


1 สนามบินเชียงใหม	-	สนามบินมาเกา	-	มาเกา	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องค
เจาแมกวนอิมปราคทอง	-	วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-	THE	VENETIAN
MACAU	-	ลองเรือกอนโดลา	-	เมืองจูไห

พักที่
MIN
AN
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

2 เมืองจูไห	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	วัดผูโถวซื่อ	-	ถนนคูรัก	-	พระราชวังหยวน
หมิงหยวน	หรือ	พระราชวังฤดูรอนเดิม	กรุงปักกิ่ง	-	อลังการโชวหยวนหมิง

พักที่
MIN
AN
HOTEL
หรือ
เทียบ
เทา

3 ตลาดใตดินกงเปย	-	มาเกา	-	สนามบินมาเกา	-	สนามบินเชียงใหม

29	เม.ย.	61	-	1	พ.ค.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,499



ชวงเชา
09.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติเชียงใหม	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย	ประตู	7	โดยมีเจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระใหกับทาน
11.55	น.	ออกเดินทางสู	มาเกา	โดยสายการบินแอรเอเซีย	เทีย่วบินที	่FD752	(มีบริการอาหารขายบน

เครื่อง)

ชวงบาย
15.40	น.	เดินทางถึงสนามบินมาเกา	(เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)	ผานการตรวจเอกสาร

และสัมภาระในการเขาเมือง	“มาเกา”	เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ	ในอดีตมาเกาเป็น
เพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงชวงตน
ศตวรรษที่	16	ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสราง
อาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรือง	สามารถเรียกไดวาเป็น	“ยุโรป
ใจกลางเอเชีย”	
จากนัน้ผานชมเจาแมกวนอิมริมทะเล	รูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว	ซึ่ง

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

1835	ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ	ก็กลายเป็นซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม
วิทยาลัยเซนตปอล	(St.	Paul’s	College)	เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษ
พยานการกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน	ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไว
อยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกา	
เซนาโดสแควร	ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปัตยกรรม

สไตลโปรตุเกสอิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย	จากน้ันนําทาน
แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา	ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ขึน้ชื่อ
นําทานชม	The	Venetian	Resort	โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอน

ถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตาม
อัธยาศัยซึ่งแบงเป็นโซนตางๆ	เชน	GRAND	CANAL	SHOP	มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร
กวา	30	แหง	เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300	ราน	เชน
BOSSINI,	G2000,	GIODANO,	SWATCH,	FOSSIL	ฯลฯ	หรือ	ลองเรือกอนโดลา	GONDOLA	(ไมรวมอยูใน
รายการ	ราคาทานละ	120	เหรียญ)
เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเป ย	ทานจะตองลากกระเป าสัมภาระของทานเอง

(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)	ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองใชเวลาในการเดินประมาณ	45-60นาที	เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	“จูไห”	ได
รับการยกยองจากสหประชาชาติใหเป็น	“เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”	นําทานเขาที่พัก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูทีพ่ัก	จูไห	MIN	AN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต	หางจากตัวเมืองเชียงใหม	4	กิโลเมตร	ในตําบลสุ
เทพ	อําเภอเมืองเชียงใหม	จังหวัดเชียงใหม	เป็นทาอากาศยานนานาชาติแหง
หน่ึง	ในจํานวนทั้งหมด	6	แหง	ที่ดําเนินงานโดยบริษทั	ทาอากาศยานไทย
จํากัด	(มหาชน)	อีกทั้งยังเป็นศูนยกลางทางการบินของภาคเหนืออีกดวย	โดย
มีเที่ยวบินเขาออกหนาแนนเป็นลําดับสี่	รองจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ทา
อากาศยานดอนเมือง	และทาอากาศยานภูเก็ต



เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

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

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว



ทีน่ัง่บนเครื่องแบบ	3-3
มีบริการอาหารขายบนเครื่อง
น้ําหนักสัมภาระขาไป	-	ขากลับ	20	กก.
ราคาไมรวมอยูในรายการลองเรือกอนโดลา	ราคาทานละ	120	เหรียญ	และ	ไมอนุญาตใหเด็กทีมี่อายุตํ่า

กวา	21	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใด	ๆ	ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกาย
สุภาพ

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MIN	AN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ	และชมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห	อาทิเชน	ใบชา

หยก	ครีมไขมุก	ผาไหม	ฯลฯ	เพื่อฝากคนทีท่านรัก
จากน้ันชมสัญลักษณของเมืองจูไหที่มีชื่อเรียกวา	“หวีหน่ี”	รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยู

ริมทะเล	นําทานสู	วัดผูโถว	นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ	นมัสการเจาแมกวนอิม	เพื่อความ
โชคดี	นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา	4	พระองค	เพื่ออายุยืนนาน
จากนัน้เดินทางผานชมถนนคูรัก	(The	Lover	Road)	ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทาง

รัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึน้เพื่อเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	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

นําทานชมโชว	อลังการประกอบแสง	สี	เสียง	ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ	อาทิ	เฉียนหลงฮองเตทอง
เจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ	อีกมากมาย	ทั้งสนุกสนานและไดรับความรู

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูทีพ่ัก	จูไห	MIN	AN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน



	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

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

วัดผูโถวซื่อ	(Putuo	temple)	สักการะองคเจาแมกวนอิม	เพื่อเสริมสรางความ
เป็นสิริมงคลใหแกชีวิต	วัดแหงน้ีตั้งอยูบริเวณเขามีความยื่งใหญอลังการมาก
อีกทั้งเป็นวัดที่คนจูไหนิยมมาสวดมนตขอให	กิจการงานกาวหนา	นมัสการ
เทพแหงโชคลาภเสริมสิริมงคล

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MIN	AN	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันใหทานชอปป้ิงสินคานานาชนิดที่ตลาดใตดินกงเป ย	เสมือนเดินอยูใน	LOWU	CENTRE	ทานจะ

สนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกทั้ง	กระเปา	กอปป้ีแบรนดเนมดังตางๆ	หรือเลือกซื้อเสื้อผา	ถุงเทา
รองเทา	เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
สมควรแกเวลา	เดินทางสูมาเกาโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเป ย	ทานจะตองลากกระเป า

สัมภาระของทานเอง	(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)	ในการเดินทางขามดานและผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ	45-60	นาที

สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินมาเกา
16.30	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินมาเกา	เพื่อเดินทางกลับเชียงใหม	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เที่ยว

บินที่	FD753	(มีบริการอาหารขายบนเครื่อง)
18.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติเชียงใหม	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง



ทีน่ัง่บนเครื่องแบบ	3-3
มีบริการอาหารขายบนเครื่อง
น้ําหนักสัมภาระขาไป	-	ขากลับ	20	กก.

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต	หางจากตัวเมืองเชียงใหม	4	กิโลเมตร	ในตําบลสุ
เทพ	อําเภอเมืองเชียงใหม	จังหวัดเชียงใหม	เป็นทาอากาศยานนานาชาติแหง
หน่ึง	ในจํานวนทั้งหมด	6	แหง	ที่ดําเนินงานโดยบริษทั	ทาอากาศยานไทย
จํากัด	(มหาชน)	อีกทั้งยังเป็นศูนยกลางทางการบินของภาคเหนืออีกดวย	โดย
มีเที่ยวบินเขาออกหนาแนนเป็นลําดับสี่	รองจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ทา
อากาศยานดอนเมือง	และทาอากาศยานภูเก็ต



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	ราน
11.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
12.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	15

ทาน	ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
13.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน

1.	ชําระคาทัวรเต็มจํานวน	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินเทานัน้
หมายเหตุ	:	บุคกิ้งจองมีเวลาอยูได	24	ชม.	นับแตแจงจองมา
2.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นนักทองเที่ยว	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	จํานวนคนและมีคาใชจายทีท่างสายการบินกําหนด)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คายกกระเปาเดินทางทานละ	1	ใบ	(น้ําหนัก	20	กิโลกรัม)	/	(โรงแรมทีพ่ักบางแหงอาจไมมีคนขนกระเป า)
8.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	ทั้งน้ียอมอยู	ในขอจํากัดที่มีการตกลงไว

กับบริษทัประกันชีวิต
9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม



10.	คาวีซากรุปแบบ	144	ชั่วโมง	(ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทย
เทาน้ัน)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา
3.	คาธรรมเนียมการทําวีซากรณีที่ลูกคาเป็นพาสตางชาติ	เชน	พาสสปอรตเยอรมัน	พาสสปอรตลาว
4.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
5.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	มัคคุเทศก	)
7.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
8.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และ	ภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%
9.	คาทิปไกดทองถิน่	และคนขับคนละ	600	บาท	/	ทริป

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	

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]

ในกรณีที่ลูกคาถือพาสปอรตตางชาติหรือเป็นชาวตางชาติ	กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง
มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีรัฐบาลจีนยกเลิกวีซากรุปแบบ	144	ชัว่โมง	(วีซาหนาดาน)	ทางบริษทัฯ	จําเป็นตองเก็บคาวีซาจีน

เพิม่ทานละ	1,000	บาท	(ยื่น	4	วันทําการ)

1.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
2.	ไมมีราคาเด็ก

-	รายการน้ียังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	600	บาท	/	ทริป	
-	รายการน้ียังไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	(ตามความพึงพอใจในการบริการ)
3.	โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศการจราจรและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
4.	หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ	คาใช
จายที่เกิดขึน้
5.	หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือ

ไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย



การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ	คาใชจาย

ตามที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน
4.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนดซึ่งทางบริษทัฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
3.	โรงแรมในฮองกงมีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองมีขนาดกะทัดรัต	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบ

ของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

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	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	ก็บคาใชจายเก็บคาใชจายทั้งหมด
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(15ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม



ในการมัดจําตัว๋		ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
7.	กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น

การหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวน
ของทางเมืองนอก	เชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทาน
เป็นกรณีไป
8.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


