
 

 

รหัสทัวร GOH1903651 
ทัวรมาเกา ใสใส จูไห ชิวชิว 3 วนั 2 คืน (FD) 
มาเกา   เจาแมกวนอิมริมทะเล   รานขนม   โบสถเซ็นตปอล   เซนาโดสแควร 
เวเนเช่ียน   จูไห   สวนสาธารณะซุนยดัเซ็นรานยาสมุนไพ   รานเยื้อไผ 
วัดฝู�โถว   สวนหยวนหมิงหยวน   รานหยก   ถนนคูรัก   สาวงามหวีหน่ี 
โรงละครหอยไขมุก   ชอปปم�งตลาดกงเป�ย 

 



 

 

 
 

 
 

 
เจาแมกวนอิมริมทะเล | ชมทองฟ�าจําลองเวเนเช่ียน | ถนนคูรักจูไห | สวนสาธารณะซุนยัดเซน | 

โรงละครหอยไขมุก | เมนูพิเศษ เป�าฮื้อ + ไวนแดง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.40-10.20)-มาเกา- 
เจาแมกวนอิมริมทะเล-รานขนม-โบสถเซ็นตปอล-เซนาโดสแควร- 
เวเนเช่ียน-จูไห  

04.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 2 
เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

06.40 น. ออกเดินทางสูมาเกา  โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินที่ FD760 (บนเครื่องมี
บริการขายอาหารและเครื่องดืม่) 
หมายเหต:ุ เดือนพฤศจิกายน  2562 – มนีาคม 2563 เปลี่ยนเปนไฟลท FD775: 
ดอนเมือง-มาเกา 06.45-10.20 

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผานการตรวจ
เอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง 

    เดนิทาง พฤศจกิายน 62 – มีนาคม 63  

เริ�มต้นเพยีง 5,888.- 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.40-10.20)-มาเกา-เจาแมกวนอิมรมิทะเล-รานขนม-   
          โบสถเซ็นตปอล-เซนาโดสแควร-เวเนเชี่ยน- จูไห 
วันที่ 2. สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น-รานยาสมุนไพร-รานเยื้อไผ-วัดฝู�โถว-สวนหยวนหมงิหยวน 
วันที่ 3. จูไห-รานหยก-ถนนคูรัก-สาวงามหวหีน่ี-โรงละครหอยไขมกุ-ชอปปم�งตลาดกงเป�ย-มาเกา-  
           กรงุเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง FD767: 22.10-23.55) 
 
 



 

 

 
“มาเกา”เปนเมืองที่มีประวัตศิาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปนเพียงแค
หมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิม
จนมาถึงชวงตนศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือ
ติดตอคาขายกบัชาวจนีและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได
นําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติตะวันตก
เขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มี่การผสมผสานระหวางวัฒนธรรม
ตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยโุรปใจกลางเอเชีย”มา
เกาอยูในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝم�งทะเลดานตะวันตกของสามเหล่ียมปากแมน้ําเพิรล
ในอดีตมาเกาเปนอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ป จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม 
ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้น
มาเกาไดกลายเปนหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณแตยังคงสภาพ
การเมืองการปกครองในรูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ จากน้ันสักการะเจาแม
กวนอิมรมิทะเลรูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศ
โปรตุเกสสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกบัประเทศ 



 

 

จีน และนําทานไปยังซากประตูโบสถเซนตปอลท่ีสรางขึ้นระหวาง ค.ศ.1602-1640 แต
โดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ กก็ลายเปนซากดวย
เชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s College) 
เปนโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจกัษพยานการกอต้ัง
มหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษา
ไวอยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปนสัญลักษณประจํา
เมืองมาเกาเซนาโดสแควร ซึ่งโดดเดนดวยพืน้ถนนที่ปูลาดดวยกระเบ้ืองเปนลายลอน
คลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเท่ียวและแวะซื้อ
สินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย... จากน้ันนําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมา
เกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ขึ้นชื่อ...นําทานชมThe Venetian Resort
โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชม
ความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�าจําลองเสมือนจริงภายในเวเน
เช่ียนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มรีานอาหาร
ชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพ่ือล้ิมลองเมนูตางๆท่ีทานชื่นชอบ
และรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 รานเชน BOSSINI, G2000, 
GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไม
รวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือ
จะเส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมอียูท้ังหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 21 
ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้นและ
ควรแตงกายสุภาพ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ เป�าฮื้อ + ไวนแดง 
 เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเป�ย  ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระ

ของทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขามดานและ
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไหเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห”ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน 
“เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก จูไห Jingjing Inn Hotel หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 2 สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น-รานยาสมุนไพร-รานเย้ือไผ-วัดฝู�โถว- 
สวนหยวนหมิงหยวน 

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก   
แวะถายรูปสวยๆกับสวนสาธารณะซุนยัดเซ็น จุดแวะพักของนักทองเที่ยวที่มาจูไห เปน
จุดพักผอนเดินเลน ถายรูป สุดชิว ของนักทองเที่ยว ชมดอกไมนานาพันธุ นําทาน
เดินทางสูศูนยสมุนไพรจีน รานเยื้อไผ เพ่ือฝากคนที่ทานรัก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 นําทานสู วัดผูโถว นมสัการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบรูณ นมัสการเจาแม

กวนอิม เพ่ือความโชคดี นมัสการองคอมติรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการ
พระพุทธเจา 4 พระองค เพ่ืออายุยืนนาน จากน้ันนําทานสูพระราชวงัหยวนหมิงหยวน 
ที่มีสวนคลายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรงุปกกิ่ง พระราชวงัแหงน้ี ถูกสรางขึ้นใหม
อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไหทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ี
เขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน 
ดานหนาเปนพื้นที่ราบ ส่ิงกอสรางตาง ๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวน
มีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมขีนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เปน
ศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง ๆ กวารอยช้ิน อาทิ เสาหินคู สะพานขามธาร
ทอง ประตตูากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกาเลี้ยว 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก จูไห Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 
จูไห-รานหยก-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี-่โรงละครหอยไขมุก- 
ชอปปم�งตลาดกงเป�ย-มาเกา-กรุงเทพฯ  
(สนามบินดอนเมือง FD763: 22.10-23.55) 

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก 
 ชมสินคาพ้ืนเมืองของเมืองจูไห อาทิเชน หยก ฯลฯ แวะถายรูปทีถ่นนคูรัก (The Lover 

Road) และสาวงามหวี่หน่ี ซึ่งเปนถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาล
เมืองจูไหไดทําไวขึ้นเพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและยังเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก
ทั้งหลาย  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 

จากน้ันนําทกุทานเท่ียวชมโรงละครหอยไขมุก หรือ Zhuhai Opera House สถานที่
ทองเที่ยวแหงใหมที่เมืองจูไห ใหนักทองเที่ยวไดถายรูปเปนที่ระลึกดานนอก ลักษณะ
เดนเปนรูปเปลือกหอยไขมุก ววิตดิทะเล แสง สี รอบๆโรงละคร ภายในยังมีโรงละคร
สําหรับการแสดงโชว (ไมรวมโชว) และภายในมีศูนยการคาตางๆ ใหทุกทานไดเพลิน
เพลินอีกดวย 
จากน้ันใหทานชอปปم�งสินคานานาชนิดที่ตลาดใตดินกงเป�ยเสมือนเดินอยูใน LOWU 
CENTRE  ทานจะสนุกสนานกับการตอรองสนิคาราคาถกู กระเป�า กอปปم�แบรนดเนม
ดังตางๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผา รองเทา เครื่องประดบัสําหรับคุณผูหญิง สมควรแกเวลา  
สมควรแกเวลา เดินทางสูมาเกาโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเป�ย ทานจะตองลาก
กระเป�าสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการ
เดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60 
นาท ี

22.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกา เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย 
เท่ียวบินที่ FD767 
 



 

 

หมายเหต:ุ เดือนพฤศจิกายน  2562 – มนีาคม 2563 เปลี่ยนเปนไฟลท FD787: มา
เกา-ดอนเมือง  
(บนเครื่องมบีรกิารขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ… 
 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

อัตราคาบริการ : มาเกา ใสใส จูไห ชิวชิว 3 วัน 2 คนื BY FD 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 14-16 ธ.ค. 62 6,999 9.999 9.999 9.999 3,000 
วันที่ 20-22 ธ.ค. 62 7,999 10,999 10,999 10,999 3,000 
วันที่ 29-31 ธ.ค. 62 13,999 16,999 16,999 16,999 4,000 
วันที่ 30 ธ.ค.62- 
01 ม.ค. 63 16,999 19,999 19,999 19,999 4,000 
วันที่ 10-12 ม.ค. 63 5,999 8,999 8,999 8,999 3,000 
วันที่ 11-13 ม.ค. 63 5,999 8,999 8,999 8,999 3,000 
วันที่ 08-10 ก.พ. 63 10,999 13,999 13,999 13,999 4,000 
วันที่ 14-16 ก.พ. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 
วันที่ 21-23 ก.พ. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 
วันที่ 28 ก.พ.-  
01 มี.ค.  63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 
วันที่ 06-08 มี.ค. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 
วันที่ 13-15 มี.ค. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 
วันที่ 20-22 มี.ค. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 
วันที่ 27-29 มี.ค. 63 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000 



 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินคาทัวรแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร
โดยอัตโนมัต ิ

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

5. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 



 

 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและ

สําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
10.         กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่

เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
11. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
12. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอ

มิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกง
แอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด



 

 

การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ 
REFUND ได 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึน้อยูกับ

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 

 
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดขึ้นจาก 
ทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน 

 
 


