
 

BHT9191238 ทวัร์มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วนั 2 คืน  

 

มาเกา๊-จูไ่ห ่3 วนั 2 คนื 

โปรโมช ั�นเที�ยว 2 เมอืง สดุคุม้ มไีกด ์รถ พาเที�ยวครบทกุวนั 
มาเกา๊ ยโุรปใจกลางเอเชยี เดอะเวเนเชี�ยนมาเกา๊ วหิารเซนตพ์อล 

ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ 

 ขอพรวดัผูโ่ถว เยี�ยมชมบา้นเกดิทา่นซุนยดัเซ็น ชอ้ปปิ0 งตลาดใตด้นิ
กง๋เป่ย 

เมนพูเิศษ:เป๋าฮื0อ+ไวนแ์ดง , พกั จไูห ่2 คนื 
สายการบนิ Air Macau 

***ไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท*** 

  

วันที� รายละเอียดท่องเที�ยว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิมาเกา๊-จไูห-่ชอ้ปปิ0 งหา้งฮวัฟา  

2  บา้นเกดิซุนยดัเซ็น-วดัผูโ่ถว-ชอ้ปปิ0 งตลาดใตด้นิกงเป่ย 



 

3  จูไ่ห-่มาเกา๊-รปูปั0นเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-วหิารเซนตพ์อล-เดอะเวเนเชี�ยนมาเกา๊-สนามบนิมาเกา๊-
กรงุเทพฯ           

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็(เสริมเตยีง) เดก็(ไม่เสริมเตยีง) ทารก พักเดี�ยว 

27 - 29 Jul 2019  8,888  8,888 8,888 7,000 3,500 

09 - 11 Aug 2019  6,888  6,888 6,888 7,000 3,500 

13 - 15 Sep 2019  7,888  7,888 7,888 7,000 3,500 

20 - 22 Sep 2019  7,888  7,888 7,888 7,000 3,500 

11 - 13 Oct 2019  9,888  9,888 9,888 7,000 3,500 

18 - 20 Oct 2019  7,888  7,888 7,888 7,000 3,500 

25 - 27 Oct 2019  7,888  7,888 7,888 7,000 3,500 

08 - 10 Nov 2019  7,888  7,888 7,888 7,000 3,500 

22 - 24 Nov 2019  7,888  7,888 7,888 7,000 3,500 

06 - 08 Dec 2019  7,888  7,888 7,888 7,000 3,500 

13 - 15 Dec 2019  7,888  7,888 7,888 7,000 3,500 

20 - 22 Dec 2019  7,888  7,888 7,888 7,000 3,500 

31 Dec 2019 - 02 Jan 2020  13,888  13,888 13,888 7,000 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที� 1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิมาเกา๊-จไูห-่ชอ้ปปิ0 งหา้งฮวัฟา  

7.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ั0น4 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์M 
ช ั0น4 ทางเขา้ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ สายการบนิ AIR 
MACAU  เจา้หนา้ที�ของบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่น 

10.35  ลดัฟ้าสู ่เกาะฮอ่งกง โดยสายการบนิ AIR MACAU เที�ยวบนิที� NX885 

14.20  เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชั�วโมง) มาเกา๊ เป็นเมอืงที�มี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ 
โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจี6ยนเป็นชนชาตดิั 6งเดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที� 16 ชาวโปรตเุกสได ้
เดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนี6เพื�อตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี6 ที�
สําคญัคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวฒันธรรมของ 



 

ชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย ทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงที�มกีารผสมผสานระหวา่งวฒันธรรม
ตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี” จากนั6นเดนิทางสู ่เมอืงจู
ไห ่ตั 6งอยูท่างใตข้องมณฑลกวางตุง้ มพีื6นที�ดา้นทศิตะวนัออกตดิกบัเซนิเจิ6น ดา้นทศิใตต้ดิกบัมาเกา๊ 
ในปีค.ศ. 1980 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงเศรษฐกจิ (SPECIAL AREA) ปัจจบุนัเมอืงจไูหไ่ดม้กีาร
พัฒนาทางเศรษฐกจิอยา่งรดุหนา้ทดัเทยีมเมอืงอตุสาหกรรมทั�วไป ตกึรามบา้นชอ่งในตวัเมอืงสว่น
ใหญส่รา้งขึ6นใหมส่วยงามไมแ่พเ้มอืงเซนิเจิ6น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ0 งตามอธัยาศยั ณ หา้งฮวัฟา อาท ิเสื6อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ 

นําทา่นสูท่ ี�พกั XIN YONG FA HOTEL (3*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วันที� 2 บา้นเกดิซุนยดัเซ็น-วดัผูโ่ถว-ชอ้ปปิ0 งตลาดใตด้นิกงเป่ย 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงซาน เยี�ยมชม บา้นเกดิ ดร.ซนุยดัเซน็ อยูท่ี�ถนนตงฟง หมูบ่า้นซุย่เฮงิ
ซนุ  ซึ�งเป็น  สรา้งขึ6นในปี ค.ศ.1892 เป็นเรอืนสองชั 6นขนาด 32 ตร.ม. บนเนื6อที� 400 ตร.ม. ดา้น
นอกเป็นแบบ   ยโุรป ภายในตกแตง่แบบศลิปะจนี ปลกูตน้ไมร้ม่รื�น ตกแตง่ดว้ยหนิและบอ่นํ6าพ ุชม
หอที�ระลกึ ดร.ซนุยดัเซน็   ซึ�งถกูสรา้งโดยผูท้ี�เคารพนับถอืทา่น สรา้งขึ6นเพื�อใหค้นรุน่หลงัไดรู้จั้กและ
ระลกึถงึทา่น เพราะทา่นเปรยีบ  เหมอืน เป็นบดิาของชาวจนียคุใหม ่เป็นผูท้ี�มพีระคณุกบัชาวจนีอยา่ง
ใหญห่ลวง เพราะเป็นผูป้ลดแอกชาวจนี  ใหร้อดพน้จากสมัคมเดมิที�ลา้หลงัและระบบกษัตรยิร์าชวงศ์
ชงิ ซึ�งสญัลกัษณ์ของหอที�ระลกึแหง่นี6คอื  รปูปั0นเหมอืนของตวัทา่น ที�ตั 6งอยูท่างดา้นหนา้ของ
พพิธิภณัฑ ์และแผน่ป้ายที�เขยีนวา่ “เทยีนเซี6ยะ   เหวยกง”    ซึ�งทา่นก็เป็นผูเ้ขยีนดว้ยตวัของทา่น
เองถนน แวะชม รา้นสมนุไพรจนี(ยา) แหลง่คน้ควา้ยาแผนโบราณ   หรอืเป่าฟู่ หลงิ  หรอืที�เรา
เรยีกวา่ “ บวัหมิะ” ยาประจําบา้นที�มชีื�อเสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผล   จากการโดน
ความรอ้นเชน่ นํ6ารอ้นลวก หรอื นํ6ามัน ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองบองแผลที�โดนลวกได ้
ด ี   ผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังการบรยายสรรพคณุของสมนุไพร 

เที
ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร    

เดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพื�อความอดุมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แมก่วนอมิ เพื�อความ
โชค ด ีนมัสการองคอ์มติรพทุธเจา้เพื�อการมสีขุสวสัดแีละนมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองคเ์พื�ออายยุนื
นาน แวะชมอญัมณี(หยก) ที�ประเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งลํ6าเลศิยิ�งกวา่ทองและเพชรนั�นก็คอื 
หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชื�อวา่หยกเป็นอญัมณีลํ6าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ี�ไดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติ
เจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั�งคั�ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื6อ  กําไล
หยก แหวน  หยก หรอื เผา่เยา้ ซึ�งเป็นเครื�องประดบันําโชค เดนิทางมายงัศนูยก์ารคา้ใตด้นิชื�อ ตลาด
กงเป่ย ศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000กวา่ รา้นคา้มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้กอ๊ปปี6แบรนด์
เนมชั 6นนําตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นเสื6อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่ ฯลฯ ที�นี�มใีหท้า่นไดเ้ลอืก
ซื6อหมด  ใหท้า่นอสิระเลอืกซื6อตามอธัยาศยั จนสมควรแกเ่วลา 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

:จากน ั0นนําทา่นสูท่ ี�พกั XIANGQUAN HOTEL เขา้พกั หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วันที� 3 จูไ่ห-่มาเกา๊-รปูปั0นเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-วหิารเซนตพ์อล-เดอะเวเนเชี�ยนมาเกา๊-สนามบนิ
มาเกา๊-กรงุเทพฯ           

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางขา้มดา่นจไูหสู่ ่มาเกา๊ ซึ�งเป็นเมอืงที�มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจใน
อดตี มาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจี6ยนเป็น ชน
ชาตดิั 6งเดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที� 16 ชาวโปรตเุกสได ้เดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนี6เพื�อ



 

ตดิตอ่คา้ขายกบัชาว จนี และ มาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี6 ที�สําคญัคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพา  เอา
ความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวฒันธรรมของ ชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย 
ทําใหม้าเกา๊กลายเป็น เมอืงที�มกีารผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั 
จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี จากนั6นพาทา่นเที�ยวรอบเกาะมาเกา๊ ชม วหิารเซนตพ์อล 
ซากโบสถท์ี�มชีื�อออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนดา้นหลงัของโบสถม์ ีพพิธิภณัฑจั์ดแสดงประวตัิ
ของโบสถ ์ซึ�ง โบสถเ์ซนตพ์อลนี6ไดรั้บ การยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ี�ย ิ�งใหญท่ี�สดุ
ใน ดนิแดนตะวนัออกไกล แวะชอ้ปปิ0 งยา่น เซนาโดส้แควร ์ถอืไดว้า่      เป็นทําเลทองทางธรุกจิ
ของมาเกา๊เพราะ รวบรวมสนิคา้คณุภาพและรา้นคา้ตา่งๆ ไวม้ากมาย มเีสื6อผา้ทกุแบบ ทกุสไตล ์และ
ยงัมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ตา่งๆ ของมาเกา๊วางขายอยูด่ว้ย เรยีกวา่ชอ้ปปิ6งที�นี�แหง่เดยีวก็คุม้
เกนิพอ  จากนั6น ผา่นชมรปูปั0นเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสมัฤทธิY
ประทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตนัเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึ�ง
ผสมผสานระหวา่งจนีกบัโปรตเุกส ซึ�งพระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตเุกส สรา้งขึ6นเพื�อเป็น อนุสรณ์
ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมาเกา๊คนืใหก้บัจนี เพื�อใหค้นรุน่หลงัไดร้ะลกึถงึแวะชมิขนมรา้น
ขายของฝากขึ6นชื�อตน้ตํารับของเมอืงมาเกา๊ 

เที
ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร    

เดนิทางสู ่เดอะเวเนเชี�ยนมาเกา๊ (THE VENETIAN) โรงแรมคาสโินหรรูะดบั 6ดาว เชญิทา่น
สมัผัส บรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิ�งอํานวยความสะดวกที�
ใหค้วามบนัเทงิ และสถานที�ชอ้ปปิ6งที�แกรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัมาก  มาย
กวา่ 350 รา้น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพื�อลิ6มลองเมนูตา่งๆ ที�ทา่นชื�นชอบ ทา่น
สามารถนั�งเรอืกอนโดลา่ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม(ไมร่วมคา่น ั�งเรอื) ใหท้า่นไดส้มัผัส
กบัเมอืงจําลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชี�ยน ใหท้า่นไดส้มัผัสกบั  แหลง่ชอ้ปปิ6งอนัลอืชื�อมขีองแบรนด์
เนมนานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสี�ยงโชคกบั Casino ก็พอมเีวลา 

จากนั6นเดนิทางสู ่สนามบนิมาเกา๊ 
19.00  เดนิทางกบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR MACAU  เที�ยวบนิที�  NX822  

21.00  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื.... 

 

 

 

หมายเหต ุ

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซื0อต ัaวเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที�อกีคร ั0ง** 

หมายเหต ุ: อตัราคา่บรกิารนี0เป็นขอ้เสนอ เบื0องตน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร 
เนื�องมาจากราคาต ัaวเครื�องบนิ ภาษ ีเซอรช์ารท์นํ 0ามนัสายการบนิปรบัขึ0น และ/หรอื อตัราแลกเปลี�ยนปรบัขึ0น 
รวมถงึราคาที�เสนอเป็นราคาต ัaวกรุป๊โปรโมช ั�นจากสายการบนิ เพราะฉะน ั0นที�น ั�งและราคามจีาํนวนจํากดัตอ่

หนึ�งเที�ยวบนิ และขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ วนั เวลา เนื�องจากที�น ั�งสายการบนิไมเ่พยีงพอตอ่
คณะ ลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 



 

-  เนื�องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษที�ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนี ทกุ
เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื6นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวั
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคา
ทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซื6อ

หรอืไมซ่ื6อขึ6นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซื6อใดๆทั 6งสิ6น 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื6นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที�ระบุ
ไวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ�ม รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1ทา่น โดยไกด์

ทอ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดที�อยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตัaวภายในประเทศ (หรอืเครื�องบนิ, หรอืรถทวัร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม
ที�เจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองทวัรท์กุครั 6ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนื�องจากทางบรษัิทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั 

อตัราคา่บรกิารรวม 

1.คา่ต ัaวเครื�องบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – มาเกา๊(MFM) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมที�พัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํ�าตามที�ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํ6าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที�สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกนัภยัที�
บรษัิททําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั 6งนี6ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั
ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเที�ยวจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท/ทา่น สาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสปอรต์ไทยเดนิทางไปและกลบัพรอ้ม
คณะเทา่น ั0น* 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�นอกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่นํ6าหนักกระเป๋าสมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ6าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่
นํ6าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที�ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.คา่บรกิารนี0รบัเฉพาะนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่น ั0น ชาวตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 300 หยวน/ทา่น 

7.(7.1)คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ 300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

เง ื�อนไขในการจอง มดัจาํทา่นละ 6,500 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรณุา
ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั6นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น ต ัaวเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื0อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทวัร ์
โดยจา่ยเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ ั0งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง 

ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดท ั0งส ิ0น 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั 6งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิทฯ และเมื�อทา่นชาํระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงื�อนไขของบรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิYในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิYที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิYไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุตัเิหต ุและอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ6นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 

การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิYที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มกีารปรับขึ6นจากภาษีเชื6อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ

เพิ�มเตมิ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ6นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผู ้



 

ทอ่งเที�ยวสละสทิธิYและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ไดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 6งสิ6น เนื�องจากคา่ใชจ้า่ยที�ทา่นไดจ้า่ย
ใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยทั 6งหมดใหแ้กผู่ใ้ห ้

บรกิารในแตล่ะแหง่แบบชาํระเต็มมเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั6นๆ 

7) การประกนัภยั ที�บรษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยวเทา่นั6น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และ
ทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซื6อประกนัสขุภาพ ใน

ระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 6งสิ6นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั6น  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

 

 

 


