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เดนิทาง ตุลาคม 62  

ราคาเพยีง  21,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1  สนามบินนานาชาติเชียงใหม–่สนามบินนานาชาตฮิ่องกง FD515 (06.10-09.45)–วดัแชกงหมิว– ร้านจิวเวอร์ร่ี+ร้านหยก– 
            อิสระช้อปปิง้ถนนนาธาน 
วนัท่ี 2  ฮ่องกง-มาเก๊า-สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สดุในโลก- รูปปัน้เจ้าแมก่วนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์- เดอะเวเนเชียน +  
           The Parisian - มาเก๊า(เรือเฟอร์ร่ี)-ฮ่องกง 
วนัท่ี 3  สนามบินนานาชาติฮ่องกง–สนามบินนานาชาตเิชียงใหม ่FD516 (10.35-12.25) 
 
 
 

เชียงใหม่บนิตรง ฮ่องกง มาเก๊า 
สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก 3 วัน 2 คืน 



  2 เชียงใหมบ่ินตรง ฮ่องกง มาเก๊า สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สดุในโลก 3 วนั 2 คืน (FD)           [GQ1CNXHKG-FD009] 

 

วันที่ 1 
สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่–สนามบนินานาชาตฮ่ิองกง FD515 (06.10-09.45)– 
วัดแชกงหมิว– ร้านจวิเวอร์ร่ี+ร้านหยก–อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน 

04.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินเชียงใหม ่อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต ู7-10 เคาน์เตอร์สาย-การบินแอร์เอเชีย โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้   

06.10 น. ออกเดินทางสู ่ฮ่องกงโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD515  
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่ว่าง 
หากทา่นมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลีย่นที่นัง่ จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม* 

09.45 น. เดินทางถงึ สนามบินนานาชาติฮอ่งกง (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรแล้ว พบมคัคเุทศก์ท้องถ่ินฮ่องกง บริเวณประตทูางออก Exit B 

 จากนัน้เดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิมาก มีอายกุว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วดัแชกงสร้างขึน้เพื่อ
เป็นอนสุรณ์ถึงบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมช่ืีอวา่ทา่นแชกง เนื่องจากมีเหตกุารณ์จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใต้ของจีนและทา่นแช
กงได้ท าวีระประวัติไว้ ท าให้คนทัว่ไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลส าเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันน าโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความ
เจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถ้าหากคนที่ดวงไมด่ีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอาสิ่งร้าย
และไมด่ีออกไปให้หมด ในองค์กงัหนัน าโชคมี 4 ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความ
ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อถวายกงัหนัลม
เพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดีเข้ามาแทน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัทา่นสามารถหาซือ้ได้ใน

ราคาพิเศษ !! และน าทา่นเลอืกชม หยก ...ส าหรับเสริมบารมีเสริมความเป็นสิริมงคล และเคร่ืองประดบัที่ท าจากหยก เลือกซือ้เป็น
ของฝาก 
จากนัน้อิสระช้อปปิง้ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน และ Ocean Terminal กับสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงัต่างๆ ระดบัโลกกว่า 700 
ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ ห้างขายของเด็กเลน่ 
Toyr'us ร้านช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 
**อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย** 

ที่พกั พร้อมคณะที่จดุนดัหมาย น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั I Club Matauwai Hotel (ฮ่องกง) หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 2 
ฮ่องกง-มาเก๊า-สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –  
โบสถ์เซน็ต์ปอล–เซนาโด้สแควร์-เดอะเวเนเชียน + The Parisian-มาเก๊า(เรือเฟอร์ร่ี)-ฮ่องกง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ติ่มซ า) 
น าทา่นเดินทางสู ่มาเก๊าโดยรถโค้ช (รถสาธารณะ)  สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก เช่ือมระหว่างเขตปกครองพิเศษฮ่องกง-
มาเก๊า และเมืองจูไห่ มีระยะทางรวมทัง้สิน้ 55 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) “มาเก๊า” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานและนา่สนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจีย้นเป็นชนชาติ
ดัง้เดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตเุกสได้เดินเรือเข้ามายงัคาบสมุทรแถบนีเ้พื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้าง
อาณานิคมอยูใ่นแถบนีท้ี่ส าคญัคือชาวโปรตเุกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติ



  3 เชียงใหมบ่ินตรง ฮ่องกง มาเก๊า สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สดุในโลก 3 วนั 2 คืน (FD)           [GQ1CNXHKG-FD009] 

 

ตะวนัตกเข้ามาอยา่งมากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวัจน
สามารถเรียกได้วา่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแม่น า้
เพิร์ล ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตเุกสนานถึง 400 ปี จนกระทัง่วนัท่ี19 ธนัวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพิธีสง่มอบมาเก๊า
คืนให้กบัสาธารณรัฐประชาชนจีน นบัจากนัน้มาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบรูณ์แต่ยงัคงสภาพทาง
การเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พบมคัคเุทศก์ท้องถ่ินมาเก๊า 
น าท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสมัฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั ซึ่งประเทศโปรตเุกสสร้างขึน้เพื่อ
เป็นอนสุรณ์ให้กบัมาเก๊าเนื่องในโอกาสสง่มอบคืนให้กบัประเทศจีน ...น าท่านแวะซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า อาทิเช่น ขนมทาร์ตไข่ 
และทองพบัหอ่สาหร่ายที่ขึน้ช่ือ เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน  
จากนัน้น าท่านชม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึน้ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลยัเซนต์
ปอลที่อยูต่ิดกบัโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกนั จากนัน้อิสระให้ท่านช้อปปิง้ย่าน เซนาโด้สแควร์ หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ซึ่ง
โดดเดน่ด้วยพืน้ถนนที่ปลูาดด้วยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตเุกส มีร้านค้า และสินค้าแบรนด์
เนมตา่งๆ มากมายให้ทา่นเลอืกซือ้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสั ให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามสมัผสัเมือง

จ าลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอธัยาศยัซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ  เช่น GRAND CANAL 
SHOP มีร้านอาหารช่ือดงัให้ท่านได้สมัผสักบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆ ที่ท่านช่ืนชอบและร้านค้าแบรนด์เนม
หลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลอ่งเรือกอนโดลา่ GONDOLA (ไม่
รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทัง้หมด 4 โซน
ใหญ่ ** (ไมอ่นญุาตให้เด็กที่มีอายตุ ่ากวา่ 21 ปี เข้าไปภายในคาสโิน และไม่อนญุาตให้ท าการบนัทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทัง้สิน้
และควรแตง่กายสภุาพ…  
น าทา่นชม The Parisian Macao เป็นอีกหนึง่แลนด์มาร์คของมาเก๊าที่ได้ยก หอไอเฟลมาจ าลองใจกลางเมือง Cotai Strip โรงแรม
แหง่นีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส นครแห่งศิลปะที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม ความโดดเด่น
ของหอไอเฟล กลิน่อายของความคลาสสคิและความโรแมนติกมาไว้ที่โรงแรมแห่งนี ้มีห้องพกัมากกว่า 3,000 ห้อง, ห้างสรรพสินค้า
หรูหรา Shoppes at Parisian ที่มีแบรนด์เนมมากวา่ 170 แบรนด์เนม จาก ดีไซเนอร์ช่ือดงั ทัง้แฟชัน่ผู้หญิงและแฟชัน่ผู้ชาย อาทิเช่น 
PS Paul Smith,SPORTMAX,ISABELLE LANGLOIS, BIGPACK,ATTITUDE ฯลฯ 

ค ่า พร้อมคณะที่จดุนดัหมาย รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางกลบัฮ่องกง โดยเรือเฟอร์ร่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

ที่พกั เดินทางถงึเกาะฮ่องกง น าทา่นเดนิทางกลบัเข้าสูท่ี่พกั I Club Matauwai Hotel (ฮ่องกง)  หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 สนามบนินานาชาตฮ่ิองกง–สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่ FD516 (10.35-12.25) 

06.00 น. บริการปลกุทา่น และเช็คเอาท์ออกจากที่พกั เพื่อเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง 
10.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพื่อเดินทางกลบัเชียงใหม่  โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 516 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.25 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ 

 



  4 เชียงใหมบ่ินตรง ฮ่องกง มาเก๊า สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สดุในโลก 3 วนั 2 คืน (FD)           [GQ1CNXHKG-FD009] 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง ฮ่องกง มาเก๊า สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก 
3 วัน 2 คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย (FD) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 10 - 12 สงิหาคม 62 21,888 21,888 21,888 21,888 4,500 

วนัท่ี 12 - 14 ตลุาคม 62 21,888 21,888 21,888 21,888 4,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง หาก

ไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. การยกเลกิารเดินทาง 
 6.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 6.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

6.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกา

รันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
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6.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางไปต่างประเทศโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและต่างประเทศ ขึน้อยู่กบัการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางหวัหน้าทวัร์
ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 

6.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้และ
ทางบริษัทจะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 300 HKD/คน/ร้าน 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ +ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง

ตามรายการ +คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอร์เอเชีย 20 กิโล 
2. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
4. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
6. คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ2 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
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4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวมท่านละ 600 บาท ท่าน/ทริป (เด็กผู้ ใหญ่เก็บเท่ากนั), ทิปหวัหน้าทวัร์ 
ตามความประทบัใจ 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดนิทาง 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย ไมส่ามารถท าการ REFUND ได้  

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 


