลและไดร้ับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอ้ย่างพิถีพิถันขณะท่ีซากประตูโบสถ์

เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า  เซนาโดส้แควร ์ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพื้ น

ถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลายลอนคล่ืนลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อิสระใหท่้าน

ไดเ้ดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและสินคา้แผงลอยมากมาย... จากน้ันน าท่านแวะซ้ือขนม

 



 

 

พื้ นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายท่ีขึ้ นช่ือ. ..น าท่านชม The Venetian Resort 

โรงแรมสุดหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท่้านอิสระพกัผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสมัผสั

เมืองจ าลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอธัยาศัยซ่ึงแบ่งเป็น

โซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีรา้นอาหารช่ือดงัใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง 

เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้น เช่น BOSSINI, 

G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ใน

รายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เส่ียงโชคคาสิโนซึ่ง

มีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสิโน และไม่

อนุญาตใหท้ าการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งส้ินและควรแต่งกายสุภาพ) … เดินทางสู่จูไห่

โดยรถโคช้ปรบัอากาศผ่านดา่นกงเป่ย  ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทาง

ระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

ใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60นาท ี เมืองจไูห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จู

ไห่”  ไดร้บัการยกย่องจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน” น า

ท่านเขา้ท่ีพกั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูท่ี่พกั จไูห่  365 YISHU HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสอง      จไูห่-ถนนคู่รกั-สาวงามหวีหน่ี-วดัผู่โถว- พระราชวงัหยวนหมิงหยวน+โชว ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางสู่ศูนยส์มุนไพรจีนหรือบวัหิมะ และชมสินคา้พ้ืนเมืองของเมืองจไูห่ อาทิเช่น ใบ

ชา หยก ครีมไข่มุก ผา้ไหม ฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรกั จากน้ันชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ท่ีมีช่ือ

เรียกว่า “หวีหน่ี” รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล ...น าท่านสู่ วัดผู่โถว 

นมสัการองคส์งักระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ ์นมสัการเจา้แม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมสัการองค์

อมิตรพุทธเจา้เพื่อการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพื่ออายุยืนนาน จากนั้นเดิน

ทางผ่านชมถนนคู่รกั (The Lover Road) ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรฐับาล

เมืองจไูห่ไดท้ าไวข้ึ้ นเพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ และยงัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รกัทั้งหลาย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูพิเศษ เป๋าฮ้ือ + ไวนแ์ดง  

 

....จากน้ันน าท่านสู่พระราชวงัหยวนหมิงหยวน ท่ีมีสวนคลา้ยกบัพระราชวงัหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง 

พระราชวงัแห่งน้ี ถูกสรา้งขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ ท าใหส้วนแห่งน้ี

โอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 

ดา้น ด้านหน้าเป็นพื้ นท่ีราบ ส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้งขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมี

ทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบ

ดว้ยส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิ้ งตา้

กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว น าท่านชมโชว ์อลงัการประกอบแสง สี เสียง ซ่ึงประกอบดว้ยการแสดงชุด

ต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีก

มากมาย ทั้งสนุกสนานและไดร้บัความรู ้

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ี่พกั จไูห่  365 YISHU HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสาม     จไูห่-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-มาเกา๊-เชียงใหม ่



 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 ....จากน้ันใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ีตลาดใตดิ้นกงเป่ย เสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE  

ท่านจะสนุกสนานกบัการต่อรองสินคา้ราคาถูกทั้ง กระเป๋า กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมดงัต่างๆ หรือเลือกซ้ือ

เส้ือผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบัส าหรบัคุณผูห้ญิง   

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่มาเก๊าโดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะตอ้งลาก

กระเป๋าสมัภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทาง

ขา้มดา่นและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที  

 

 สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเกา๊  

16.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊าเพื่อเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี 

FD753  (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

 

18.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่  โดยสวสัดิภาพ….                            

** ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน ***  

 

*** ในกรณีที่ลกูคา้ถือพาสปอรต์ตา่งชาตหิรือเป็นชาวตา่งชาต ิกรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุก

ครั้งมิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิ้ น ***  

 

 

***รวมค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน*** 

***ค่าทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกน ้าด่ืม 1 ขวด เฉพาะวนัท่ีเดินโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

  

 

โปรแกรม :  มาเกา๊-เวเนเช่ียน-จูไห่ 3D 2N   (FD) AIR ASIA 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ใหญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

วนัท่ี  30 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

***กรณีรฐับาลจนียกเลิกวีซ่ากรุป๊แบบ 144 ชัว่โมง (วีซ่าหนา้ดา้น) ทางบรษิทัฯ จ  าเป็นตอ้งเก็บค่า

วีซ่าจนีเพิ่มท่านละ 1,000 บาท (ยืน่ 4 วนัท าการ)*** 



 

 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทั้ง 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง 

ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

  3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ   

  ล่วงหน้า 

  4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5. คณะผูเ้ดินทางจ  านวน 15 ท่าน ข้ีนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15   ท่านไม่มี

หวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดินทางดว้ยโดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง   

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั  

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนักท่องเท่ียว (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั จ านวนคนและมีค่าใชจ้่ายท่ีทางสายการบินก าหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กิโลกรมั) / (โรงแรมท่ีพกับางแห่งอาจไมม่ีคนขนกระเป๋า) 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตก

ลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

  ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   



 

 

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

10.  ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้ท่ีมีวีซ่าอยู่แลว้และส าหรบัพาสปอรต์ไทย

เท่าน้ัน) 

11.  รวมทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบั 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 

3. ค่าธรรมเนียมการท าวีซ่ากรณีท่ีลกูคา้เป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอรต์เยอรมนั พาสสปอรต์ลาว 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิด

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

6. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการของ มคัคุเทศก ์) 

7. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

8.     ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษี ณ ที่จา่ย 3 %  

 

เง่ือนไขการจอง 

หมายเหต ุ: บุคก้ิงจองมีเวลาอยูไ่ด ้24 ชม. นบัแตแ่จง้จองมา 

1. ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ  านวน โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินเท่านั้น 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  

3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล

คณะทวัรท์ั้งหมด 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 

ท่าน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบ



 

 

ของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็น

ตน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั    เก็บค่าใชจ้่ายเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋  ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การหกัค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้ นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการ

ในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ี

เกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไม่ว่าเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 

บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่าง

นอ้ย 

3. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา 

เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มี ปัญหาทางดา้นสุขภาพและ

ร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เท่าน้ัน 



 

 

4. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดย

สายการบินเป็นผูก้ าหนดซ่ึงทางบริษัทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทางและได้

ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมติ่ดกนั

และบางโรงแรมอาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องมีขนาดกะทัดรัต ซ่ึงขึ้ นอยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมง

ติดต่อกนัท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 


