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มาเก๊า จูไห่ WEEKEND 2016 
จุดเด่น 

 

 สัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเช่ียน มาเก๊า 
 นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล 
 นมัสการวัดอาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล 
 นมัสการสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ด้านความโชคดี, ความอุดมสมบูรณ์, อายุยืนนาน ณ วัดผู่โถว 

 ชมความสวยงามของพระราชวังหยวนหมิงขนาดใหญ่  พร้อมชมโชว์สุดอลังการ 
 เมนูพิเศษ เป๋าฮ้ือ และไวน์แดง 
 ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่เซนนาโด้ สแควร์ 
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ช่ือโปรแกรม มาเก๊า จูไห่ WEEKEND 2016   
จ านวน 3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 

 

วันที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูมิ) – มาเก๊า –เจ้าแม่กวนอิม – เซนตป์อล -เซนาโด้ 
สแควร์ - เวเนเช่ียน – จูไห่ 

 
08:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 3 เคาน์เตอร์ E 

สายการบิน THAI SMILE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
 
10:50 น. ออกเดินทางสู่ เมาเก๊า โดยเที่ยวบินที ่WE670 
 
14:35 น. เดินทางถึง ท่าอาศยาน มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นําท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง มา

เก๊า โดยรถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นนําท่านเดินทางชม องค์เจ้าแม่กวนอิมปราค์ทอง ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล 
สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ทีความสูง 1.8 เมตร น้ําหนักประมาณ 1.8 ตัน ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวขนาด
ใหญ่ มีความสวยสดงดงาม ยามเย็นสีทองขององค์เจ้าแม่กวนอิมจะรับกับแสงแดด มีความสวยงามมาก 
รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมนี้ สร้างขึ้นโดยชาวโปรตุเกสครั้งเมื่อโอกาสที่โปรตุเกสคืนฮ่องกงให้แก่ทางการจีน
เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้ชม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  จากนั้นนําท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล 
โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราว ค.ศ.1602 ให้ครั้งแรกที่สร้างเสร็จมีความตั้งใจใช้เป็นโรงเรียนสอนทางด้าน
ศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่ห่างไกล แต่หลังจากนั้นราว ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มี
ความรุนแรงมาก ทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวโบสถ์ทั้งหมด จนเมื่อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเก๊าได้
เข้ามาทําการบูรณะใหม่คงเหลือไว้เพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเพียงเท่านั้น ด้านหลังของโบสถ์
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศาสนา จากนั้นนําท่านช้อปป้ิง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย เส้ือผ้า
แฟชั่นสุดชิก ลินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วทุกมมุโลก มากกว่า 300 ร้าน ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก 
ของที่ระลึก เครื่องประดับ ถูกใจขาช้อปอย่างแน่นอน หรือถ้าหากใครที่อย่างนั่งชิวๆ ลองชิมอาหารก็มี
ภัตตาคาร กว่า 40 ร้าน เซนาโด้สแควร์มีความโดดเด่นอย่างมาก พ้ืนถนนปูลาดด้วยกระเบ้ืองเป็นลอนๆ 
ราวกับอยู่ในท้องทะเลกว้าง รวมไปถึงรูปทรงอาคารร้านขายสินค้าต่างๆ มองแล้วโดดเด่นสะดุดตา หาก
แม้ใครที่ไม่อยากช้อป แค่ได้มาถ่ายรูปก็มคีวามสุขแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ของประเทศจีน
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน กงเป่ย  

 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 
ที่พัก ZHUHAI LANDMARK HOTEL  หรือเทยีบเทา่ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ MFM ZUH3D4STAR-WE-W02 

 

วันที ่2 ฟิชเซอร์เกิร์ล – ถนนคู่รัก – วดัผู่โกว – ตลาดกงเปย่ – พระราชวังหยวนหมิง 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม หวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ 

บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก 
The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ 
ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริม
ชายหาดแห่งนี้ได้มีการนําเก้าอ้ี หรือม้านั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบัน
เป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก ผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่ม
อุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน แวะชมชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณ
หลากหลายแก้นํ้าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุตฯ จากนั้นนําท่านสู่ วัดผู่โถว สักการะ
องค์เจ้าแม่กวนอิม เพ่ือเสริมสร้างความเป้นสิริมงคลให้กับชีวิต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเขา มีความยิ่งใหญ่
และอลังการมาก เมื่อทุกท่านไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านเองเรียบร้อย ลูกค้าสามารถถ่ายรูป
บริเวณโดยรอบได้อย่างจุใจ 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเดินทางสู่ ตลาดกงเป่ย ตลาดใต้ดินขนาดใหญ่ ที่ไม่ได้ขายสินค้าผิดกฎหมายแต่อย่างใด เป็น

ตลาดที่ขายของทุกอย่าง เช่น เส้ือผ้า กางเกง เคสโทรศัพท์ เครื่องสําอางค์ กระเป๋าเดินทาง หมวก 
ลําโพง นาฬิกา ถุงเท้า รองเท้า คล้ายๆมาบุญครองบ้านเรา ให้ท่านช้อปป้ิงอิสระอย่างจุใจ แวะชม 
ผลิตภัณฑ์จาก หยก ท่ีนํามาแปรรูปเป็น สร้อย แหวน และเครื่องประดับชนิดต่างๆ เสริมดวงชะตา เครื่อง
สิริมงคลให้กับชีวิตของท่าน จากนั้นนําท่านสู่ พระราชวังหยวนหมงิ ถูกสร้างจําลองมาจากที่ปักก่ิง ภายใน
มีสวนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ พืชพรรณนานาชนิดท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่รอบล้อมด้วย
เขาที่เขียวชอุ่ม เนื้อที่ของสวนมีขนาด 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาล้อมรอบ 3 ด้าน ส่ิงก่อสร้าง พระ
ตําหนักรูปแบบต่างๆที่อยู่ภายใน สร้างเท่ากับของจริงในอดีตทุกอย่าง และยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่
ขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งพระราชวังแห่งนีเ้ปิดให้คนทั่วไปเขา้ชมมาแล้วกว่า 15 ปี หลังจากชมความ
งดงามของสวน ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันอย่างเต็มที่แล้ว ก็มาถึง โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ท่ี
จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีนนับตั้งแต่สมัยโบราณ ความเป็นมาผ่านการถ่ายทอดโดยนักแสดงที่มี
ความชํานาญ ประกอบกับ แสง สี เสียง ที่มีความทันสมัย ซึ่งทุกท่านจะได้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์
พร้อมกับความสนุก ตื่นเต้นกันไปพร้อมๆกัน 

 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป๋าฮ้ือเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง) 
 
ที่พัก ZHUHAI LANDMARK HOTEL  หรือเทยีบเทา่ 
 

 
 

วันที ่3 จูไห่ – มาเกา๊ – สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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08:00 น. อําลาเมือง จูไห่ ประเทศจีน เดินทางสู่สนามบินนานาชาติมาเก๊า โดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน กง

เป่ย สู่เมืองไม่เคยหลับมาเก๊า จากนั้นนําท่านสู่ เดอะเวเนเช่ียน โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า มีห้องรับ
รอนักท่องเที่ยวกว่า 1000 ห้อง พิเศษ!! หากใครอย่างอย่างสัมผัสบรรยายกาศแบบอิตาลี ต้องลอง
ล่องเรือ กอนโดล่า ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ และมีบ่อนคาสิโนที่นังเส่ียงโชดจากทั้วโลกมาลอง
เส่ียงโชด นอกจากนั้น หากใครที่ไม่อยากเล่นการพนัน ภายใน เดอะเวเนเวี่ยนก็มีร้านค่าให้ช็อปป้ิงรวมถึง
ร้านอาหารให้เลือกของชิม  

 
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 
15:20 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE671 
 
17:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 

 

 
 
 

อัตราค่าบริการ 

 

วันเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร์ (บาท / ทา่น) พักห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ ่

เด็กไม่เกนิ 
12 ป ีพัก
กับผู้ใหญ ่
 (มีเตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ป ีพักกับ
ผู้ใหญ่  

(ไม่มีเตยีง) 

พัก
เดีย่ว 

เดือน มิถนุายน 

29 มิ.ย. 59 - 01 มิ.ย. 59  9,900 - - 3,900 

เดือน สิงหาคม      

05 ส.ค. 59 - 08 ส.ค. 59  9,900 - - 3,900 

 
หมายเหต ุ

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ บางกรณีที่
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 
 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง (สําเนาหน้าพาสปอร์ต) ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์

ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ  
 บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดําเนินส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน (กรณีที่ออก

ตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดช่ือ-นามสกุลผิด) 

 หลังจากที่ท่านได้ชําระค่ามัดจําและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะ
จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้ 
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 ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุ
เท่านั้น 

 บริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยว
เพ่ิมตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 

 PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 
 ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (พักเด่ียว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มี

ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี 

 กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ต่อท่าน และจะต้องแจ้งล่วง 7 วัน ก่อนการ
เดินทางเท่านั้น 

 ลูกค้าทุกท่าน การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเก็บเพ่ือ
เป็นสินน้ําใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ รบกวนทุกท่านเตรียมเงิน (มอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง) 

 การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล ร้านจิวเวลรี่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของประเทศจีนแต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิมท่านละ 
400HKD ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน (ก่อนวันเดินทาง 5 วันเท่านั้น) 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับคณะ 
• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง 
• ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์ 
• ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ  
• มัคคุเทศก์ของบริษัทนําเที่ยว และอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพ่ือให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัทฯ** อัตราเบ้ียประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ
เดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชํานาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คือ 120 หยวน  

ตลอดทริปการเดินทาง 
• ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกินกว่าที่สายการบินกําหนด นํากระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินได้ท่านละ 1 ใบ 

ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่ส่ังเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสําหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพ่ิม 
 ค่าทําใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3) 

ใบสําคัญถ่ินที่อยู่ 4) สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทาง
บริษัทฯจะเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
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เงื่อนไขการเดินทาง 

 

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วีซา่ 

 
หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี้ ทางบริษัท ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซี่า (ถ้ามี)  หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ 
โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคน
เข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามนําเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทาง
บริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า 
อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงด
ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พําพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 

5. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
ทางบริษัท จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
 
 

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก  

 
การจอง หรือส ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระ งวดแรก 5,000 บาท  
 ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง โดย

อัตโนมัต ิ
 
การยกเลิก 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด  
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 5,000 บาท 
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทํา

การลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้  คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้า
ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

    


