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บนิตรงเชยีงใหม ่ฮอ่งกง มาเกา๊ สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลก  

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD  

 
 

 

 

 สุดคุม้!!! คร ัง้เดยีวเทีย่ว 2 เมอืง   
 ขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลก 

 ถา่ยรปูกบัประตโูบสถเ์ซนตป์อลและชอ้ปป้ิงยา่นเซนาโดส้แควร ์ 

 ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่Venetian Resort+ชมหอไอเฟลจ าลองที ่The Parisian  
 ไหวพ้ระขอพระวดัดงัฮอ่งกง ณ วดัแชกงหมวิ  

 เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ถนนนาธาน   

 พกั ฮอ่งกง 2 คนื 

 ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง ติม่ซ า กบั โจก๊ละมนุลิน้ 
 โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD //บรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั 

 

 
 
  

รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

เร ิม่ตน้เพยีง 20,888.- 
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      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่14 – 16 กรกฎาคม 2562 20,888.- 

วนัที ่10 – 12  สงิหาคม 2562  21,888.- 

วนัที ่12 – 14 ตลุาคม 2562  21,888.- 

 
 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่  

1 
เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD515 (06.10-09.45) – 
ฮอ่งกง(สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง)–วัดแชกงหมวิ– รา้นจวิเวอรร์ี+่ 
รา้นหยก–อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

 o    
I Club Matauwai 
Hotel  

หรอืเทีย่บเทา่ 

2 

มาเก๊า-สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก- รปูป้ันเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล 

– โบสถเ์ซน็ตป์อล – เซนาโดส้แควร-์ เดอะเวเนเชยีน + The Parisian - 
มาเก๊า(เรอืเฟอรร์ี)่-ฮอ่งกง  

o  o  o  
I Club Matauwai 
Hotel  

หรอืเทีย่บเทา่ 

3 
ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง)– เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาติ
เชยีงใหม)่ FD516 (10.35-12.25) 

 o    

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

วนัที ่1: 
เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD515 (06.10-09.45) – ฮอ่งกง(สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง) 
– วดัแชกงหมวิ– รา้นจวิเวอรร์ ี+่รา้นหยก –อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

04.00 น. 
พรอ้มกนัที ่สนามบนิเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประต ู7-10 เคานเ์ตอรส์าย-การบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให ้

06.10 น. 

ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD515  

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่ง

เป็นแบบสุม่ทีน่ั่งว่าง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบุทีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ * 

09.45 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit B 

 

จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin 
วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสาํคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์

จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจนีมคีวาม
เชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุน
กงัหันนําโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่าร

งาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดี
ออกไปใหห้มด ในองคก์งัหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทาง
ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกง

และนักธุรกจิจะมาวดันี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่ว่ากงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไป
จากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน 

**หมายเหต ุ: 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ 

- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
จากนัน้นําชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของฮ่องกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบั
ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และนําทา่นเลอืกชม หยก ...สาํหรบัเสรมิบารมเีสรมิความเป็นสริมิงคล 

และเครือ่งประดบัทีทํ่าจากหยก เลอืกซือ้เป็นของฝาก 

 จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน และ Ocean Terminal กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆ 

ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 
Vuitton, Choleฯลฯ หา้งขายของเด็กเลน่ Toyr'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS Galleria อสิระให ้

ทา่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 
**อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 

ค า่ พรอ้มคณะทีจ่ดุนัดหมาย นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก I Club Matauwai Hotel (ฮอ่งกง) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: 
ฮอ่งกง-มาเกา๊-สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก- รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล –  
โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร-์ เดอะเวเนเชยีน + The Parisian - มาเกา๊(เรอืเฟอรร์ ี)่-ฮอ่งกง 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ต ิม่ซ า) 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊โดยรถโคช้ (รถสาธารณะ)  สะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก เชือ่มระหว่าง

เขตปกครองพเิศษฮ่องกง-มาเกา๊ และเมอืงจูไห่ มรีะยะทางรวมทัง้ส ิน้ 55 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 1 
ชัว่โมง) “มาเกา๊” เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มู่บา้น
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 

ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบ
นี้ทีส่าํคญัคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกเขา้มาอย่างมากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ

ตะวันตกอย่างลงตวัจนสามารถเรยีกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี” มาเกา๊อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บน
ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น้ําเพริล์ ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกสนานถงึ 

400 ปี จนกระทัง่วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสทําพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัสาธารณรฐัประชาชนจนี 
นับจากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอย่างสมบรูณ์แตย่ังคงสภาพทางการเมอืงการ
ปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง พบมคัคเุทศกท์อ้งถิน่มาเกา๊ 

 นําทา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั ซึง่ประเทศ

โปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนื่องในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี ...นําทา่นแวะซือ้
ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ อาทเิชน่ ขนมทารต์ไข ่และทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่ เพือ่เป็นของฝากคนทางบา้น  

จากนัน้นําทา่นชม ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งข ึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 
ทําใหว้ทิยาลยัเซนตป์อลทีอ่ยู่ตดิกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนั จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงย่าน เซนา
โดส้แควร ์หรอื เซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ ซ ึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีปู่ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่

ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส มรีา้นคา้ และสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ 

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

นําทา่นชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลศิอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสั ใหท้า่นถา่ยรูปและชม
ความงามสมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศยัซึง่
แบ่งเป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดงัใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคารกวา่ 30 แห่ง 

เพือ่ล ิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, 
GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาทา่นละ 
120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่  

** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุํา่กว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหทํ้าการบันทกึภาพใด ๆ 
ภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ…  

นําทา่นชม The Parisian Macao เป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์ของมาเกา๊ทีไ่ดย้ก หอไอเฟลมาจ าลองใจกลาง
เมอืง Cotai Strip โรงแรมแห่งนี้ไดร้บัแรงบันดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศฝรั่งเศส นครแห่งศลิปะทีม่คีวาม
งดงามทางดา้นสถาปัตยกรรม ความโดดเดน่ของหอไอเฟล กลิน่อายของความคลาสสคิและความโรแมนตกิมา

ไวท้ีโ่รงแรมแห่งนี้ มหีอ้งพักมากกว่า 3,000 หอ้ง, หา้งสรรพสนิคา้หรูหรา Shoppes at Parisian ทีม่แีบรนด์
เนมมากว่า 170 แบรนดเ์นม จาก ดไีซเนอรช์ือ่ดงั ทัง้แฟชัน่ผูห้ญงิและแฟชัน่ผูช้าย อาทเิชน่ PS Paul 

Smith,SPORTMAX,ISABELLE LANGLOIS, BIGPACK,ATTITUDE ฯลฯ 

ค า่ 

       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางกลบัฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ ี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ข ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ)  
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เดนิทางถงึเกาะฮอ่งกง นําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูท่ีพ่ัก I Club Matauwai Hotel (ฮอ่งกง)  หรอื
เทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง)– เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD516 (10.35-12.25) 

เชา้ บรกิารปลกุทา่น และเช็คเอาทอ์อกจากทีพ่กั เพือ่เดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง 

10.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตฮิ่องกงเพือ่เดนิทางกลบัเชยีงใหม่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี 

เทีย่วบนิที ่FD 516 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามนานาชาต ิเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิ*** 
 

บนิตรงเชยีงใหม ่ฮอ่งกง มาเกา๊ สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก 3 วนั 2 คนื   

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) (GO1CNXHKG-FD009) 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่ 14 – 16 ก.ค. 62             20,888 20,888 20,888 3,900 12,388 

วนัที ่ 10 – 12 ส.ค. 62             21,888 21,888 21,888 4,500 13,388 

วนัที ่ 12 – 14 ต.ค. 62             21,888 21,888 21,888 4,900 13,788 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ] 6,500 บาท / ทา่น *** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั 
ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

 
หมายเหต ุ:  

1.ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2.ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซี่าเอง บรษิทัทวัร ์

สามารถแนะน าการยืน่วซีา่ได ้
3.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ทา่นละ 600 บาท/ทา่น/ทรปิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 
แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     GO1CNXHKG-FD009               5 จาก 5 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด, ภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน้ํามัน 
2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (2-3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5. คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]   

7. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนัก

เกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรายการเดนิทางรวม  600 บาท/ทา่น/ทรปิ 

4. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
 

เง ือ่นไขการจอง  

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร
สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน
คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัด
จําตัว๋ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกั
คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทาง
เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี

ไป  โดยจะดําเนนิการคนืเงนิภายใน  7-14 วัน 
8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 


