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NT318
ทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ กวางเจา 4 วัน 3 คนื (FD)
ทัวรจ์นี มาเก๊า , 4 วัน 3 คนื ,

REGENCY HOTEL  , HY Hotel

มาเก๊า - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - รา้นขนม - ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล - เซนาโดส้แควร์
เวเนเชยีน - ชมน้าํพเุตน้ระบํา Wynn Hotel  - อสิระชอ้ปปิงถนนซนิเทยีนตี

จูไห ่- กวางโจว - หมูบ่า้นโบราณหนานเฟง - สวนหลงิหนาน
รา้นสมนุไพรจนี - รา้นหยก - รา้นเยอืไผ ่- อนุสรณ์สถานซุนยดัเซ็น

กวางโจว ทาวเวอร ์- ลอ่งเรอืแมน่้าํจูเจยีง - รา้นจวิเวอรร์ ี- อสิระชอ้ปปิงจมิซาจุย่

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - มาเกา๊ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - รา้นขนม - ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล - เซนาโดส้แควร ์- เวเนเชยีน
- ชมน้าํพเุตน้ระบํา Wynn Hotel

04.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น

06.45 น.



ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดย สายการบนิแอรเ์อเซยี เทยีวบนิท ีFD760 (บนเครืองมบีรกิารขายอาหารและเครืองดมื)

10.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง

"มาเกา๊" เป็นเมอืงทมีปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานและน่าสนใจ
ในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจยีนเป็นชนชาตดัิงเดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษท ี16
ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบนีเพอืตดิตอ่คา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนีทสํีาคัญคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทมีกีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกไดว้า่เป็น
"ยุโรปใจกลางเอเชยี"
มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลยีมปากแม่น ้าํเพริล์ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิมของโปรตเุกส นานถงึ 400
ปี จนกระทังวันท1ี9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสทําพธิสีง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนี
นับจากนันมาเก๊าไดก้ลายเป็นหนงึในเขตปกครองพเิศษของจนีอย่างสมบรูณ์แตยั่งคงสภาพการเมอืงการปกครองในรูปแบบของหนงึประเทศสองระบบ

จากนันผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสมัฤทธปิระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซงึประเทศโปรตเุกสสรา้งขนึ
เพอืเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊า เนืองในโอกาสสง่มอบคนืใหก้ับประเทศจนี

จากนันนําทา่นไปยัง ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทสีรา้งขนึระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835
ทําใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลทอียู่ตดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กันโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล(St. Paul’s College)
เป็นโบราณสถานทยัีงหลงเหลอือยู่ของวทิยาลัยเซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการกอ่ตังมหาวทิยาลัยของตะวันตกใน
ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสตูรการศกึษาไวอ้ย่างพถิพีถัินขณะทซีากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบัุนถูกมาเป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืงมาเก๊า

เซนาโดส้แควร ์ซงึโดดเดน่ดว้ยพนืถนนทปีลูาดดว้ยกระเบอืงเป็นลายลอนคลนืลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวและแวะซอืสนิคา้ทมีชีอืเสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย

จากนันนําทา่นแวะซอื ขนมพนืเมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับหอ่สาหร่ายทขีนึชอื

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพเิศษโปรตเุกส

นําทา่นชม The Venetian Resort
โรงแรมสดุหรูเลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหท้า่นอสิระพักผอ่นถ่ายรูปและชมความงามสมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชยีนตามอัธยาศัยซงึแบง่เป็นโซนตา่งๆ
เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชอืดังใหท้า่นไดส้มัผัสกับภัตตาคารกวา่ 30 แหง่
เพอืลมิลองเมนูตา่งๆททีา่นชนืชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่ 300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ
หรือ ลอ่งเรือกอนโดลา่ GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาทา่นละ 120 เหรียญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรือจะเสยีงโชคคาสโิน
ซงึมอียู่ทังหมด 4 โซนใหญ่ (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทมีอีายุต่าํกวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน
และไม่อนุญาตใหทํ้าการบันทกึภาพใดๆภายในคาสโินทังสนิและควรแตง่กายสภุาพ)

ชม น้าํพเุตน้ระบํา บรเิวณหนา้โรงแรม Wynn Hotel แสง ส ีเสยีง สรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวทผีา่นไปมา
และสามารถนังกระเชา้หนา้โรงแรมได ้กอ่นกลับโรงแรมทพัีก

ทพีกั
Regency Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
มาเกา๊ - จไูห ่- กวางโจว - หมูบ่า้นโบราณหนานเฟง - สวนหลงิหนาน - อสิระชอ้ปปิงถนนซนิเทยีนตี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพัีก 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกวางโจว โดยผา่นดา่นกงเป่ย จไูห ่ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้ไปยังเมอืงกวางโจว ประมาณ 3-5 ชวัโมง กวางโจว หรือ
กวางเจา เป็นเมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้
กวางโจวเป็นเมอืงใหญ่สดุทางภาคใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจนีซงึเป็นมณฑลซงึเป็นทตัีงของเขตเศรษฐกจิพเิศษทัง 3 แหง่ของจนี คอื เซนิเจนิ
จไูห ่และ ซวัเถา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร



บา่ย
เมอืเดนิทางถงึ เมอืงฝ่อซาน 

นําทา่นสู ่หมูบ่า้นโบราณทเีป็นแหลง่ผลติเครอืงปนัดนิเผาเซรามคิ ซงึเตาเผาบางเตามอีายุมานานกวา่ 500 ปี
และปัจจบัุนทฝีอซานก็ยังเป็นแหลง่ผลติเซรามคิอันมชีอืเสยีงอกีดว้ย เป็นหนงึในสถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญทสีดุของ เมอืงฝอซาน
ถูกสรา้งขนึในสมัยราชวงศม์งิ Zhengde ปี (1506-1521) เตาเผามอีายุมากกวา่ 400 ปี ซงึเป็นเรืองน่าอัศจรรย์
เพราะปัจจบัุนเตาเผายังคงใชเ้ผาเซรามคิอยู่ และองคป์ระกอบตา่งๆของเตาเผาคอ่นขา้งสมบรูณ์มาก
ถอืไดว้า่เป็นโบราณวัตถุทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม ทสํีาคัญของมณฑลกวางตุง้

จากนันเดนิทางไปยัง สวนหลงิหนาน ซงึเป็นสถานททีอ่งเทยีวเชงิอนุรักษ์ มรีา้นคา้ขายของมากมาย มกีารแสดง สวนสนุกขนาดย่อม
มจีดุใหถ้่ายรูปกับรา้นคา้ รา้นอาหารแบบบา้นโบราณ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหาร

อสิระชอ้ปปิงท ีถนนซนิเทยีนต ี(Xin Tian Di) แหลง่ชอ้ปปิงยอดนยิมของวัยรุ่น ดา้นหนา้ตดิถนนมรีา้นสตารบั์ค ทางเดนิเชา้มาจะเป็นลานกวา้ง
สะอาดร่มรืน สองขา้งทางมรีา้นคา้ รา้นอาหาร จัดเป็นสดัสว่น เดนิสบาย มรีา้นคา้น่ารักมากมาย มจีดุใหถ้่ายรูปกับตกึ ถนน รา้นคา้ หลากหลายแนว

ทพีกั
HY Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
กวางโจว - รา้นสมุนไพรจนี - รา้นหยก - รา้นเยอืไผ ่- อนุสรณ์สถานซุนยดัเซ็น - กวางโจว ทาวเวอร ์- ลอ่งเรอืแมน่้าํจเูจยีง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพัีก

จากนันนําทา่นเลอืกซอืผลติภัณฑส์มุนไพรจนี "บวัหมิะ" ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง หยก ครีมไขมุ่ก ทขีนึชอืของกวางเจาและสนิคา้ทรีะลกึ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้สู ่พพิธิภณัฑ ์ดร.ซุนยดัเซ็น ซงึถอืเป็นบดิาของจนียุคใหม่ เป็นผูท้มีพีระคณุกับชาวจนีอย่างใหญ่หลวง
เพราะเป็นผูท้ปีลดปลอ่ยชาวจนีใหร้อดพน้จากสงัคมเดมิทลีา้หลังและระบบกษัตรยิร์าชวงศช์งิ

จากนันไปยัง Canton Tower หรืออกีชอืนงึก็คอื Guangzhou Tower (กวางโจว ทาวเวอร)์
สถานทนีีเป็นหอสง่สญัญาณโทรทัศนข์องเมอืงกวางโจว ประเทศจนี สรา้งเสร็จกอ่นเปิดกฬีาเอเชยีนเกมสท์กีวางโจว เป็นเจา้ภาพในปี 2010 เป็น
Landmark แหง่ใหม่ก็วา่ได ้แคนตันทาวเวอรท์สีงู 600 เมตร (1,968 ฟตุ)
อาคารนีมจีดุเดน่ทใีครตอ้งจําไดท้นัีนคอืสดัสว่นทังเวา้และโคง้ของอาคาร จนแคนตันทาวเวอรไ์ดรั้บการขนานนามดว้ยชอืเลน่น่ารักๆวา่
"ซเูปอรโ์มเดล" ในสว่นทแีคบทสีดุของอาคาร สามารถวัดเสน้ผา่นศนูยก์ลางไดท้คีวามกวา้ง 30 เมตร (98 ฟตุ)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหาร

หลังรับประทานอาหารค่าํเรียบรอ้ยนําทา่น ลอ่งเรอืชมแมน่้าํจเูจยีง หรือ แมน่้าํไขมุ่ก แหง่มณฑลกวา่งตุง้ มคีวามยาวประมาณ 2,000 กม.
และเป็นแม่น ้าํทยีาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมแีม่น ้าํ 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น ้าํจเูจยีง ทกีวา่งโจว ผา่นใจกลางเมอืงมคีวามยาว 70 กม.
ชอืของแม่น ้าํไขมุ่กนีเชอืวา่เกดิจากหนิกอ้นใหญ่กอ้นหนงึทอียู่กน้แม่น ้าํ เชอืวา่เป็นหนิไขมุ่กทะเล มลัีกษณะกลมมน ผวิเรียบเนียน
มขีนาดใหญ่และสอ่งแสงประกายออกมาคลา้ยไขมุ่ก ปัจจบัุนมสีะพานขา้มแม่น ้าํ สองฝากฝังเต็มไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว ตกึและอาคารสงู

ทพีกั
HY Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
กวางโจว - ฮอ่งกง - รา้นจวิเวอรร์ ี- อสิระชอ้ปปิงจมิซาจุย่ - สนามบนิฮอ่งกง (เช็คแล็บก็อก) - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

จากนันเดนิทางจาก กวางเจา ไปยัง ฮอ่งกง โดยรถไฟ ประมาณ 1-2 ชม. ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศเมอืงตามทางผา่นระหวา่งกวางเจาไปฮ่องกง

เมอืเดนิทางถงึฮ่องกง นําทา่นชมโรงงานทมีชีอืเสยีงในเรืองการออกแบบเครืองประดับ รา้น Jewelry Factory

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันใหท้า่นมคีวามสขุกับการเดนิเทยีวสมัผัสกับแหลง่ชอ้ปปิงไม่วา่จะเป็น ยา่นจมิซาจุย่ หรือ ศนูยก์ารคา้ตา่ง  ๆเชน่ HARBOUR CITY
หา้งสรรพสนิคา้ทใีหญ่ทสีดุแหง่หนงึย่าน Tsim Sha Tsui ทมีรีา้นคา้แบรนดดั์งกวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรือ
ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปปิงทฮี่องกง กับสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิMARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO,
BALLY, G2000 เป็นตน้ หรือชอ้ปปิงท ีDUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กับสนิคา้ทมีชีอืเสยีงจากทัวทกุมุมโลก

ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกันทจีดุนัดพบ เพอืเดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง

22.20 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD503

00.10 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี มาเกา๊
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี22 สงิหาคม 2562 เวลา 18:28 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี มาเกา๊

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

• คา่วซีา่กรุป๊แบบ 144 ชัวโมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณลีกูคา้ทมีวีซีา่อยูแ่ลว้และสาํหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน)

• กรณทีทีาง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 ชัวโมง ทางบรษัิทขอเกบ็คา่วซีา่ทเีกดิขนึตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ สงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล /
ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 30 กโิล/ แอรม์าเกา๊ 20 กโิล คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนด,
คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• ชําระเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิคา่ทวัรแ์ลว้เทา่นนั

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง



กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(10ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯเรยีกเกบ็

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ เนอืงจากสายการบนิแอรม์าเกา๊
ไมส่ามารถทําการ REFUND ได ้

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่วทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุฮอ่งกงดอลลาร์

• หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 300 หยวน,
เหรยีญฮ่องกง / คน / รา้น
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