


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมาเกา	-	วัดอามา	หรือ	วัดเจาแม
ทับทิม	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิมปราคทอง	-
THE	PARISIAN

พักที่	Yongfa
Hotel	,	Zhuhai	หรือ
เทียบเทา		

2 ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	โรงงานผลิตผาไหม	-	ราน
หยก	-	ตลาดใตดินกงเปย	-	สวนหยวนหมิงหยวน	จูไห	-	โชวเหมยลี่
เซียงซี

พักที่	Yongfa	Hotel
,	Zhuhai	หรือเทียบ
เทา		

3 วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-	THE	VENETIAN	MACAU	-
สนามบินมาเกา	-	สนามบินดอนเมือง

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿3,000

20	พ.ค.	61	-	22	พ.ค.	61 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿3,000

3	มิ.ย.	61	-	5	มิ.ย.	61 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿3,000

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿3,000



ชวงเชา
06.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานนานาชาติ	ดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	อาคาร

1	ชั้น	3	เคานเตอรเช็คอิน	หมายเลข	3-4	สายการบิน	Air	Asia	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน	และ	หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดิน
ทาง	ขอควรทราบ	:	ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขา
ประเทศ	หากฝ าฝืน	จะมีโทษปรับและจับ	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาทีศุ่ลกากร	ดานตรวจ
คนเขาเมือง

10.10	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	มาเกา	ประเทศจีน	(เขตการปกครองพิเศษ)	โดย	สาย
การบิน	Air	Asia	เที่ยวบินที่	FD	762	**	ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	กรุณารับประทาน
อาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน	หรือ	ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่อง
บิน	ใชเวลาบินโดยประมาณ	2	ชัว่โมง	35	นาที	**

ชวงเทีย่ง
13.45	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติ	มาเกา	ประเทศจีน	(เขตการปกครองพิเศษ)	(ตามเวลาทอง

ถิ่น	จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ	1	ชั่วโมง)	หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง	และตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอย
นําทานเดินทางสู	วัดอามา	หรือเรียกอีกชื่อวา	วัดมากอก	(A-Ma	Temple)	เป็นวัดเกาแกที่สุดในมาเกา	คํา

วา	"อามา"	น้ี	เป็นที่มาของคําวา	"มาเกา"	ในปัจจุบัน	สืบเน่ืองมาจาก	เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส	เดินทางมา
ขึน้ฝ่ังที่มาเกาตรงบริเวณวัดน้ี	แลวไดถามกับชาวบานวาเกาะน้ีชื่อวาอะไร	ชาวบานตอบไปวา	"มากอก"	ชาว
โปรตุเกสจึงเรียกประเทศน้ีเรื่อยมา	จนสุดทาย	กลายเป็นมาเกาน่ีเอง
ผานชม	รูปป้ันเจาแมกวนอิม	(Kun	Iam	Statue)	ตั้งอยูกลางทะเลบริเวณ	Outer	Harbour	ทางใตของฝ่ังมา

เกา	เป็นรูปป้ันยืนสูง	20	เมตร	บนฐานดอกบัวอีก	4	เมตร	ยื่นออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง	60	เมตร	เป็นรูปป้ัน
ทองสําริดมีรูปแบบที่ผสมกันระหวางจีนและยุโรป	นอกจากน้ียังวากันวาเป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมเพียงแหงเดียว
ในโลกที่ไมไดหันหนาออกทะเล
นําทุกทานสู	เดอะ	ปารีเชียง	มาเกา	(The	Parisian	Macao)	หรือที่รูจักกันในนามของ	หอไอเฟลแหงเมือง

มาเกา	ที่น่ีจําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	มาตั้งไวที่หนาโรงแรม	ซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริง
ประมาณ	1	เทา	ความสูงเทียบไดกับตึก	33	ชั้น	บนหอไอเฟลแหงน้ี	มีรานอาหารสุดหรู	และ	จุดชมวิวอยู	เปิดตัว
เมื่อปลายปี	2016	เพื่อเฉลิมฉลอง	ปี	2017	ที่น่ีมีหองพักสูงสุดถึง	3,000	หอง	ไมรวมสวนตางๆ	ของโรงแรมตั้งแต
สปา	Health	Club	สระวายน้ํา	คาสิโน	และโรงละครขนาดความจุถึง	1,200	ที่น่ัง	ตกแตงอยางหรูหราลงตัวสไตล
อิตาเลียน	สมกับเป็นโรงแรมคาสิโนที่แทจริง
เดินทางสู	จูไห	โดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย	ทานจะตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวย

ตัวทานเอง	(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)	ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองใชเวลาในการผานดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ	45-60	นาที	เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของ
ประเทศจีน	“จูไห”	ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเป็น	“เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	Yongfa	Hotel	,	Zhuhai	หรือเทียบเทา

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



ขอควรทราบ	:	ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝาฝืน	จะมีโทษปรับและจับ	ทั้งน้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร	ดานตรวจคนเขาเมือง

**	ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึน้เครื่องบิน	หรือ
ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน	ใชเวลาบินโดยประมาณ	2	ชั่วโมง	35	นาที	**

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

เป็นหน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดบนเหาะมาเกา	ซึ่งชื่อน้ันคาดวามาจากเชื่อเกาะมา
เกา	สรางเพื่อบูชาเทพมัตสึ	เทพเจาแหงการประมง

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

The	Parisian	Macao	ตั้งอยูใจกลางเขต	Cotai	ในมาเกา	มีหางสรรพสินคา
หรูหรา	สระวายน้ํากลางแจงและสวนน้ํา	โรงแรมในธีมฝรั่งเศส	มีแบบจําลอง
ขนาดครึ่งสวนของหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ	มีบริการนวดผอนคลายและ
ทรีทเมนทที่ศูนยสปาในสถานที่	มีทางเดินใตหลังคาจาก	The	Parisian	Macao
ไปยัง	Cotai	Expo	ซึ่งใชเวลาเดินประมาณ	10	นาที	จากโรงแรมแหงน้ี	ใชเวลา
เดินทางโดยรถยนต	6	นาทีไปยังทาเรือ	Macau	Ferry	Terminal	ใชเวลาเดิน
ทางโดยรถยนตเพียง	10	นาทีไปยัง	Taipa	Ferry	Terminal	และใชเวลาเดินทาง
โดยรถยนต	8	นาทีไปยังสนามบินนานาชาติ	Macau	International	Airport	มี
บริการรถรับสงฟรีจากทาเรือขามฟากหรือสนามบินมายังโรงแรม

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Yongfa	Hotel	,	Zhuhai	หรือเทียบเทา		



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ	ถนนคูรัก	(The	Lover’s	Road)	ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก

ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ	และที่ไดชื่อวาเป็น
ถนนคูรัก	เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอี้	หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ	2	คนน่ัง
เทาน้ัน	จึงไดชื่อวาถนนคูรัก	ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคูรัก	มาพักผอนกันมากมาย
ผานชม	สาวงามหวีหน่ี	หรือ	จูไห	ฟิชเชอร	เกิรล	(Zhuhai	Fisher	Girl)	สาวงามกลางทะเล	สัญลักษณของ

เมืองจูไห	บริเวณอาวเซียงหู	สรางขึน้จากหินแกรนิตทราย	เป็นรูปแกะสลักสูง	8.7	เมตร	น้ําหนักโดยประมาณ
10	ตัน	หวีหนีสาวงามที่ยืนถือไขมุก	บิดเอวพลิ้ว	ริ้วชายผาพัดพลิ้ว	อุนรอยยิ้มทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก	เป็น
สัญลักษณของเมือง	บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจูไหน่ันเอง	ไมวาใครไปเมืองจูไห	ก็ตองแวะ
เวียนกันไปเยี่ยมเธอ
นําทานเดินทางสู	ศูนยสมุนไพรจีน	บัวหิมะ	และ	ครีมไขมุก	(Herb	Shop	/	Snow	Lotus	/	Pearl	Cream	)

ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห	ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากไดที่น่ี
นําทานเดินทางสู	รานผาไหม	(Silk	Shop)	ทานจะไดชมวิธีการผลิตผาไหมแบบชาวพื้นเมืองจูไหที่มีขั้นตอน

การผลิตที่พิถีพิถันทุกขั้นตอน	ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากไดที่น่ี	และใหทุกทานไดเลือกชมสินคา
โอทอปขึน้ชื่อ	รานหยก	(Jade	Shop)	ของเมืองจีน

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันใหทานชอปป้ิงสินคานานาชนิดที่	ตลาดใตดินกงเป ย	เสมือนเดินอยูใน	LOWU	CENTRE	ทานจะ

สนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกทั้ง	กระเปา	กอปป้ีแบรนดเนมดังตางๆ	หรือเลือกซื้อเสื้อผา	ถุงเทา
รองเทา	เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง
นําทานเดินทางสู	สวนยวนหมิงหยวน	หรือ	พระราชวังฤดูรอนโบราณ	(Old	Summer	Palace)	เป็นสถาน

ที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแหงหน่ึง	ปัจจุบันหากลาวถึงพระราชวังฤดูรอนก็จะหมายถึงอีเ๋หอหยวน	แตสมัยกอน
พระราชวังฤดูรอนตั้งอยูที่หยวนหมิงหยวนมากอน	แตหลังจากถูกเผาทําลาย	พระราชวังฤดูรอนจึงถูกสรางใหม
ที่อีเ๋หอหยวนพระราชวังฤดูรอนที่หยวนหมิงหยวนถูกสรางขึน้ในปี	1707	บริเวณที่เรียกรวมๆวาสวนสาธารณะ
หยวนหมิงหยวนน้ีที่จริงแบงเป็นสามสวนใหญๆ	คือ	หยวนหมิงหยวน	ฉ่ีชุนหยวน	และ	ฉางชุนหยวน	ปัจจุบันทาง
เขาหลักของที่น่ีอยูที่ฉ่ีชุนหยวน
นําทานชม	โชววัฒนธรรมจีน	(Traditional	Show)	โชวแสง	สี	เสียง	ซึ่งมีผูแสดงกวา	100	ชีวิต	ซึ่งเป็นโชว

ประกอบการแตงกายตางๆ	อาทิเชน	เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน	พระราชพิธีปราบดาภิเษก	และการละเลน
ในพระราชพิธีตางๆ	(หมายเหตุ	:	หากกรณีที่ฝนตก	หรือเหตุสุดวิสัย	ไมสามารถชมโชวได	ทางบริษทัฯ	ขอ
อนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินคาชมโชว	ตามอัตรากรุปเป็นการทดแทน)

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	เมนู	เป าฮ้ือ	+	ไวนแดงพักที่	Yongfa	Hotel	,	Zhuhai	หรือเทียบเทา	

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

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



เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

สวนหยวนหมิงแหงน้ีถูกสรางขึน้แทนพระราชวังใหมหยวนหมิง	ณ	กรุงปักกิ่ง
พระราชวังแหงน้ี	ถูกสรางขึน้ใหมอีกครั้ง	ณ	ใจกลางของ	"ภูเขาชิลิน"	ในเมือง
"จูไห"	ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม	ภายในสวนมีทะเลสาป
ขนาด	80,000	ตารางเมตร	ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง	เป็น
ศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง	ๆ	กวารอยชิ้น	อาทิ	เสาหินคู	สะพาน
ขามธารทอง	ประตูตากง	ตําหนังเจิ้งตากวางหมิง	สะพานเกาเลี้ยว	สิ่งที่ทําให
สวน	"หยวนหมิงหยวน"	มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปักกิ่ง	คือการเพิ่มเติม
และตกแตงสวนที่เป็นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน	"สวนหยวนหมิง"	จึง
ถือไดวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร	มี
คุณคาทั้งในแงวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร	และธุรกิจการทองเที่ยว

โชวเหมยลี่เซี่ยงซี	เป็นการโชวสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผาพื้นเมือง
ดวยแสงสีพรอมฉากสุดอลังการ	พรอมกับเหลานักแสดงกวา	200	ชีวิต

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	เมนู	เป าฮ้ือ	+	ไวนแดง
	พักที่	Yongfa	Hotel	,	Zhuhai	หรือเทียบเทา		



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานขามดานกลับสู	เมืองมาเกา
นําทานเดินทางสู	ซากโบสถเซนตปอล	(Ruins	of	St.	Paul)	เป็นซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ

มาเกา	ประเทศจีน	(เขตการปกครองพิเศษ)	ซึ่งถูกไฟไหมและพายุไตฝ ุนถลมในชวงปี	ค.ศ.	1835	จนเหลือเพียง
ซากประตู	เดิมเคยเป็นโบสถสําคัญของมาเกา	กอสรางเมื่อปี	ค.ศ.	1602	ถึง	1640	โดยคณะเยสุอิต	ในสมัยน้ัน
เป็นหน่ึงในโบสถคาทอลิกที่ใหญที่สุดในเอเชีย
นําทานเดินทางสู	จตุรัสเซนาโด	(Senado	Square)	เป็นจัตุรัสเมืองมาเกา	และเป็นสวนหน่ึงของ	Unesco

ศูนยประวัติศาสตรของมาเกามรดกโลก

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานเดินทางสู	เดอะ	เวนีเชียน	มาเกา	(The	Venetian	Macau)	เป็นชื่อโรงแรมหรูในมาเกา	ภายในมีหอง

พักรับรองหลายพันหอง	มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญใหบริการ	และมีคาสิโนที่นักพนันและนักทองเที่ยวระดับ
ไฮโซมาเลนกันเพื่อความสนุกสนาน	มากกวาเลนเพื่อผลาญทรัพยเชิงอบายมุข	ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับ
โลกรวมอยูในที่เดียวกัน	และยังมีเรือกอนโดลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส	ประเทศอิตา
ลี่	แบบจําลองดวยเชนกัน	ในสวนที่เป็นตัวตึก	ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมและคาสิโนน้ัน	มีพื้นที่มากถึง	980,000
ตารางเมตร	สูง	40	ชั้น	จนไดรับการบันทึกสถิติวาเป็นโรงแรม	ที่ตั้งอยูแบบเดี่ยวๆที่ใหญที่สุดในเอเชีย	และยัง
เป็นอาคารที่มีขนาดใหญที่สุดเป็นอันดับ	6	ของโลกอีกดวย	(ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา	ประมาณ	120
เหรียญมาเกา	และ	บริการเสริมอื่นๆ	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับระดับการใหบริการทีท่านตองการ	สามารถ
ติดตอสอบถามไดทีห่ัวหนาทัวร)
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	มาเกา	ประเทศจีน	(เขตการปกครองพิเศษ)

19.50	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน
Air	Asia	เที่ยวบินที่	FD	765	**	ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	กรุณารับประทานอาหาร
ใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน	หรือ	ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน	ใช
เวลาบินโดยประมาณ	2	ชัว่โมง	45	นาที	**

21.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



**ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา	ประมาณ	120	เหรียญมาเกา	และ	บริการเสริมอื่นๆ	ทั้งน้ีขึน้อยูกับระดับการ
ใหบริการที่ทานตองการ	สามารถติดตอสอบถามไดที่หัวหนาทัวร**

**	ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึน้เครื่องบิน	หรือ
ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน	ใชเวลาบินโดยประมาณ	2	ชั่วโมง	45	นาที	**

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

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



-	คณะเดินทางจําเป็นตองมีขึน้ตํ่ า	20	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	คณะจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางบริษทัยินดีที่จะประสานงาน	เพื่อใหทุกทานเดินทางตาม
ความประสงคตอไป	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	หรือ	เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป
โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง	ทั้งน้ี	กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟิรมลา
งาน

-	บริษทัขอสงวนสิทธิ	์รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ	,	การเมือง
,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง	ตามกฎหมายของประเทศ
ฮองกง	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทอง
เที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

-	หนังสือเดินทาง	หรือ	พาสปอรต	ผูเดินทางทุกทาน	จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย	6	เดือน	ณ	วันเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย	และจะตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา	สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง

-	เน่ืองจากการทองเที่ยวในครั้งน้ี	เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษทัตัวแทนในตางประเทศ	ทางบริษทัจึงขอ
สงวนสิทธิ	์ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ

-	กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึน้	และ	จะไม
สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว

-	หากวันเดินทาง	เจาหนาที่สายการบิน	หรือ	ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง	ตรวจพบ	หนังสือเดินทาง	หรือ	พาส
ปอรตของทานชํารุด	เชน	เปียกน้ํา	ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง	มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป	มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุด
ออกมา	มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง	เป็นตน	ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	ทางสายการบิน	หรือ	เจาหนาที่
ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง	มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได	ดังน้ันกรุณาตรวจสอบสภาพ
หนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง	กรณีชํารุด	กรุณาติดตอกรมการกงสุล	กระทรวงการตาง
ประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม	โดยใชฉบับเกาไปอางอิง	และ	ยืนยันดวย	พรอมกับแจงมาที่บริษทัเร็วที่สุด
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง	หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษทัเรียบรอยแลว	กรณีที่ยังไมออกตัว๋
เครื่องบิน	จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย	แตหากออกตัว๋เครื่องบินเรียบรอยแลว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด	ซึ่งโดยสวนใหญตัว๋เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ
14-20	วัน	กอนออกเดินทาง	ทั้งน้ีขึน้อยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเป็นสําคัญ

-	ขอมูลเพิ่มเติม	เรื่องตัว๋เครื่องบิน	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป	-	กลับพรอมกัน	หาก
ตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บ

-	เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเครื่องบิน	จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได	แตทั้งน้ีและทั้งน้ัน	ทางบริษทัจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน	ไดน่ังดวยกัน	อยางที่ดีสุด

-	กรณียกเลิกการเดินทาง	และทางบริษทัไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	Refund	ได	หมายถึง
เรียกเงินคืนไดบางสวน)	ผูเดินทางจําเป็นจะตองรอ	Refund	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

-	ขอมูลเพิ่มเติม	เรื่องโรงแรมที่พัก	เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และหองคู	(Twin	/	Double)	และ	หองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพัก
อาจจะไมติดกัน	หรือ	อาจอยูคนละชั้น	คนละอาคารกัน	ซึ่งขึน้อยูกับระบบการจัดการของโรงแรม

-	โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน	หรือ	เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของ
สายการบิน	โรงแรม	ที่พัก	การจราจร	เหตุการณทางการเมือง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	อุบัติเหตุ	สภาพ
อากาศ	ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย	หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ	ก็ตาม	(ซึ่งเป็นเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุม
จากทางบริษทั)	โดยทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

-	หากในวันเดินทาง	สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได	ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาใชจาย	เน่ืองจากทางบริษทัไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว

-	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน	ในกรณีดังน้ี
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	หามผูเดินทาง	เดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง
กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานัก

อยูในประเทศไทย

-	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
-	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
-	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน	,	การยกเลิกบิน	,	การประทวง	,	การ



นัดหยุดงาน	,	การกอการจลาจล	,	ภัยธรรมชาติ	,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ

-	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน	,	เกิดจากการ
โจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

-	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

-	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

-	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอนการ
เดินทาง	หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

-	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

-	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	Triple	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิใน
การจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม	หรือ	หากมีทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด

-	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1	ขวด	ตอคนตอวัน	โดยเริ่มแจกในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันสุดทาย	ของการเดิน
ทาง	ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก

-	ในกรณีที่ตองทําวีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ	2,000	บาท	(ปรกติใชวีซากรุป)

กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	45	วัน	กอนออกเดินทาง	พรอมชําระเงินมัดจําครั้ง
ที่	1	ทานละ	5,000	บาท	หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน
กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง	15	วัน	กอนออกเดินทาง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก

เก็บคาทัวรเต็มจํานวน	100%

สวนที่เหลือ	ชําระกอนออกเดินทางอยางนอย	15	วัน	กอนออกเดินทาง
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู	โดยไมตองแจงใหทานท

ราบลวงหนา
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู	โดยไมตองแจงใหทานท

ราบลวงหนา
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู	โดยไมตองแจงใหทานท

ราบลวงหนา
หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ

ไวทั้งหมดน้ีแลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาเอกสาร	หลักฐานการชําระเงิน	พรอมระบุชื่อผูจอง	โปรแกรมที่เดิน

ทาง	,	พีเรียดวันที่เดินทาง	,	พนักงานขาย	มาทางแฟกซ	,	อีเมล	หรือ	ไลน	ที่ทานสะดวก
สงรายชื่อสํารองที่น่ัง	ผูเดินทางจําเป็นจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง	หนาแรกที่มีรูปถาย	และ	ขอมูลผูเดินทาง

ครบถวนชัดเจน	โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด	,	พีเรียดวันเดินทาง	,	ในคณะ
ของทานมีใครบาง	,	เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอกรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง	หนาแรกที่มีรูปถาย	และ
ขอมูลผูเดินทาง	ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษทัฯ	ไมวากรณีใดๆ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอคาเสียหาย
อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ	-	นามสกุล	และ	อื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินหรือ	บัตรเขาชม
สถานที่ตางๆ	ใดๆ	ทั้งสิ้น

คาตัว๋เครื่องบินไป	และ	กลับตามรายการที่ระบุ	ชั้น	Economy	Class	รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุก
แหง
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)	ในกรณีมีงานเทรดแฟร	การแขงขันกีฬา	หรือ

กิจกรรมอื่นๆ	ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก	ไปเป็น
เมืองใกลเคียงแทน	โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม



คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ	โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ	ตามเงื่อนไขที่ทางบริษทั	กับ	สายการบิน	Air

Asia	คือ	อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน	โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได	ทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	เทาน้ัน	และ
สัมภาระที่ถือขึน้เครื่อง	มีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	เทาน้ัน
คามัคคุเมศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงเงินประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบารใน
หองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศฮองกง	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางประเทศฮองกง

ไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศฮองกงใหกับคนไทยสําหรับผูที่มีความประสงคไปพํานักระยะสั้นเพื่อการ
ทองเที่ยวในประเทศฮองกงไมเกิน	30	วัน)	กรณีมีการประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง	จะมีคาใชจาย
เพิ่มทานละประมาณ	2,000	บาท	โดยยื่นวีซาที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน	ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน	ทานละ
คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
ทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และ	มัคคุเทศกทองถิ่น	ตามธรรมเนียม	ทานละ	1,000	บาท/ทริป/ตอลูกคา	ผูเดินทาง	1

ทาน	รวมไปถึงเด็ก	และ	ผูใหญ	ยกเวนเฉพาะ	เด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ	ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

คุณสมบัติการเขาประเทศฮองกง	(สําหรับกรณีการเขาประเทศฮองกง	ดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	อายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ณ	วันเดินทางกลับจากประเทศฮองกง	และ

มีหนาวางอยางนอย	2	หนา
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศฮองกงจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานัก

ระยะสั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	30	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศฮองกง	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
**	หมายเหตุ	:	กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน

ระหวางลูกคาและบริษทั	**

**	อัตราคาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และ	มัคคุเทศกทองถิ่น	ตามธรรมเนียม	ทานละ
1,000	บาท	/	ทริป	/	ตอลูกคา	ผูเดินทาง	1	ทาน	รวมไปถึงเด็ก	และ	ผูใหญ	ยกเวนเฉพาะ	เด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดิน
ทางกลับ	ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได	ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน	**

**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ	(Infant)	ทานละ	5,000	บาท	**	(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน)

**	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และ	ไมไดเดินทางกับบิดา	หรือ	มารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองถือจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ที่ออกจากสํานักงานเขตตามทะเบียนบานที่ทานอยูอาศัย
**

**	บริษทัขอสงวนสิทธิ	์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว	ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน	กรณีถือหนังสือเดินทางตาง
ประเทศ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร	กรุณาติดตอสอบถามเป็นกรณีพิเศษ	**

**	กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว	หรือ	กรุปเหมา	ที่สถานะผูเดินทางเป็น	เด็กนักเรียน	นักศึกษา	ครู	ธุรกิจขายตรง
ขายเครื่องสําอางค	หมอ	พยาบาล	ชาวตางชาติ	หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน	กรุณาติดตอเจาหนาที่



เพื่อแจงรายละเอียด	โดยละเอียด	เพื่อเสนอราคาใหมทุกครั้ง	ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได	กรณีที่
โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง	**

**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ใหบริการเฉพาะผูเดินทางที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	**

**	ประกาศจากสายการบิน	Air	Asiaกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศฮองกงโดยสายการบิน	Air	Asia	แลว	ไมผาน
ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศฮองกง	ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับประเทศไทย	ในสวนน้ีจะมีคาใชจายที่เกิดขึน้
ในการเปลี่ยนแปลงตัว๋ขากลับ	รวมถึงคาบริการอื่นๆ	ที่เกิดขึน้ดวย	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้
ทั้งหมดน้ีเอง	ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	อีกทั้งลูกคาอาจจะตอง
รับผิดชอบคาปรับที่ประเทศฮองกงเรียกเก็บเพิ่ม	และหรือ	ลูกคาตองรอกลับประเทศไทย	ในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ัง
วางหรือตามวันที่เดินทางของตัว๋เครื่องบินเดิม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศฮองกงและสาย
การบิน	จะเป็นผูพิจารณา	ซึ่งเป็นระบบการทํางานแบบเด็ดขาด	โดยทางผูจัด	(บริษทัทัวร)	จะไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได	ในสวนน้ี**

**	หากลูกคาทานใดที่จําเป็นตองออกตัว๋ภายใน	(ตัว๋เครื่องบิน	,	ตัว๋รถทัวร	,	ตัว๋รถไฟ)	กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของ
บริษทั	ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง	**
ขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับกระเป าสัมภาระ
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	20	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธ
ได	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม	กรณีที่กระเปาของทานไมเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินกําหนด)

สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ
กวาง	ยาว	และ	สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)	ขนาดตามความเหมาะสม	ไมสามารถนําของเพลง	และ	ของมีคนขึน้บนเครื่องได	กรณีที่ทานจําเป็นตองนําไป
ดวย	จําเป็นจะตองใสกระเปาเพื่อโหลดลงใตทองเครื่อง	หากไปถึงดานตรวจสัมภาระและยังอยูในกระเปาถือขึน้บน
เครื่องบิน	ทานจะตองทิ้งวัตถุน้ันๆ
เกี่ยวกับแบตเตอรี่สํารอง	หรือ	อุปกรณที่มีแบตเตอรี่ทุกชนิด	กรมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ	หรือ	ไออา

ตา	(IATA)	มีกฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่ขึน้บนเครื่องบิน	หามนําแบตเตอรี่สํารอง	ใส
กระเปาเดินทางโหลดลงใตทองเครื่องบิน	แตสามารถใสกระเปาสัมภาระถือขึน้บนเครื่องบินได	ตามความจุดังน้ี

-	แบตเตอรี่สํารอง	ที่มีความจุไฟฟา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	10	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมระบุจํานวนชิ้น
-	แบตเตอรี่สํารอง	ที่มีความจุไฟฟา	ตั้งแต	20,000	–	32,000	mAh	(หรือมากกวา	160	Wh.)	สามารถนําขึน้เครื่องได

ทานละไมเกิน	2	ชิ้น
-	แบตเตอรี่สํารอง	ที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	(หรือมากกวา	160	Wh)	ไมอนุญาตใหนําขึน้เครื่องในทุก

กรณี
กรณีที่ตองมีการเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวามาตรฐาน

ได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระ
น้ําหนักเกิน	(ทานจําเป็นตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

ทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบ	กรณีเกิดการสูญเสีย	,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบิน	เป็นตัว๋เครื่องบินชนิดราคาพิเศษ	(กรุป)	ราคาตัว๋เครื่องบิน
โปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี	

กรณียกเลิกการเดินทาง	และทางบริษทัไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	Refund	ได	หมายถึง
เรียกเงินคืนไดบางสวน)	ผูเดินทางจําเป็นจะตองรอ	Refund	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

-	กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง	เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง	สายการบิน	สภาพอากาศ
ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย	ทั้งๆ	ที่สายการบิน	หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว	ยัง
คงใหบริการอยูเป็นปกติ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน

-	หากในวันเดินทาง	สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได	ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาใชจาย	เน่ืองจากทางบริษทัไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว

-	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน	ในกรณีดังน้ี
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	หามผูเดินทาง	เดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง
กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง



กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานัก
อยูในประเทศไทย


