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Day 1     

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

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

เซนาโดส้แควร ์-  เวเนเชีย่น – จไูห่ 

 

   LANDMARK HOTEL 
หรอื SILVER HOTEL 

2 จูไ่ห-่ถนนคูรั่ก-สาวงามหวหีนี-่วดัผูโ่ถว-ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย-

พระราชวงัหยวนหมงิหยวน+โชว ์
 

     LANDMARK HOTEL 

หรอื SILVER HOTEL  

3 จไูห-่ฮอ่งกง- วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน- ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ถนน

นาธาน - กรุงเทพฯ 
      

ไฮไลท ์ทวัร ์MACAU – ZHUHAI – HONGKONG 

- เทีย่วเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊”   

- ชมโชวต์ระการตาดว้ยเทคนคิ แสง ส ีเสยีง และนกัแสดงกวา่ 100 ชวีติ 

- ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง วดัหวงัตา้เซยีน และ วดัแชกงหมวิ 

- ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮอ่งกง 

- เมนพูเิศษเป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง 

เครือ่งแอรบ์สั A321 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

มบีรกิารขายอาหาร 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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 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 รูปองคเ์จา้แม่กวนอมิ

สมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็น

อนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าเนื่องในโอกาสสง่มอบคนืใหก้ับประเทศจนี จากนัน้น า

ทา่นมายัง ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 

แต่โดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยู่ตดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็น

ซากดว้ยเชน่กัน จากนัน้เดนิตอ่ไปยัง เซนาโดส้แควร ์ซึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่

ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอย

มากมาย... จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่...น าทา่นชม THE 

VENETIAN RESORT โรงแรมสดุหรูเลศิอลงัการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้า่นอสิระพักผอ่นถา่ยรูปและชมความงาม

สัมผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบ่งเป็นโซนต่างๆ 

เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดงัใหท้า่นไดส้มัผัสกับภัตตาคารกวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่น

ชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ 

หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายใน

โรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุต า่กวา่ 21 ปี เขา้ไปภายใน

คาสโิน 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 
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Day 2 

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

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   เดนิทางถงึ ถนนคูร่กั  THE LOVER’S ROAD ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่ได ้

  ตกแต่งภูมทิัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ..ผ่านชม สาวงาม

  หวหีนี ่จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าว

  เซยีงหู เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล และน าทา่นเดนิทางสู ่ศูนย์

  สมุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคา้พื้นเมอืงของเมอืงจูไห่ อาทเิชน่ ใบชา หยก 

  ครมีไขมุ่ก ผา้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรัก ....จากนัน้น าท่านสู ่วดัผูโ่ถว นมัสการ

  องคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิเพือ่ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพือ่การมสีขุ

  สวสัดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่ใหอ้ายยุนืนาน 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย  น าทา่นสู ่ตลาดใตด้นิกงเป่ยหรอืตลาดใตด้นิ แหลง่ชอ้ปป้ิงแหลง่ใหญ่ของเมอืงจูไห่มสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืก

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

  ผลไม,้ อาหาร และขนม  ฯลฯ  น าทา่นชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึง่เป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปักกิง่ 

  หลงัถกูท าลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแกก่ารบรูณะ พระราชวงัหยวนหมงิใหม่ไดง้บประมาณ

  กอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน  สรา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชลินิ ในเมอืงจูไห่ ทอ่งเทีย่ว สวนนี้ไดเ้ปิดให ้

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

  ตา่งๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดตีทกุชิน้  มมีากกวา่ 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ต า 

 หนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

 เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

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

   หลงฮอ่งเตท้อ่งเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเลน่ตา่งๆ อกีมากมาย 
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   (หากกรณีฝนตกหรอืเหตสุดุวสิยั ไม่สามารถดโูชวไ์ด ้ทางบรษัิทฯ ปรับเปลีย่นโปรแกรมหรอืคนืเงนิคา่โชวแ์ทน) 

 ค า่  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LANDMARK HOTEL หรอื SILVER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

    

Day 3 

 จไูห-่ฮอ่งกง- วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน- ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ถนนนาธาน - กรงุเทพฯ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

โดยเรอืเฟอรร์ี ่(ประมาณ 1 ชัว่โมง)  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ เพือ่สกัการะเทพเจา้แช

กง และใหท้า่นหมุนกังหันทองแดง ทีเ่ชือ่กันวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขับไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและ น าแต่

ส ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะทีว่ัดนี้ในวันขึน้ปีใหม่ น าท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้

เซยีน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาว

ฮ่องกงส่วนใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพื่อขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภัยน าท่านเยี่ยมชม

โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการ

เสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่และรา้นหยก  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ี่

ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้   

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสูแ่หล่ง ชอ้ปป้ิงทีย่า่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุม

โลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ ไม่ว่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใด

ศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่าย

สนิคา้ แบรนดเ์นมของดไีซน์เนอรน์านาชาตชิือ่ดังจากทั่วทุกมุมโลก อกีทัง้ยังเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่เอมกับอาหาร

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 ่2 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

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

06-08 เมษายน 2561 12,911 15,911 15,911 3,500 

04-06 พฤษภาคม 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

10-12 พฤษภาคม2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

12-14 พฤษภาคม 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

25-27 พฤษภาคม 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

26-28 พฤษภาคม2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

27-29 พฤษภาคม 2561 10,911 13,911 13,911 3,500 

02-04 มถิุนายน 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

08-10 มถิุนายน 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

15-17 มถิุนายน 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

22-24 มถิุนายน 2561 9,911 12,911 12,911 3,500 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์

ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น และหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  MFM FD03 ZUH HKG 3D2N JUL18-FD-W43 

GT-MFM FD03 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

เอมเิรตสB์usiness class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 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 **  

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

7. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

8. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  

สงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
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2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหตุ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนที ่

บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิท 

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั๋ว
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เครือ่งบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

8. ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า    

 หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง  พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละ 

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์การเดนิทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่ง

เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงให้

นกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก 
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ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่น

ทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุก

เมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้นทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

17. ในระหว่างท่องเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคับใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯก่อนทุกครัง้มเิชน่นัน้ทาง 

บรษัิทฯจะ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนั

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกู

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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*** HAVE A NICE TRIP *** 

 

 

 

ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่

รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 


