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สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พกัโรงแรม 4 ดาว เมอืงจไูห ่2 คนื 

 
 

�  

 

� สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ ตั �งอยูบ่รเิวณรมิทะเลสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิ�ทั �งองค ์
� ไหวข้อพร เจา้แมท่บัทมิ วดัอามา่ ชว่ยในเรื%องการเดนิทางแคลว้คลาดปลอดภัย 
� ถา่ยรปูคูก่ับ โบสถ ์St.paul ชมิทารต์ไข ่เซนาโดส้แควร ์ศนูยร์วมสนิคา้มากมาย 
� ชมโรงแรมหร ูThe Venetian Macau 
� ชอ้ปปิ* งตลาดกงเป๋ย แหลง่ชอ้ปปิ�งศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กว่า รา้นคา้ 
� ช็อปปิ�งของดแีผ่นดนิใหญ ่ผา้ไหม หยก บวัหมิะ 
� ชมวดัผูโ่ถว่ซอื ไหวพ้ระพุทธเจา้ 3 พระองค ์วัดที%สรา้งไดอ้ยา่งสวยงาม

ทา่มกลางธรรมชาต ิ
� ผ่านชม ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซึ%งเป็นถนนเลยีบชายหาดที%แสนจะโร

แมนตกิ 
� ชอ้ปปิ* งตลาดกงเป๋ย แหลง่ชอ้ปปิ�งศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กว่า รา้นคา้ 
� พระราชวงัหยวนหมงิ สรา้งขึ�นแทนพระราชวังเกา่หยวนหมงิ ณ กรงุปักก ิ%ง 
� โชวสุ์ดอลงัการ โชว ์Huang Jia Shen Dian Show ที%จะบอกเรื%องราว

ประวัตศิาสตรข์องจีน 
� พเิศษ!!! เมนูเป๋าฮ ื*อ และไวนแ์ดง 

 

สายการบนิแอร ์เอเชยี (FD) พเีรยีด 25 มนีาคม – 27 ตุลาคม 2561 

ขาไป FD762 DMK - MFM 10.05 – 13.45 น. 
ขากลบั FD765 MFM - DMK 19.50 – 21.35 น. 

สายการบนิแอร ์เอเชยี (FD) พเีรยีด 28 ตุลาคม 2561 – 24 มนีาคม 2562 

ขาไป FD762 DMK - MFM 10.20 – 13.45 น. 
ขากลบั FD765 MFM - DMK 17.55 – 19.50 น. 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายุ 2 – 18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 – 2 ท่าน 
พกัเด ี�ยว 

17-19 ส.ค. 61 9,990.-  8,900.- 

เด็กอาย ุ2 – 18 ปี 
จา่ยเพิ�มจากราคาผูใ้หญ ่
พเีรยีดละ 3,000 บาท 

3,500.- 

19-21 ส.ค. 61 9,900.- 8,900.- 3,500.- 

26-28 ส.ค. 61 8,900.- 7,900.- 3,500.- 

01-03 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

07-09 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

08-10 ก.ย. 61 6,900.- 3,500.- 

14-16 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

21-23 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

22-24 ก.ย. 61 6,900.- 3,500.- 

05-07 ต.ค. 61 11,900.- 3,500.- 

06-08 ต.ค. 61 11,900.- 3,500.- 

12-14 ต.ค. 61 **วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9 12,900.- 3,500.- 

14-16 ต.ค. 61 10,900.- 3,500.- 

20-22 ต.ค. 61 10,900.- 3,500.- 

21-23 ต.ค. 61 **วันปิยะมหาราช 12,900.- 3,500.- 

26-28 ต.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

27-29 ต.ค. 61 7,900.- 3,500.- 

02-04 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.- 

03-05 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

09-11 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.- 

10-12 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

16-18 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.- 

17-19 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

23-25 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.- 

24-26 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61 7,900.- 3,500.- 

01-03 ธ.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

07-09 ธ.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

09-11 ธ.ค. 61 **วันรัฐธรรมนูญ 11,900.- 3,500.- 

14-16 ธ.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

15-17 ธ.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

21-23 ธ.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

22-24 ธ.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

28-30 ธ.ค. 61 **วันหยุดส ิ�นปี 11,900.- 3,500.- 

29-31 ธ.ค. 61 **วันหยุดส ิ�นปี 12,900.- 3,500.- 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 **วันหยุดส ิ�นปี 12,900.- 3,500.- 
ราคาอื�นๆ 
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ขอ้ควรทราบกอ่นจองทวัรจ์นี MUST READ 
*ขอเก็บคา่วซี่าเด ี�ยวตามจรงิ: กรณปีระเทศจนียกเลกิวซี่ากรุ๊ปเขา้จนี//ยกเลกิวซี่าหนา้ด่านเขา้จู่ไห่-เซนิเจิ�น 
*ลกูคา้ท ี�เคยเดนิทางไปประเทศตอ่ไปนี* ตอ้งย ื�นวซี่าเด ี�ยวเทา่น ั*น: กรุณาแจง้เจา้หนา้ที%กอ่นทําการจอง ทัวร์
ไม่รับผดิชอบและไม่คนืเงนิใดๆทั �งสิ�น หากท่านไม่ไดย้ื%นวซี่าเดี%ยวและมผีลเขา้ประเทศจนีไม่ได ้
ตรุกี-อียปิต-์อนิเดยี-ศรีลงักา-จอร์แดน-อสิราเอล-อัฟกานสิถาน-ปากีสถาน-อุซเบกสิถาน-ทาจกิสิถาน-เตร์กเมนสิถาน-อหิร่าน-อริัก-
ซาอุดอิาระเบีย-ซีเรยี-เลบานอน-ลเีบีย-ซูดาน-แอลจีเรีย-ไนจีเรีย-คาซัคสถาน-รัฐปาเลสไตน์-เยเมน-โอมาน-โซมาเลยี 

 

*หากผูเ้ดนิทางอายุ18ปีหรอืนอ้ยกวา่18ปี ตอ้งแจง้เจา้หนา้ท ี�กอ่นทาํการจองทกุคร ั*ง เพราะบางประเทศ 
บางโปรแกรมมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิสาํหรบัผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ18ปี เชน่ จนี,ฮอ่งกง,มาเกา๊ เป็นตน้ 

 
*ราคานี*ผูเ้ดนิทางตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่น ั*น !!! เท ี�ยวตามโปรแกรมกาํหนด หากไมล่งรา้นรฐับาลหรอื

รา้นชอ้ปปิ* ง เก็บเพิ�มทา่นละ 100USD ตอ่ทา่น ตอ่รา้น (ประมาณรา้นละ3,000บาท) 
 

�ราคานี*สําหรบักรุ๊ปJOINเท่าน ั*น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปส่วนตวักรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที� 
�ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากต ัuวเครื�องบนิปรบัขึ*น 
�Passport ตอ้งเป็นแบบท่องเที�ยว(สแีดงเลอืดหมู) หากใชแ้บบอื�นตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�ก่อนจอง 

�ราคานี*ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั*น .. ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มโปรดแจง้ก่อน 
�โปรแกรมที�ตอ้งขอวซี่าตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนนิการ หากท่านตอ้งใชเ้ล่มเดนิทางระหว่างนี*โปรดแจง้ก่อน  
�ทวัรเ์ป็นแบบต ัuวกรุ๊ปเลอืกที�น ั�งไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัที��น ั�งให ้ซึ�งทวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

�เร ื�องต ัuวเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัต ัuวที�สนามบนิเท่าน ั*น* 
 

***กรณีทา่นสาํรองต ัuวภายในหรอืพาหนะเดนิทางมาสนามบนิในวนันดัหมาย ทวัรไ์มร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี*เพราะนอกเหนอืจากโปรแกรม ไมว่า่จะเป็นกรณีกรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง,สายการบนิ

ดเีลยห์รอืปจัจยัอื�นๆ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ใหท้ราบกอ่นทาํการจองและโอนเงนิทกุคร ั*ง*** 
 

1. ทารก INFANT (อายตุํ�ากว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัuวเครื�องบนิราคา 5,500 บาท 
3. ราคาทวัรข์า้งตน้ รวมค่าวซีา่แบบกรุ๊ป 144 แลว้ ในกรณีที�วซีา่กรุ๊ป 144 ถูกระงบั 

ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนยีมวซีา่หนา้ด่าน หรอื วซีา่เดี�ยว ตามค่าใชจ้า่ยที�เกดิข ึ*นจรงิ 
4. ราคาขา้งตน้สําหรบัพาสปอรท์ไทยเทา่น ั*น สําหรบัพาสปอรท์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที�เพื�อ

สอบถามค่าใชจ้า่ยสว่นตา่ง 

**ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ%นท่านละ 120 หยวน /ทรปิ/ต่อท่าน ** 
**ค่าทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หัวหนา้ทัวร*์* 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี%ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั*งจะตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 21 ท่านขึ*นไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไม่ครบจํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzในการ เลื�อนการเดนิทางหรอื เปลี�ยนแปลงราคา 

สําคญัมาก!!!กรุณาอา่นและทําความเขา้ใจ 
ลูกคา้ที�มวีซี่าจนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทรีะบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ให้

รบัทราบก่อนการทําจองทวัร ์แตท่ ั*งนี* บรษิทัไม่มกีารลดราคาทวัรใ์นส่วนของลูกคา้ที�มวีซีา่จนีทุกกรณี 
PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
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**ใบนดัหมายจะสง่มาประมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอยา่งนอ้ย6-10เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง เพื�อประโยชนข์องท่านเอง* 

(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเช่นไม่ทานหม,ูอื�นๆ กรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอรต์) 

โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บับรษิทัแลนดช์ั*นนํา ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเทา่น ั*น (เราจดัเฉพาะกรุป๊สว่นตวั) 

 

*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปลี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละที�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม* 

*ขอสงวนสทิธิzเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั (ระดบั5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost) 

ที�พกั : จํานวน 2 คนื ระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ทา่น) 
(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีค่าพกัเดี�ยว กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที�)  

วนัที� 1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคูร่กั – จูไห่ฟิชเชอร ์

07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั*น 3 ท่าอากาศยานดอนเมอืงอาคาร 1 เคานเ์ตอร ์1-2 
ของสายการบนิ AIR ASIA (FD) พบเจา้หนา้ที%คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและ
บัตรขึ�นเคร ื%อง 

10.10 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง โดยเที�ยวบนิที� FD762 
**ไม่มบีรกิารอาหารและเครื%องดื%มบนเครื%องทั �งไปและกลับ และสายการบนิแอรเ์อเชยีไม่อนุญาตใหเ้ลอืกที%นั%งจะ
เป็นระบบสุ่มที%นั%ง หากท่านใดตอ้งการจองที%นั%ง สามารถเช็คที%นั%งและราคากับเจา้หนา้ที%ได*้* 
 
 
 
 

 
 
 
13.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตมิาเก๊า เมอืงที%มปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานและน่าสนใจใน อดตีมาเก๊าเป็น

เพยีงแค่ หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจี�ยนเป็นชนชาต ิดั �งเดมิจนมาถงึช่วง
ตน้ศตวรรษที% 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี�เพื%อตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้ง
อาณานคิมอยู่ในแถบนี�ที%สาํคัญคอืชาว โปรตุเกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและ
ศลิปวัฒนธรรม ของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายทาํใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงที%มี%การผสมผสาน ระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้่าเป็น  ยุโรปใจกลางเอเชยี มาเก๊าอยู่ในเขต

มณฑลกวางตุง้บนชายฝั%งทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลี%ยมปากแม่นํ�าเพริล์ จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงจูไห่
ของประเทศจนีผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงที% ดา่นก๋งเป่ย นําท่านผ่านชม ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซ ึ%ง
เป็นถนนเลยีบชายหาดที%แสนจะโรแมนตกิซึ%งทางรฐับาลเมอืงจูไห่ไดท้ําไวข้ ึ�นเพื%อเป็นสถานที%พักผ่อนหย่อนใจ 
และยังเป็นที%นยิมของบรรดาคู่รกัทั �งหลาย ใหท้า่นไดถ้่ายรปูคู่กับ จไูห่ฟิชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเล
สัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู เป็นรปูแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล 

***ตัNวกรุป๊สายการบนิแอร ์เอเชยี ไม่สามารถเปลี%ยนแปลงเที%ยวบนิ หรอื วันเดนิทางได ้หากท่านตอ้งการเปลี%ยนตอ้งซื�อตัNว
ใบใหม่เท่านั�น 

***ตัNวกรุป๊สายการบนิ แอร ์เอเชยี จะยังไม่รว่มแผนประกันการเดนิทาง ในกรณีเที%ยวบนิล่าชา้ กระเป๋าเดนิทางแตกหักหรอื
เสยีหาย ท่านสามารถเลอืกซื�อประกันเองได ้หลังจากบรษัิทฯ ทําการออกตัNวใหท้า่นแลว้ ประมาณ 4 – 7 วันก่อนการ
เดนิทาง โดยสามารถเลอืกซื�อผ่านทางเว็บไซตข์องสายการบนิแอร ์เอเชยี หรอื ตดิต่อ Call Center 02 515 9999 
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โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั*งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี* 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (1) 
พกัที� Landmark Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงจูไห ่
 

วนัที� 2 จูไห่ – วดัผุ่ถ่อ – รา้นบวัหมิะ – รา้นผา้ไหมจนี – รา้นหยก – พระราชวงัหยวนหมงิ – ชมโชว ์Huang 
Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ* งตลาดก๋งเป่ย - พเิศษ!!เมนเูป๋าฮื*อเสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
 จากนั�นนําท่านสู่ วดัผู่ถ่อ สักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ เพื%อเสรมิสรา้งความเป็นสริมิงคลใหกั้บชวีติ วดัแห่งนี�ตั �งอยู่

บรเิวณเขา มคีวามยิ%งใหญ่และอลังการมาก เมื%อทุกท่านไหวพ้ระเสรมิสริมิงคลใหกั้บตัวท่านเองเรยีบรอ้ย ลูกคา้
สามารถถ่ายรปูบรเิวณโดยรอบไดอ้ย่างจุใจ นําท่านเยี%ยมชม รา้นบวัหมิะ เป็นที%รูจั้กกันดขีองคนไทย เมื%อคราว
เกดิอุบัตเิหตุรถแก๊สควํ%าที%ถนนเพชรบุร ีเมื%อ 24 กันยายน 2533 ครั �งนั�น รฐับาลจนีไดส้่งยาบัวหมิะอันมสีรรพคณุ
รกัษาแผลไฟไหม ้มาช่วยเหลอืผูป่้วยที%โดนไฟไหมท้ั%วตัว จากนั�นมาคนไทยก็รูจั้กสรรพคุณของบัวหมิะเร ื%อยมา 
พรอ้มรบัฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี%ยวชาญ ใหท้่านไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซ ึ%งเป็นอกีวธิหีนึ%งในการ
ผ่อนคลายความเครยีด และบาํรงุการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิจากนั�นนําท่านเยี%ยมชม รา้นผา้ไหม
จนี ผลติภัณฑท์ี%ทําจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื�อผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทั �ง
ใชเ้คร ื%องจักร และแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรงัแฝด ( แปลกแต่จรงิ) เพื%อมาทําไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกับ
การซื�อเป็นทั �งของฝากและใชเ้อง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง รา้นหยก สมบัตลิํ�าค่าของชาวจนีใครไดค้รอบครองจะมสีุขภาพแข็งแรงและโชคดีโดย
หยกธรรมชาตจิะมหีลายสคีอืสขีาวสเีขยีวสนํี�าตาลสเีหลอืงและสม่ีวง นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัหยวนหมงิ 
พระราชวังแห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมงิ ณ กรงุปักกิ%ง พระราชวังแห่งนี� ถูกสรา้งขึ�นใหม่อกีครั �ง 
ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง จูไห่ ทําใหส้วนแห่งนี�โอบลอ้มดว้ย ขุนเขาที%เขยีวชอุ่ม และ มีพื�นที%
ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซ ึ%งมขีนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ%ง ส ิ%งที%ทําใหส้วน
หยวนหมงิแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที%ปักกิ%ง คือการเพิ%มเติมและตกแตกสวนที%เป็นศิลปะ แบบ
ตะวันตกผสมกับศลิปะจนี สวนหยวนหมงิใหม่ จงึถอืไดว้่าเป็นสถานที%ท่องเที%ยวซ ึ%งจําลองมาจากสถานที% ใน
ประวัตศิาสตร ์มคีุณค่าทั �งในแง่วัฒนธรรม ประวัต ิศาสตร ์และธุรกิจการท่องเที%ยว จากนั�นนําท่านชม โชว ์
Huang Jia Shen Dian Show เป็นการแสดงเล่าเร ื%องราวนยิาย และประวัต ิศาสตรข์องเมืองจีน ถ่ายทอด
โดยนักแสดงที%มคีวามชํานาญ ซึ%งทุกท่านจะไดค้วามรูท้างดา้นประวัตศิาสตรพ์รอ้มกับความสนุก ตื%นเตน้กันไป
พรอ้มๆกัน ใหท่้านอสิระช็อปปิ* งที�ตลาดกงเป๋ย แหล่งชอ้ปปิ�งศูนยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กว่ารา้นคา้ มสีนิคา้ให ้
ท่านเลอืกมากมาย เช่น ส ินคา้ก๊อปปี� แบรนด์เนมชั �นนําต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา 
ของเด็กเล่น ที%นี%มใีหท้่านไดเ้ลอืกซื�อหมด สนิคา้ของที%นี%มเีกอืบทุกอย่าง ในการเลือกซื�อส ินคา้ของที%นี%จะตอ้ง
เลอืกดูใหด้ ีใหล้ะเอยีดก่อน เพราะสนิคา้ส่วนมากจะเป็นของก๊อปปี�  และของจนี 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ เมนูเป๋าฮื*อ และไวนแ์ดง 
      พกัที� Landmark Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงจูไห ่
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โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั*งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี* 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

 

 

วนัที� 3 
จูไห่ – มาเก๊า – เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล – รา้นขนม – วดัอาม่า – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์–  
The Venetian Resort  – สนามบนินานาชาตมิาเก๊า  – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
  จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงมาเก๊า ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงที% ดา่นก๋งเป่ย 

จากนั�นนําท่านเดนิทางชม องคเ์จา้แม่กวนอมิ ตั �งอยู่บรเิวณรมิทะเล สรา้งดว้ยทองสัมฤทธิ�ทั �งองคท์คีวามสูง 
1.8 เมตร นํ�าหนักประมาณ 1.8 ตัน ตั �งอยูบ่นฐานดอกบัวขนาดใหญ่ มคีวามสวยสดงดงาม ยามเย็นสทีองของ
องคเ์จา้แม่กวนอมิจะรบักับแสงแดด มคีวามสวยงามมาก รปูปั�นเจา้แม่กวนอมินี� สรา้งขึ�นโดยชาวโปรตุเกสครั �ง
เมื%อโอกาสที%โปรตุเกสคนืฮ่องกงใหแ้ก่ทางการจนีเพื%อเป็นสัญลักษณ์ใหกั้บคนรุน่หลังไดช้ม นําท่านสู่ รา้นขนม
พื*นเมอืงมาเกา๊ รา้นคา้ใหญ่ที%รวมสิ%งของพื�นเมอืงที%มเีอกลักษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมผัวจ๋า เมยีจ๋า ลูกอมรสนม 
นอกจากนี�ยังเป็นแหล่งรวมสนิคา้นําเขา้จากอเมรกิา ออสเตรเลยีที%ราคาถูก เนื%องจากมาเก๊าเป็นเมอืงปลอดภาษี 
ดังนั�นหากใครที%รบัประทานยาบาํรงุอยู่แลว้ ซ ื�อที%รา้นคา้นี�จะไดร้าคาถูกเหมอืนซื�อที%ประเทศตน้ทางจรงิๆ 
ตัวอย่างสนิคา้ชื%อดังไดแ้ก่ นํ�ามันตับปลาฉลามทะเลลกึบํารงุสมอง และยาบํารงุนมผึ�ง ที%มสีรรพคุณบํารงุ
อายุวัฒนะและบํารงุผวิพรรณใหเ้ต่งตงึ หรอืครมีรกแกะชื%อดังที%คนไทยนยิมใชบ้ํารงุผวิหนา้ จากนั�นนําท่าน
เดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืที%คนใหญ่รูจั้กกันในนามของ เจา้แม่ทับทมิ ภายในมหีนิแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรปูเรอื
สําเภา เพื%อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเจา้แม่อาม่าขึ�นมายังมาเก๊าเมื%อครั �งอดตี บรเิวณหนา้วัดมรีปูปั�นสงิโตตั �งอยู่ 2 
ตัว ซ ึ�งวดัแห่งนี�จะมผีูค้นไปสักการะตลอดทั�งปี 
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เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
นําท่านสู ่โบสถเ์ซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นราว ค.ศ.1602 ใหค้รั �งแรกที%สรา้งเสรจ็มคีวามตั �งใจใชเ้ป็น
โรงเรยีนสอนทางดา้นศาสนาของชาวตะวันตกในดนิแดนที%ห่างไกล แต่หลังจากนั�นราว ค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิ
ไหมค้รั �งใหญ่มคีวามรนุแรงมาก ทําใหเ้กดิความเสยีหายต่อตวัโบสถท์ั �งหมด จนเมื%อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศ
มาเก๊าไดเ้ขา้มาทําการบูรณะใหม่คงเหลอืไวเ้พยีงประตูหนา้และบันไดทางเขา้เพยีงเท่านั�น ดา้นหลังของโบสถ์
จัดเป็นพพิธิภัณฑท์างดา้นศาสนา นําท่านชอ้ปปิ�ง เซนาโดส้แควร ์ศูนยร์วมสนิคา้มากมาย เสื�อผา้แฟชั%นสุดชกิ 
ลนิคา้แบรนดเ์นมดังจากทั%วทุกมุมโลก มากกวา่ 300 รา้น ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก ของที%ระลกึ 
เคร ื%องประดับ ถูกใจขาชอ้ปอย่างแน่นอน หรอืถา้หากใครที%อยา่งนั%งชวิๆ ลองชมิอาหารก็มภีัตตาคาร กว่า 40 รา้น 
เซนาโดส้แควรม์คีวามโดดเด่นอย่างมาก พื�นถนนปูลาดดว้ยกระเบื�องเป็นลอนๆ ราวกับอยู่ในทอ้งทะเลกวา้ง รวม
ไปถงึรปูทรงอาคารรา้นขายสนิคา้ตา่งๆ มองแลว้โดดเด่นสะดุดตา หากแมใ้ครที%ไม่อยากชอ้ป แค่ไดม้าถา่ยรปูก็มี
ความสุขแลว้ จากนั�นนําท่านสู่ เวเนเชี�ยน (The Venetian Macao) เป็นคาสโินคอมเพล็กซข์นาดใหญ่สุด
ของมาเก๊าที%มโีซนคาสโินที%ใหญ่ที%สุดในโลก รวมทั�งยังเป็นอาคารที%มพี ื�นที%ใชส้อยขนาดใหญ่ที%สุดในเอเชยีดว้ย 
แต่ส ิ%งที%มชี ื%อเสยีงของเวเนเชี%ยนสําหรบันักท่องเที%ยวทั%วไปคอืโซนที%เป็นหา้ง ซ ึ%งออกแบบและตกแต่งให ้
เหมอืนกับสไตลเ์มอืงเวนสิของประเทศอติาล ีซ ึ%งสรา้งออกมาไดส้วยงามและน่าตื%นตาตื%นใจจนมชีื%อเสยีงไปทั%ว
โลก บรรยากาศในโซนหา้งของเวเนเชี%ยนเรยีกว่า Grand Canal Shoppes อยู่ที%ดา้นขา้งของโซนคาสโินซึ%งจะ
แยกส่วนกันชัดเจนแต่จะมทีางเดนิเชื%อมถงึกันได ้ภายในหา้งจะมรีปูรา่งคลา้ยกับตัว U ที%มคีลองไหลผ่านกลาง
ทางเดนิซ ึ%งจะมบีรกิารเรอืพายกอนโดล่า (Gondola) ที%มทีั �งคนจนีและฝรั%งคอยพายเรอืพาเราไปวนรอบๆ พรอ้ม
กับการพูดคุยรอ้งเพลงไปดว้ยกัน ส่วนเพดานจะทาสแีละใหแ้สงเหมอืนกับเป็นทอ้งฟ้า รา้นต่างๆภายในหา้ง
ค่อนขา้งหลากหลาย ทั �งของกนิของใชต้่างๆ รวมทั�งรา้น Lord Stow Bakery ที%เป็นรา้นขายทารต์ไขช่ื%อดังที%สดุ
เจา้หนึ%งของมาเก๊าอยู่ดว้ย 

 
 
 
 
 
 

  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่สนามบนิมาเก๊า 
**พเีรยีด 28 ตลุาคม 2561 – 24 มนีาคม 2562** 

17.55 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที�ยวบนิที� FD765 
***ไม่มบีรกิารอาหารและเครื%องดื%มบนเครื%องทั �งไปและกลับ และสายการบนิแอรเ์อเซยีไม่อนุญาตใหเ้ลือกที%นั%ง
จะเป็นระบบสุ่มที%นั%ง ไม่สามารถรเีควสที%นั%งก่อนได*้** 

19.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพ 
************************ 

**พเีรยีด 25 มนีาคม – 27 ตลุาคม 2561** 
19.50 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที�ยวบนิที� FD765 

***ไม่มบีรกิารอาหารและเครื%องดื%มบนเครื%องทั �งไปและกลับ และสายการบนิแอรเ์อเซยีไม่อนุญาตใหเ้ลือกที%นั%ง
จะเป็นระบบสุ่มที%นั%ง ไม่สามารถรเีควสที%นั%งก่อนได*้** 

21.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพ 

อตัราค่าบรกิารลอ่งเรอืกอนโดล่า (ไม่รวมในคา่ทวัร์) เรือ 1 ลํา สามารถนั%งไดไ้ม่เกนิ 4 ทา่น 
• ผูใ้หญ่ - Mop128 (per ride) **เงนิไทยประมาณ 550 – 650 บาท 
• เด็ก - Mop98 (per ride) **เงนิไทยประมาณ 450 – 550 บาท 
• Private Gondola - Mop512 (per ride) **เงนิไทยประมาณ 2,300 – 2,500 บาท 
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อตัราคา่บรกิารนี*รวม 
� ค่าตัNวโดยสารเคร ื%องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ค่าภาษีสนามบนิ 

ภาษีนํ�ามัน 
� ค่าหอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามที%ระบุในรายการท่องเที%ยวหรอืระดับเดยีวกัน 
� **ในกรณีที%ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที%นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
� ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามที%ระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
� เจา้หนา้ที%บรษัิทฯ ที%คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� ค่านํ�าหนักสัมภาระรวมในตัNวเคร ื%องบนิ ไม่เกนิ 20 กโิล / ท่าน 

ค่าประกันอุบัตเิหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท **ไม่รวมประกนั
ครอบคลุมสุขภาพ ซื*อประกนัเพิ�มเตมิ ตดิตอ่ไดท้ี�เจา้หนา้ที�ทราเวลสปร*ี* 
� ค่าวซีา่กรุป๊แบบ 144 ชั%วโมง (ไม่สามารถทําคนืไดใ้นกรณีลูกคา้ที%มวีซีา่อยู่แลว้และสาํหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นั�น) 

กรณีที%ทาง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 ชั%วโมง ทางบรษัิทขอเก็บค่าวซีา่ที%เกดิขึ�นตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ� เก็บค่าใชจ่้ายทั�งหมด (ในกรณีลูกคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิ�ที%จะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่า
กรณีใดๆ ทั �งส ิ�น) 

 
อตัราคา่บรกิารนี*ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เดี%ยว สาํหรบัลูกคา้ต่างชาต ิ
× ค่าระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกว่าที%สายการบนิกําหนด **ไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
× ค่าใชจ่้ายสว่นตัว เช่น อาหาร-เคร ื%องดื%ม นอกเหนอืจากรายการท่องเที%ยว ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีชี่อง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ%ม 7% และภาษีหัก ณ ที%จ่าย 3%  
× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 120 หยวน / ท่าน / ทรปิ (หัวหนา้ทวัรแ์ลว้แต่จะพอใจในการบรกิาร) 

 
เงื�อนไขการชําระเงนิ 
� ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน 
� ชําระเงนิค่าทัวรส์ว่นที%เหลอืภายใน 25 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกับการท่องเที%ยวแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซนิเจิ�น)กําหนดให ้
มกีารประชาสัมพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กท่องเที%ยวทั%วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, 
ใยไผ่ไหม, หยก ซึ%งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหกั้บนักท่องเที%ยวทุกท่านทราบว่า 
รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อหรอืไม่ซ ื�อขึ�นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ 
ทั �งส ิ�น  และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที%เกดิขึ�นจากท่าน
เป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 
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เงื�อนไขการยกเลกิ 
 

#เงื�อนไขการยกเลกิ//เปล ี�ยนแปลงวนัเดนิทาง//เปล ี�ยนโปรแกรม (โปรดอา่นใหล้ะเอยีดกอ่นจอง) 

*กรณีตอ้งการเปล ี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปล ี�ยนจองโปรแกรมอื�นกรุณาแจง้ยกเลกิโปรแกรมเดมิกอ่น 

โดยยดึตามเง ื�อนไขการยกเลกิดงันี*: 

*ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 35 วนั (ไมร่วมเสาร-์อาทติย)์:        หกัคา่มดัจาํท ั*งหมด 

*ยกเลกิก่อนเดนิทางนอ้ยกว่า 35 วนั (ไม่รวมเสาร-์อาทติย)์:   ยดึคา่ทวัรท์ ั*งหมดเต็มจํานวน 

*ยกเว้นช่วงเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์, ตั �วที�ต้องซื อขาดแบบมีเงื�อนไข, เที�ยวบินเช่าเหมา
ลาํ Charter Flight // Extra Flight   ยกเลิกการเดินทางไม่ได้ทกุกรณี ยึดค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน* 
**กรุณาตรวจสอบPassportผูเ้ดนิทางวา่เดนิทางแนน่อนกอ่นสง่ใหเ้จา้หนา้ที� เพราะ
เปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ)** 

 
� กรณีกรุป๊ที%เดนิทางช่วงวันหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการนัตมัีดจําที%นั%ง

กับทางสายการบนิ รวมถงึเที%ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที%พักต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่
คนืค่ามัดจํา หรอื ค่าทวัรท์ั �งหมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

� เมื%อออกตัNวแลว้ หากท่านมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืคา่ต ัuวได ้เนื%องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

� สําหรบัผูโ้ดยสารที%ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ ื%นวซีา่ให ้ เมื%อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ
การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืค่ามัดจําทั �งหมด 

� กรณีที%กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที%ระบุไวใ้น
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที%จะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งส ิ�น 
    **สําคัญ!! บรษัิทฯ ทําธุรกจิเพื%อการท่องเที%ยวเท่านั�น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผดิ
กฎหมายและในขั �นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและฮ่องกง เซนิเจิ�น จูไห่ ข ึ�นอยู่กับการพจิารณาของ
เจา้หนา้ที%เท่านั�น ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคุเทศกไ์ม่
สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ั �งส ิ�น** 

� ในกรณีท่านเดนิทางเป็นครอบครวั ณ วันเดนิทางหากที%มที่านใดทา่นหนึ%งไม่สามารถเดนิทางได ้ตอ้งเปลี%ยนหอ้งจาก 
TWN / TRP / DBL เป็นหอ้งพักท่านเดยีว (SINGLE) ลูกคา้จะตอ้งเสยีค่าชารจ์พักเดี%ยวดว้ยตัวทา่นเอง **ราคา
หอ้งพักเดี%ยวท่านละ 3,500 บาท 

 
 
เงื�อนไขอื�นๆ  
� สําหรบัผูโ้ดยสาร ที%ไม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบเร ื%องเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 
� ในกรณีที%ลูกคา้ตอ้งออกตัNวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ที%ของบรษัิทฯเพื%อเช็ควา่กรุป๊มกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางก่อนทุกครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งส ิ�น 



 

รหสัทวัร ์: CCNMC01 

รหสัทวัร ์: CCNMC01 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั*งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี* 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

 

� ราคาทัวรใ์ชต้ัNวเคร ื%องบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื%อนวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางที%ระบุเท่านั�น 
� ลูกคา้ที%มวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางที%ระบุ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที%ใหร้บัทราบก่อนการทํา

จองทัวร ์แต่ทั �งนี� บรษัิทไม่มกีารลดราคาทวัรใ์นส่วนของลูกคา้ที%มวีซีา่จนีทุกกรณี PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่
นอ้ยกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที%จะเลื%อนการเดนิทาง หรอื เปลี%ยนแปลงราคา ในกรณีที%ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 21 คนขึ�นไป 
� ในกรณีที%สายการบนิประการปรบัขึ�นภาษีนํ�ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าภาษีนํ�ามันเพิ%มตามความ

เป็นจรงิ 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที%จะเปลี%ยนแปลง หรอืสลับรายการท่องเที%ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที%เกดิเหตุสดุวสิัย หรอื

เหตุการณ์ที%อยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผู ้
เดนิทางเป็นหลัก 

� บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกดิเหตุการณ์สดุวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที%ยวบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภยัธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิสูญหายอัน
เนื%องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวทา่นเอง 

� กรณีที%สถานที%ท่องเที%ยวใดๆ ที%ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื%องจากเหตุสุดวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที%อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ ทั �งส ิ�น 

� กรณีที%ท่านสละสทิธิ�ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานที%ใดๆ ก็ตามที%ระบุในรายการท่องเที%ยว หรอืไม่เดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งส ิ�น 

� กรณีที%กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที%ระบุไว ้ 
เนื%องจากการครอบครองสิ%งผดิกฎหมาย สิ%งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที%จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

� กรณีที%ท่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื%อการท่องเที%ยวกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทั �งส ิ�น 

� เมื%อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทวัรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื%อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั �งหมด  

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี%ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมอืง สาย
การบนิ และราคาอาจเปลี%ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับอัตราแลกเปลี%ยนของเงนิสกุลฮ่องกง 
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