
 

 

รหัสทัวร GOH190969 
ทัวรมาเกา มาเกา ใสใส จูไห ชิวชิว 3 วัน 2 คืน (FD) 
เจาแมกวนอิมริมทะเล   ชมทองฟ�าจําลองเวเนเช่ียน   ถนนคูรักจูไห 
สวนสาธารณะซุนยัดเซน   โรงละครหอยไขมุก   เมนูพิเศษ เป�าฮื้อ + ไวนแดง 
 

 
 

 
เจาแมกวนอิมริมทะเล | ชมทองฟ�าจําลองเวเนเช่ียน | ถนนคูรักจูไห | สวนสาธารณะซุนยัดเซน | 

โรงละครหอยไขมุก 

เดนิทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63  



 

 

 

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

04.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 2 
เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

06.40 น. ออกเดินทางสูมาเกา  โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินท่ี FD760 (บนเครื่องมีบริการ
ขายอาหารและเครื่องดื่ม) 
หมายเหตุ: เดือนพฤศจิกายน  2562 – มนีาคม 2563 เปลี่ยนเปนไฟลท FD775: ดอน
เมือง-มาเกา 06.45-10.20 

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) ผานการตรวจ
เอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง 
“มาเกา”เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปนเพียงแค
หมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจีนกวางตุงและฟูเจ้ียนเปนชนชาติดั้งเดิมจน
มาถึงชวงตนศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเดนิเรือเขามายังคาบสมทุรแถบน้ีเพื่อติดตอ
คาขายกับชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีท่ีสําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอา
ความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามา
อยางมากมายทําใหมาเกากลายเปนเมืองท่ีมี่การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออก
และตะวันตกอยางลงตวัจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเกาอยูในเขต
มณฑลกวางตุงบนชายฝم�งทะเลดานตะวันตกของสามเหล่ียมปากแมน้ําเพิรลในอดีตมาเกา
เปนอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ป จนกระทั่งวันท่ี19 ธันวาคม ค.ศ.1999 
โปรตุเกสทําพิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากน้ันมาเกาได

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.40-10.20)-มาเก๊า-เจ้าแมก่วนอิมริมทะเล-ร้านขนม-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี�ยน-    
            จไูห่ 
วนัที� �. สวนสาธารณะซุนยดัเซ็น-ร้านยาสมนุไพร-ร้านเยื �อไผ่-วดัฝู่ โถว-สวนหยวนหมิงหยวน 
วนัที� �. จไูห่-ร้านหยก-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี�-โรงละครหอยไขม่กุ-ช้อปปิ �งตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ  
           (สนามบินดอนเมือง FD767: 22.10-23.55) 
 



 

 

กลายเปนหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณแตยังคงสภาพการเมืองการ
ปกครองในรปูแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ  

จากน้ันสักการะเจาแมกวนอิมริมทะเลรูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรง
ดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบ
คืนใหกับประเทศจีน  
นําทานไปยังซากประตูโบสถเซนตปอลท่ีสรางขึ้นระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดนไฟไหม
ในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลท่ีอยูติดกับโบสถ ก็กลายเปนซากดวยเชนกันโดยรวม
แลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล(St. Paul’s College) เปนโบราณสถานท่ี
ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยานการกอต้ังมหาวิทยาลัยของ
ตะวันตกใน ภมูิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพิถัน
ขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปนสัญลักษณประจาํเมืองมาเกาเซนา
โดสแควร ซึ่งโดดเดนดวยพ้ืนถนนท่ีปูลาดดวยกระเบ้ืองเปนลายลอนคลื่นลอมรอบดวย
สถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส  
อิสระใหทานไดเดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคาท่ีมีช่ือเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย...  
จากน้ันนําทานแวะซ้ือขนมพื้นเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ขึ้นชื่อ... 
นําทานชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให
ทานอิสระพักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�า
จําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND 
CANAL SHOP มรีานอาหารช่ือดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพ่ือลิ้ม
ลองเมนูตางๆที่ทานช่ืนชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 รานเชน 
BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา 
GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิช



 

 

ภายในโรงแรมหรือจะเส่ียงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กทีม่ี
อายุต่ํากวา 21 ป เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใดๆภายใน
คาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ เป�าฮื้อ + ไวนแดง 
 เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรบัอากาศผานดานกงเป�ย  ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระของ

ทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขามดานและผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาทีเมืองจูไหเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห”ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมือง
มหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก จูไห Jingjing Inn Hotel หรือเทียบเทา 
 

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

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก   
แวะถายรูปสวยๆกบัสวนสาธารณะซุนยัดเซ็น จุดแวะพักของนักทองเที่ยวท่ีมาจูไห เปนจุด
พักผอนเดินเลน ถายรูป สุดชวิ ของนักทองเที่ยว ชมดอกไมนานาพันธุ นําทานเดินทางสู
ศูนยสมุนไพรจีน รานเยื้อไผ เพ่ือฝากคนที่ทานรัก 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 นําทานสู วัดผูโถว นมสัการองคสังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิม 

เพ่ือความโชคดี นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 
พระองค เพ่ืออายุยืนนาน จากน้ันนําทานสูพระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคลายกบั
พระราชวังหยวนหมิง ณ กรงุปกกิ่ง พระราชวังแหงน้ี ถกูสรางข้ึนใหมอีกครัง้ ณ ใจกลาง
ของ "ภูเขาชิลนิ" ในเมืองจูไหทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม สวนหยวนห
มิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ 
ส่ิงกอสรางตาง ๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมทีะเลสาบขนาด 
80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เปนศูนยกลางลอมรอบดวย
ส่ิงกอสรางตาง ๆ กวารอยช้ิน อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตํา
หนักเจิ้งตากวางหมงิ สะพานเกาเล้ียว 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก จูไห Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา 

 

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

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก 
 ชมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห อาทิเชน หยก ฯลฯ แวะถายรูปท่ีถนนคูรัก (The Lover 

Road) และสาวงามหวี่หน่ี ซึ่งเปนถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรฐับาล
เมืองจูไหไดทําไวขึ้นเพ่ือเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและยังเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก
ทั้งหลาย  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 จากน้ันนําทกุทานเที่ยวชมโรงละครหอยไขมุก หรือ Zhuhai Opera House สถานท่ี

ทองเที่ยวแหงใหมท่ีเมืองจูไห ใหนักทองเที่ยวไดถายรูปเปนท่ีระลึกดานนอก ลักษณะเดน
เปนรูปเปลือกหอยไขมกุ วิวติดทะเล แสง สี รอบๆโรงละคร ภายในยังมีโรงละครสําหรับ
การแสดงโชว (ไมรวมโชว) และภายในมีศูนยการคาตางๆ ใหทุกทานไดเพลินเพลินอีกดวย 



 

 

จากน้ันใหทานชอปปم�งสินคานานาชนิดที่ตลาดใตดินกงเป�ยเสมือนเดินอยูใน LOWU 
CENTRE  ทานจะสนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถกู กระเป�า กอปปم�แบรนดเนมดัง
ตางๆ หรือเลือกซื้อเส้ือผา รองเทา เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง สมควรแกเวลา  
สมควรแกเวลา เดินทางสูมาเกาโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเป�ย ทานจะตองลาก
กระเป�าสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทาง
ขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาท ี

22.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกา เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย 
เที่ยวบินท่ี FD767 
หมายเหตุ: 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 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

วันท่ี 20-22 ธ.ค. 62 7,999 10,999 10,999 10,999 3,000 
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 
วันท่ี 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 
วันท่ี 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 
**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจาํคาทัวร ทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน่ั่งจะยนืยันเมื่อไดรับเงิน

คาทัวรแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 วัน

นับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดย
อัตโนมัติ 



 

 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

5. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกนิจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

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

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  



 

 

 **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาวีซากรุปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับ

พาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
10.         กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ช่ัวโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึ้น

ตามจริง และทางบริษทัฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
11. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
12. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอ

มิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกงแอร
ไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 30 กโิล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวนิาศภัยเครื่องบิน
ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, คารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ 
 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ 
REFUND ได 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long 
leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายท้ังหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทัง้นี้ขึน้อยูกับ

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 

 
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน
 

 
 
 


