


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมาเกา	-	มาเกา	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ
องคเจาแมกวนอิมปราคทอง	-	วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-	THE
VENETIAN	MACAU	-	ลองเรือกอนโดลา	-	เมืองจูไห

พักที่
Jinjiang
Inn
Hotel	หรือ
เทียบเทา

2 รานหยก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	วัดผูโถวซื่อ	-	ถนนคูรัก	-	พระราชวัง
หยวนหมิงหยวน	หรือ	พระราชวังฤดูรอนเดิม	กรุงปักกิ่ง	-	อลังการโชวหยวน
หมิง	-	ตลาดใตดินกงเปย

พักที่
Jinjiang
Inn	Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 มาเกา	-	สนามบินมาเกา	-	สนามบินดอนเมือง

17	มี.ค.	61	-	19	มี.ค.	61 ฿7,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,000

30	มี.ค.	61	-	1	เม.ย.	61 ฿7,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,000

6	เม.ย.	61	-	8	เม.ย.	61 ฿9,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,000

7	เม.ย.	61	-	9	เม.ย.	61 ฿7,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,000

13	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿14,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿5,000

14	เม.ย.	61	-	16	เม.ย.	61 ฿13,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿5,000

20	เม.ย.	61	-	22	เม.ย.	61 ฿7,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,000

20	เม.ย.	61	-	22	เม.ย.	61 ฿7,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,000

21	เม.ย.	61	-	23	เม.ย.	61 ฿7,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,000

27	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿7,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,000

28	เม.ย.	61	-	30	เม.ย.	61 ฿7,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,000

4	พ.ค.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

5	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿8,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿4,000

10	พ.ค.	61	-	12	พ.ค.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

11	พ.ค.	61	-	13	พ.ค.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

12	พ.ค.	61	-	14	พ.ค.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

19	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

26	พ.ค.	61	-	28	พ.ค.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

1	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000



2	มิ.ย.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

8	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

9	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

16	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000

30	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿7,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿4,000



ชวงเชา
04.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	(Terminal	1)

ชัน้	3	เคานเตอร	2	สายการบินแอรเอเชีย	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระใหกับทาน
06.35	น.	ออกเดินทางสู	มาเกา	โดยสายการบินแอรเอเซีย	เทีย่วบินที	่FD760	(บนเครื่องมีบริการขาย

อาหารและเครื่องดื่ม)
10.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินมาเกา	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)	ผานการตรวจเอกสาร

และสัมภาระในการเขาเมือง	“มาเกา”	เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ	นับจากน้ันมาเกาได
กลายเป็นหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณแตยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของ
หน่ึงประเทศสองระบบ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ัน	ชมเจาแมกวนอิมริมทะเล	รูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว	ซึ่งประเทศ

โปรตุเกสสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน
จากน้ันนําทานมายัง	ซากประตูโบสถเซนตปอล	ที่สรางขึน้ระหวาง	ค.ศ.1602	-	1640	แตโดนไฟไหมในปี

1835	ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ	ก็กลายเป็นซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม
วิทยาลัยเซนตปอล	(St.	Paul’s	College)	เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือ
ประจักษพยานการกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน	ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการ
ศึกษาไวอยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกา
เซนาโดสแควร	ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปัตยกรรม

สไตลโปรตุเกส	อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย	จากน้ันนํา
ทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา	ขนมทารตไขและทองพับหอสาหราย	ที่ขึน้ชื่อ
นําทานชม	The	Venetian	Resort	โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอน

ถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตาม
อัธยาศัยซึ่งแบงเป็นโซนตางๆ	เชน	GRAND	CANAL	SHOP	มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร
กวา	30	แหง	เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา	300	ราน	เชน
BOSSINI,	G2000,	GIODANO,	SWATCH,	FOSSIL	ฯลฯ
หรือ	ลองเรือกอนโดลา	GONDOLA	(ไมรวมอยูในรายการ	ราคาทานละ	120	เหรียญ)	ลองไปตามคลองเวนิ

ชภายในโรงแรมหรือจะ	เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด	4	โซนใหญ
เดินทางสู	จูไห	โดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย	ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง	(ระยะ

ทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)	ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการ
เดินประมาณ	45	-	60	นาที	เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	“จูไห”	ไดรับการยกยองจาก
สหประชาชาติใหเป็น	“เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Jinjiang	Inn	Hotel	หรือเทียบเทา



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม	ซึ่งหันหลังใหทะเล	และยืนอยูบนโดม
ดอกบัวขนาดใหญ	ตั้งอยูริมทะเล	สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองค	มีความสูง	18
เมตร	และมีน้ําหนักมากถึง	1.8	ตัน	ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว	ภายในฐาน
รูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑแสดงประวัติความเป็นมา	นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว	ยัง
เป็นพื้นที่ที่ใหประชาชนเขามาน่ังสมาธิ	ถือไดวาเป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเกานิยม
เขามาพักผอนหยอนใจมากที่สุดอีกแหงหน่ึง	และวัตถุประสงคในการสรางน้ัน
เนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับ
มาเกา	ในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ



ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่น่ัง
เป็นแบบสุมที่น่ังวาง	หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่น่ังบนเครื่อง	หรือเปลี่ยนที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิ่มเติม
สามารถดูอัตราคาบริการไดจากทายรายการน้ี
เครื่องแอรบัส	A320	ที่น่ังแบบ	3-3
ไมเสริฟอาหารรอน	ทัง้ขาไป	–	ขากลับ	บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	20	ก.ก.

ลองเรือกอนโดลา	GONDOLA	ไมรวมอยูในรายการ	ราคาทานละ	120	เหรียญ
**	ไมอนุญาตใหเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	21	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพ

ใด	ๆ	ภายในคาสิโนทัง้สิ้นและควรแตงกายสุภาพ	**

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

เดินเลนถายรูปหรือ	ลองเรือกอนโดลา	เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสู
คลองใหญ	Grand	Canal	คลองที่กวางที่สุดของเกาะ	และงานกอสรางที่แสดง
ใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมที่	สะพานเรียลอัลโต	ศิลปิน
เอกไมเคิลแองเจโล	ไดเวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝ่ังที่	ทาเรือ
ตรอนเชโต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Jinjiang	Inn	Hotel	หรือเทียบเทา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	"จูไห"	ไดรับยกยองจาก
สหประชาชาติใหเป็น	"เมืองมหัศจรรย	แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน"
สัญลักษณของเมืองจูไห	คือ	"หวี่หน่ี"	เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก	ซึ่งยื่นออกไป
ในทะเล	และยังมีถนนคูรัก	เป็นถนนซึ่งอยูริมชายหาดที่รัฐบาลจูไหไดตกแตง
ภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ	และชมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห	อาทิเชน	ใบชา	หยก

ครีมไขมุก	ผาไหม	ฯลฯ	เพื่อฝากคนที่ทานรัก
จากน้ันชมสัญลักษณของเมืองจูไหที่มีชื่อเรียกวา	“หวีหน่ี”	รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยู

ริมทะเล
นําทานสู	วัดผูโถว	นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ	นมัสการเจาแมกวนอิม	เพื่อความโชคดี

นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา	4	พระองค	เพื่ออายุยืนนาน	จากน้ันเดิน
ทางผาน	ชมถนนคูรัก	(The	Lover	Road)	ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจู
ไหไดทําไวขึน้เพื่อเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลาย



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	เป าฮื้อ	+	ไวนแดง

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	พระราชวังหยวนหมิงหยวน	ที่มีสวนคลายกับพระราชวังหยวนหมิง	ณ	กรุงปักกิ่ง

พระราชวังแหงน้ี	ถูกสรางขึน้ใหมอีกครั้ง	ณ	ใจกลางของ	"ภูเขาชิลิน"	ในเมืองจูไห	ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวย
ขุนเขาที่เขียวชอุม	สวนหยวนหมิง	มีเน้ือที่	1.39	ตารางกิโลเมตร	มีภูเขาโอบรอบทั้ง	3	ดาน	ดานหนาเป็นพื้นที่
ราบ	สิ่งกอสรางตาง	ๆ	สรางขึน้เทาของจริงในอดีตทุกชิ้น	ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด	80,000	ตารางเมตร	ซึ่งมี
ขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง	เป็นศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง	ๆ	กวารอยชิ้น	อาทิ	เสาหินคู
สะพานขามธารทอง	ประตูตากง	ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง	สะพานเกาเลี้ยว
นําทาน	ชมโชว	อลังการประกอบแสง	สี	เสียง	ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ	อาทิ	เฉียนหลงฮองเต

ทองเจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ	อีกมากมาย	ทั้งสนุกสนานและไดรับความรู
จากน้ันใหทานชอปป้ิงสินคานานาชนิดที่	ตลาดใตดินกงเป ย	เสมือนเดินอยูใน	LOWU	CENTRE	ทานจะ

สนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกทั้ง	กระเปา	กอปป้ีแบรนดเนมดังตางๆ	หรือเลือกซื้อเสื้อผา	ถุงเทา
รองเทา	เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Jinjiang	Inn	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

หรือหวีหน่ี	เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห	เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเล
บริเวณอาวเซียงหู	มีลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย	ขนาดใหญมีความสูงถึง
8.7	เมตร	และมีน้ําหนักถึง	10	ตัน	ที่มือถือไขมุกไวโดยยกขึน้เหนือศีษระ	ซึ่งรูป
สลักน้ีสรางขึน้ตามนิทานพื้นบานของเมืองจูไห

เป็นวัดที่มีรูปป้ันพระสังขจายขนาดใญตั้งอยูตรงทางเขา	เป็นวัดที่ยังใชเป็นที่
ปฏิบัติธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	เปาฮ้ือ	+	ไวนแดง



เป็นกลุมพระราชวัง	และสวนหยอม	ตั้งอยูบริเวณชานกรุงปักกิ่ง	หางจาก
พระราชวังตองหามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ	8	กิโลเมตร	ใน
บริเวณใกลเคียงกับพระราชวังฤดูรอนอีเ๋หอ-ยฺเหวียน	ยฺเหวียนหมิง-ยฺเหวียน

ชม	อลังการโชวหยวนหมิง	ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ	อาทิ	เฉียนหลง
ฮองเตทองเจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ	อีก
มากมาย	ทั้งสนุกสนานและไดรับความรู

เป็นตลาดที่อยูชั้นใตดินของเมืองจูไห	ตลาดที่น่ีจะคลาย	ๆ	มาบุญครองบานเรา
ที่จูไหจะเป็นเมืองเล็ก	ๆ	จึงไมคอยมีมลพิษ	สภาพแวดลอมจึงสวยงาม	สะอาด
และอากาศบริสุทธิม์าก	ที่น่ีก็เหมือนหางชอปป้ิงขนาดเล็ก	มีทั้งรานเสื้อผา
รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	และสินคาอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ที่สําคัญของที่น่ี
ราคาถูกมากเพราะวามีสินคาที่น่ีทําเลียนแบบจากจีน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Jinjiang	Inn	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ทีพ่ัก
สมควรแกเวลา	เดินทางสู	มาเกา	โดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย	ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระ

ของทานเอง	(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)	ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองใชเวลาในการเดินประมาณ	45	-	60	นาที
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ชวงบาย
14.15	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินมาเกา	เพื่อเดินทางกลับ	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบินแอร

เอเชีย	เทีย่วบินที	่FD763	(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
16.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชาโรงแรม	ณ	ที่พัก

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา



อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

เครื่องแอรบัส	A320	ที่น่ังแบบ	3-3
ไมเสริฟอาหารรอน	ทัง้ขาไป	–	ขากลับ	บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	20	ก.ก.

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่

อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิม่เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออม	เชน	การ
เจ็บป วย,	การถูกทําราย,	การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย	หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานทีเ่กีย่วของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลีย่นแปลง

การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานทีใ่หบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความ
สามารถทีจ่ะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนัน้ๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง
11.	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้นบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือDouble)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นและถาทานตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเทีย่วเอง	โดยตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเทีย่วแหง
เมืองจีนทุกเมือง	(ฮองกง	มาเกา	จูไห	เซินเจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง
เทีย่วทัว่ไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	ผาไหม,	ไขมุก,	ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึง่จําเป็น
ตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเทีย่วทุกทานทราบวา
รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทัง้สิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทาง
บริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์
ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทาน้ัน	กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรด
สอบถามทางบริษทัอีกครั้ง	หากเป็นนักทองเทีย่วชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใชจายเพิม่
17.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน

สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผูเดินทางไดรับทราบ



18.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ันทางบ
ริษทัฯจะ	ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
19.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม

อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
20.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
21.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

22.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
23.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	10	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง
24.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว
25.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
26.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	5,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เอมิเรตสEconomy	class	30

กิโล	/	เอมิเรตสBusiness	class	40	กิโล	/	ฮองกงแอรไลน	20	กิโล	/	คาเธยแปซิฟิค	20	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	
7.	คาวีซากรุปแบบ	144	ชั่วโมง	(ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทย

เทาน้ัน)
8.	กรณีที่ทาง	ตม.	จีน	ปิด	ยกเลิกวีซากรุป	144	ชั่วโมง	ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึน้ตามจริง	และทางบริษทัฯ

ขอ	สงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด	(ในกรณีลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง	ทางเราขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น)

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน



5.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ	(ทานละ	1200	บาท/ทริป)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความประทับ
ใจ)
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	5,000	บาท/ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศก	ทานละ	600บาท	/	ทริป	/	ตอทาน
2.	โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
3.	พาสปอรตตางชาติ	โปรดติดตอเรา

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
4.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณา	ติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิเชน

น้ัน	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วันเก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด



5.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯ	เป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
6.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดิน

ทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯ	กําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทั
และผูเดินทางอื่นทีเ่ดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆทีเ่กิดจากการยกเลิก
ของทาน
7.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บและคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได
8.		ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการกา

รันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
9.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและฮองกง	เซินเจิ้น	จูไห	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
หัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
10.		เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


