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 สดุคุม้!!! เทีย่ว 2 เมอืง ชมมรดกโลก , เทีย่วชมเมอืงตากอากาศจนีตอนใต ้ ณ เมอืงจไูห ่ 

 ถา่ยรปูคูร่ปูปัน้สาวงามกลางทะเล “หวหีนี”่ เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงจไูห ่

 พรอ้มชมโชวอ์ลังการประกอบแสง ส ีเสยีง ทีพ่ระราชวังหยวนหมงิหยวน 

 ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย สนิคา้ราคาถกู..!!!! 

 ชมบรรยากาศแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ดุอลงัการและใหมท่ีส่ดุของเกาะมาเกา๊ STUDIO CITY MACAU 

 สมัผสัชวีติซุป’ตาร ์ยนือยูบ่นพรมแดงทา่มกลางแสงไฟ และ ถา่ยรปูกบัซุปเปอรฮ์โีรต่า่งทีช่ืน่ชอบ 

 ชมชงิชา้สวรรค ์Golden Reel มมีลีกัษณะพเิศษเป็นรปู Infinity หรอืเลข 8 สทีอง  

 ชมิขนมทารต์ไขข่ึน้ชือ่ของมาเกา๊ 

  

** แจง้เปลีย่นเวลาบนิไฟลท์ขากลบั FD765: 17.50-19.45 เร ิม่ต ัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป 

  
ก าหนดการเดนิทาง   

วนัที ่ 24-26 , 27-29,28-30,29-31ต.ค. 59 ,30ต.ค.-01พ.ย.59 ราคา 5,900 บาท 

มาเกา๊-จไูห-่สตดูโิอซติี ้

3วนั 2คนื 
โดยสายการบนิ Air Asia (FD) 
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วนัที ่ 16-18,21-23  ต.ค.59 ราคา 8,900 บาท 

วนัที ่ 22-24 ต.ค. 59 ราคา 10,900 บาท 

วนัที ่ 04-06,05-07,11-13,12-14,19-21,25-27 พ.ย. 59 ราคา 7,900 บาท 

วนัที ่ 26-28  พ.ย.59 ราคา 8,900 บาท 

วนัที ่01-03,02-04,04-06,05-07,08-10,09-11,11-13,12-14,15-
17,16-18,17-19,18-20 ธ.ค. 59 

ราคา 7,900 บาท 

วนัที ่ 10-12 ธ.ค. 59  ราคา 8,900 บาท 

 

 

1. กรงุเทพฯ-มาเกา๊- จไูห-่ถนนคูรั่ก-สาว

งามหวหีนี-่ 

2. จูไ่ห-่ วัดผูโ่ถว-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-

พระราชวังหยวนหมงิหยวน+โชว ์

3. จไูห-่มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-

โบสถเ์ซน็ตป์อล-Studio City-กรงุเทพฯ 

 

วนัแรก        กรงุเทพฯ-มาเกา๊-จไูห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี ่

 

07.30 น. 

 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคาน ์

เตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชีย โดยมีเจา้หนา้ที่ GO HOLIDAY TOUR คอยอ านวย

ความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

10.10 น. ออกเดนิทางสูม่าเกา๊  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD762 

(บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

 

13.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิมาเก๊า (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) ผ่านการ

ตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้เมือง “มาเก๊า” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดย

มีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดัง้เดิมจนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที่ 16 ชาว

โปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้ง

อาณานคิมอยูใ่นแถบนี้ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้น

สถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊า
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กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจน

สามารถเรียกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บน

ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิม

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

มอบมาเก๊าคืนใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขต

ปกครองพเิศษของจนีอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมอืงการปกครองในรูปแบบของ

หนึง่ประเทศสองระบบ 

 

… เดนิทางสูจู่ไหโ่ดยรถโคช้ปรบัอากาศผา่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋า

สมัภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการ

เดนิทางขา้มดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 

45-60นาท ี เมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จไูห”่  ไดรั้บการยก

ยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี” ....จากนัน้

ชมสัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ที่มชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี”่ รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 

เมตร ถอืไขมุ่กอยูร่มิทะเล ... จากน ัน้เดนิทางชมถนนคูร่กั (The Lover Road) ซึง่

เป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดท้ าไวข้ ึน้เพื่อเป็น

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทัง้หลายน าท่านชมสนิคา้

พืน้เมอืงของเมอืงจไูห ่อาทเิชน่ ใบชา ผา้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรกั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูท่ ีพ่กั จไูห ่ 365 Art Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่อง      จไูห-่ วดัผูโ่ถว-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-พระราชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นสู ่วดัผูโ่ถว นมสัการองคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 

เพือ่ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 

4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนาน น าทา่นเดนิทางสูศู่นยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชม

สนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจไูห ่อาทเิชน่  หยก ครมีไขม่กุ ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรกั 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนพูเิศษ เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง  

 

จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดทีต่ลาดใตด้นิกงเป่ย เสมอืนเดนิอยู่ใน LOWU 

CENTRE  ทา่นจะสนุกสนานกบัการตอ่รองสนิคา้ราคาถกูทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดัง

ตา่งๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดับส าหรับคุณผูห้ญงิ  ....จากนัน้น า
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ทา่นสูพ่ระราชวงัหยวนหมงิหยวน ทีม่สีวนคลา้ยกับพระราชวังหยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ 

พระราชวังแหง่นี้ ถกูสรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ "ภเูขาชลินิ" ในเมอืงจไูห่ ท าให ้

สวนแห่งนีโ้อบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ สวนหยวนหมงิ มเีนื้อที ่1.39 ตารางกโิลเมตร 

มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งต่าง ๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิ

ในอดตีทุกชิน้ ภายในสวนมทีะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับสวน

เดมิในกรงุปกกิง่ เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งต่าง ๆ กวา่รอ้ยชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่

สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว น าทา่นชมโชว ์

อลังการประกอบแสง ส ีเสยีง ซึง่ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ อาท ิเฉียนหลงฮอ่งเต ้

ทอ่งเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษกและการละเล่นตา่งๆ อกีมากมาย ทัง้สนุกสนาน

และไดรั้บความรู ้

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ ีพ่กั จไูห ่ 365 Art Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่าม     จไูห-่มาเกา๊-เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล -โบสถเ์ซ็นตป์อล-STUDIO CITY MACAU –กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 สมควรแก่เวลา เดนิทางสู่มาเก๊าโดยรถโคช้ปรบัอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่าน

จะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 

เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงใชเ้วลาในการ

เดนิประมาณ 45-60 นาท ี...จากน ัน้ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แม่

กวนอมิสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตุเกสสรา้งขึน้เพื่อเป็น

อนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคนืใหก้ับประเทศจนี ....จากนัน้น าท่านมายัง 

ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ที่สรา้งขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 

1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้

โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่ัง

หลงเหลืออยู่ของวทิยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตัง้มหาวทิยาลัยของ

ตะวันตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสูตรการศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถิัน

ขณะทีซ่ากประตูโบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊า  เซ

นาโดส้แควร ์ซ ึง่โดดเด่นดว้ยพื้นถนนทีปู่ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลื่นลอ้มรอบ

ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง

และสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้น าท่านแวะซือ้ขนมพื้นเมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไข่
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และทองพับหอ่สาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 

…น าทกุทา่นสูส่มัผัสประสบการณ์ทีเ่ทีย่วแหง่ใหมบ่นเกาะมาเกา๊สดุอลังการแบบฮอลลวีู๊ด 

ที ่STUDIO CITY MACAU โลกใหมท่ีไ่ม่พบทีใ่ดในโลก ทีย่ ิง่ใหญ่ของความงามและ

ความตื่นเตน้ก าลังจะถูกเปิดเผย มากไปดว้ยความหรูหรา  และความสะดวกสบาย

มากมายทีร่อใหไ้ดไ้ปสัมผัสดว้ยตัวท่านเอง มคีวามพเิศษไมเ่หมอืนใคร  STUDIO CITY 

MACAU เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ประกอบไปดว้ยโรงแรม โรงละคร, สนามเด็ก

เล่น, ชงิชา้สวรรค์ ‘ The Golden Reel ‘ ที่ดีไซน์เป็นรูปเลข 8, ไนต์คลับ, รา้นอาหาร, 

หา้งสรรพสนิคา้ และบอ่นกาสโิน เรยีกว่ามาทีน่ีท่ีเ่ดยีวก็ไดค้วามบนัเทงิครบรสเลยทเีดยีว 

ในส่วนของความบันเทงิแบ่งออกเป็นทัง้หมด 6 โซน ไดแ้ก่ Golden Reel, The House 

of Magic, Batman Dark Flight, Pacha Macau, Studio City Event Center แ ล ะ 

Warner Bros. Fun Zone 

 Golden Reel ชงิชา้สวรรค์ ซึง่มคีวามพเิศษคือจะมลีักษณะเป็นรูปเลข 8 สทีอง บน

ความสูงเหนือพืน้ดนิขึน้ไป 130 เมตร บนชัน้ 23 เพือ่ชมววิทวิทัศน์ทีส่วยทีสุ่ดของเมอืง

มาเกา๊ ในราคาส าหรับผูใ้หญ ่HK$100 และเด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปีในราคา HK$80 

 The House of Magic คอืดนิแดนแหง่ความมหัศจรรย ์ทีส่รา้งสรรคโ์ดยนักมายากลชือ่

ดังระดับโลกอยา่ง Franz Harary ทีน่ าความบันเทงิทีม่มีนตข์ลัง ภาพลวงตาทีน่่าทึง่ และ

กลอุบายที่น่าสนใจ มาท าใหคุ้ณตื่นเตน้ตลอด 90 นาทีของการแสดง ในราคาส าหรับ

ผูใ้หญ ่HK$450 และเด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปีในราคา HK$360 

 Batman Dark Flight จะพาคุณไปผจญภัยกับแบทแมนในระบบ 4D ดว้ยเทคโนโลยี

ล่าสุดในการจ าลองการบนิที่สมจรงิ การออกแบบกราฟิกที่ยอดเยีย่ม เสยีงและภาพที่

สมบูรณ์แบบ โดยคุณจะมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมต่อสูก้ับแบทแมนบนทอ้งถนนของเมือง 

Gotham กับ The Joker อาชญากรชือ่เสยีงกระฉ่อนโลก นอกจากนัน้คุณยังจะไดข้ับรถ

ไล่ล่าความเร็วสูง และผจญภัยไปพืน้ทีท่ี่เต็มไปดว้ยความเสีย่งของการเกดิภัยพบิัต ิใน

ราคาส าหรับผูใ้หญ ่HK$150 และเด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปีในราคา HK$120 

 Pacha Macau นี่คอืไนตค์ลับในระดับพรเีมีย่มทีม่รีะเบยีงดา้นนอก และ 4 หอ้งสว่นตัว

ในธีม  Ibiza, New York, Buenos Aires และ Sydney รวมถึงฟลอร์เต น้ ร าที่ ล าน

กลางแจง้ และบารท์ีก่วา้งขวาง … 

(สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.studiocity-macau.com/en/)       

 

 

http://www.studiocity-macau.com/en/
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 สมควรแกเ่วลา  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊  

19.50 น. 

17.50 น. 

 

ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเก๊าเพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

เทีย่วบนิที ่FD765  (บนเครือ่งมบีรกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่) 

 

21.30 น. 

19.45  น. 

เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                            

** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

*** ในกรณีทีล่กูคา้ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืเป็นชาวตา่งชาต ิกรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่อง

บรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

  *** ในกรณีทีล่กูคา้จองโปรแกรมนี ้1 ครอบครวัหากมเีด็กเกนิ 2 ทา่น เด็กคนที ่3 

             ตอ้งเสยีคา่ทวัรม์ากกวา่ราคาทวัรป์กต ิเนือ่งจากเป็นโปรแกรมทวัรโ์ปรโมช ัน่ *** 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ       กรณุาเตรยีม     -  ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ วนัละ 10 เหรยีญฮอ่งกง/หยวน  ตอ่คน ตอ่วนั 

- ทปิคนขบัรถ วนัละ  10 เหรยีญฮอ่งกง/หยวน ตอ่คน ตอ่วนั 

                                       รวม 3 วนัเทา่กบั 60 เหรยีญฮอ่งกง/หยวน  

**** มาเกา๊ และ ฮอ่งกง ช าระเป็นเงนิสกลุเหรยีญฮอ่งกง **** 

**** จูไ่ห ่และ เซนิเจ ิน้ ช าระเป็นเงนิสกลุหยวน **** 

*** สว่นทปิของหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามประทบัใจในการใหบ้รกิาร *** 

ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊  

จูไห ่เซนิเจิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ัก ใน

นามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบ

ว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจ

ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้

รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวน
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โปรแกรม :  มาเกา๊-จไูห-่ สตดูโิอซติี ้3D 2N   (FD) AIR ASIA 

 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่ 24-26,27-29,28-30,29-31ต.ค. 59 
,30ต.ค.-01พ.ย.59 

5,900 5,900 5,900 3,000 

วนัที ่ 16-18,21-23  ต.ค.59 8,900 8,900 8,900 3,000 

วนัที ่ 22-24 ต.ค. 59 10,900 10,900 10,900 5,000 

วนัที ่ 04-06,05-07,11-13,12-14,19-
21,25-27 พ.ย. 59 

7,900 7,900 7,900 3,000 

วนัที ่ 26-28  พ.ย.59 8,900 8,900 8,900 4,000 

วนัที ่01-03,02-04,04-06,05-07,08-
10,09-11,11-13,12-14,15-17,16-18,17-
19,18-20 ธ.ค. 59 

7,900 7,900 7,900 3,000 

วนัที ่ 10-12 ธ.ค. 59 8,900 8,900 8,900 4,000 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 

ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่

ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

  3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ 

  ลว่งหนา้ 

  4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15   

ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง   

 

 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั  

 

 

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   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
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 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

10.  ค่าวซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถท าคนืไดใ้นกรณีลูกคา้ที่มวีซี่าอยู่แลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทย

เทา่นัน้) 

11.  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

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 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง (วนัละ 20 หยวน/เหรยีญฮอ่งกง/วนั) 

8. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หัวหนา้ทัวร ์) 

9. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

 

 

เงือ่นไขการจอง 

หมายเหต ุ: บคุกิง้จองมเีวลาอยูไ่ด ้24 ชม. นบัแตแ่จง้จองมา 

1. ช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิเทา่นัน้ 

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 
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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

ในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที่

เกดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
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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

ตดิต่อกนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั ้งนี้ทางบริษัทฯ 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 

 

 
 


