
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ MFM ZUH HKG3DSEP-WE-W18 

  

 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

16-18 มิ.ย. / 30 มิ.ย. – 2 ก.ค.59 

14-16 / 21-23 ก.ค.59 

4-6 / 25-27 ส.ค.59 

9-11 / 22-24 ก.ย.59 

12,900. - 5,000. - 

**รำคำโปรโมชัน่ไม่มีรำคำเด็ก** 
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วนัแรก         กรุงเทพฯ – มำเกำ๊ - โบสถเ์ซ็นตป์อล-เซนำโด ้สแควร ์-The Venetian – จูไห่                                                              

07.30 น. พรอ้มกนั ณ  สนำมบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  

ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์E สำยกำรบิน THAI SMILE โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก  

10.50 น. เหิรฟ้าสู่มาเกา๊ โดย สำยกำรบินไทยสไมลเ์ที่ยวบินที่ WE670(มีบรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

14.35 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ มำเกำ๊ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) “มำเกำ๊” เป็น

เมืองท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้าน

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วง

ตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดต่อคา้ขายกบัชาว

จีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบน้ีท่ีส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความ

เจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมศิลปะวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย

ท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่ง

ลงตวัจนสามารถเรียกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลำงเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บน

ชายฝั่งทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิรล์ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของ

โปรตุเกสนานถึง 400 ปี จนกระทัง่วนัท่ีโปรตุเกสพลิกประวติัศาสตร ์ดว้ยการท าพิธีส่งมอบ

มาเก๊าคืนใหก้บัสาธารณรฐัประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากน้ันมา

เก๊าไดก้ลายเป็นหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงัคงสภาพทางการเมือง

การปกครองในรูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ จากน้ันน าท่านชม โบสถเ์ซ็นตป์อลล ์

สรา้งขึ้ นเม่ือตน้ศตวรรษท่ี 17  นับเป็นสถานท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และเป็น

สัญลักษณ์ประจ าเมืองมาเก๊าซ่ึงโบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของ

ชาวตะวนัตกในดินแดนตะวนัออกไกล ในปี ค.ศ. 1835    ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรง ท า

ใหเ้หลือแต่ซากประตูโบสถ์ดา้นหน้าและบันไดทางเขา้ดา้นหน้าท่ีสง่างามหลงัจากท่ีมีการ

บูรณะขึ้ นใหม่ในปีค.ศ.1991 จากน้ันน าท่านมายงัยา่นการคา้ส าคญัของมาเกา๊  

เซนำโดส้แควรซ่ึ์งโดดเด่นดว้ยพ้ืนถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืนลอ้มรอบดว้ย

สถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส  อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคา้ท่ีมีชื่อเสียงและซ้ือ

ขนมพื้ นเมืองมาเกา๊  ทำรต์ไข่ และ ขนมทองพบัห่อสำหรำ่ย จากน้ันน าท่านชม VENETIAN 

MACAU RESORT   โรงแรมสุดหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสั ใหท่้านอิสระพกัผ่อน

ถ่ายรูปและชมความงามสมัผสัเมืองจ าลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมือนจริง
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 ภายในเวเนเชี่ยนตามอธัยาศยั ซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่างๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มี

รา้นอาหารช่ือดงัใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืน

ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่ 300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO, 

SWATCH, FOSSIL ฯลฯ  หรือ ล่องเรือกอนโดล่า CONDOLA (ไม่รวมอยูใ่นรำยกำรรำคำ

ท่ำนละ 120 เหรยีญ)  ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมี

อยูท่ั้งหมด 4 โซนใหญ่ *** (ไม่อนุญำตใหเ้ด็กที่มีอำยุต  ำ่กว่ำ 18 ปี เขำ้ไปภำยใน

คำสโิน ไม่อนุญำตท ำกำรบนัทึกภำพใดๆภำยในคำสโินทั้งสิ้ นและควรแตง่กำยสุภำพ)

ไดเ้วลำอนัสมควรเดินทำงสูจู่ไห่ ผ่ำนด่ำนกงเป่ย 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

น ำท่ำนเขำ้ที่พกั พกัที่  Xiangquan Hotel หรอืเทียบเท่ำ  (จูไห่) 

วนัที่สอง    จูไห่ –ฮ่องกง-วดัแชกุง หมิว – อิสระชอ้ปป้ิงนำธำน – จูไห่ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ ศูนยวิ์จยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกับการแพทย์

โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพนัปี พรอ้มรบัฟัง

การวินิจฉยัโรคโดยแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญ   

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู ่ฮ่องกง  โดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลำเดินทำง 1 ชัว่โมง 

จากน้ันน าชม โรงงำนจิวเวอรร์ี่ ท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถ

หาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัเชอกุง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในนาม         วัด

แชกงหมิว หรอืวดักงัหนั วดัน้ีมีกงัหนัทองแดงท่ีเชื่อกนัว่าถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ย

และน าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การแกช้งตามความเชื่อท่ีว่า การ

หมุนกงัหนักลบัทิศ จะชว่ยหมุนชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดีไดแ้ละการเร่ิมตน้ปีใหม่ หลงั

วนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยกงัหนัลมจะพาชีวิตราบร่ืนลอ้ลมและธุรกิจเงินทอง

วิ่งฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลม   

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันใหท่้านชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงยำ่นถนนนำธำน หรือชอ้ปป้ิงท่ี 

DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าท่ีมีชื่อเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ 

MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000  

(อิสระ ค ำ่ ตำมอธัยำศยั) 
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 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสูท่่ำเรอื เพื่อเดินทำงกลบัไปยงัจูไห่โดยเรอืเฟอรร์ี ่

น ำท่ำนเขำ้ที่พกั พกัที่  Xiangquan Hotel หรอืเทียบเท่ำ  

วนัที่สำม    จูไห่  -มำเกำ๊- กรุงเทพฯ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  จำกนั้นใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองของจไูห ่รำ้นผำ้ไหมและรำ้นหยก  

ฝากคนท่ีท่านรกั 

เที่ยง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปมาเกา๊ ผ่านด่านกงเป่ย  

น ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบินมำเกำ๊ 

15.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE671 

(มีบรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

17.05 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

ขอ้ควรทรำบ : ตามนโยบายของมาเก๊าและจูไห่ ก าหนดใหม้ีการ

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้ นเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้น

รฐับำล คือ รำ้นของฝำก, รำ้นผำ้ไหม, รำ้นบวัหิมะ, รำ้นหยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ จึงเรียนใหก้บั

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชมซ่ึงจะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 45 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

ในกรณีที่ท่ำนไม่ไดล้งรำ้นชอ้ปรฐับำลตำมที่รำยกำรก ำหนดไว ้ทำงบริษัท

ใคร ่ขอเก็บค่ำใชจ้ำ่ยรำ้นละ 600 RMB / คน 

 

***ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ 

ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน *** 
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***อตัรำค่ำบริกำรสงวนสิทธ์ิเฉพำะผูถื้อพำสปอรต์ไทยเทำ่นั้น  

ส ำหรบัชำวตำ่งชำติกรุณำสอบถำมก่อนท ำกำรจอง*** 

โปรแกรม :  มำเกำ๊ – จูไห่-ฮ่องกง  3 วนั (WE) 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

16-18 มิ.ย. / 30 มิ.ย. – 2 ก.ค.59 

14-16 / 21-23 ก.ค.59 

4-6 / 25-27 ส.ค.59 

9-11 / 22-24 ก.ย.59 

12,900. - 5,000. - 

 

** รำคำโปรโมชัน่ไม่มีรำคำเด็ก** 

** ลกูคำ้จะตอ้งส่งหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดินทำงทนัทีหลงัจำกที่ไดท้  ำกำรจองทวัร*์* 

**ส ำคญัมำก** 

** ตอ้งช ำระค่ำทวัรเ์ตม็จ  ำนวนทั้งหมด ภำยใน 2 

วนั นบัจำกวนัที่ท  ำกำรจอง พรอ้มสง่ส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์ทนัที**  

** เน่ืองจำกสำยกำรบิน Thai Smile เป็นสำยกำร

บิน LOW COAST มีขอ้ก ำหนดตอ้งท ำกำรออกตัว๋

ก่อนเดินทำง 15 วนั ไม่นบัเสำร-์อำทิตย*์* 
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**กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงทำงบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี** 

**ตัว๋เครือ่งบินไม่สำมำรถท ำกำรเลื่อนวนัไป-กลบัได ้ 

ผูเ้ดินทำงตอ้งเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เท่ำนั้น** 

ขอ้ควรทรำบ : ตามนโยบายของมาเก๊าและจูไห่ ก าหนดใหม้ีการ

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้ นเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้น

รฐับำล คือ รำ้นของฝำก, รำ้นผำ้ไหม, รำ้นบวัหิมะ, รำ้นหยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ จึงเรียนใหก้ับ

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชมซ่ึงจะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 45 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

ในกรณีที่ท่ำนไม่ไดล้งรำ้นชอ้ปรฐับำลตำมที่รำยกำรก ำหนดไว ้ทำงบริษัท

ใคร ่ขอเก็บค่ำใชจ้ำ่ยรำ้นละ 600 RMB / คน 

 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตใุหล้ะเอียดทั้ง 5 ขอ้ 

หมำยเหต ุ  

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

3.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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 5.  คณะผูเ้ดินทางจ านวน  30 ท่าน ขี้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่

มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางดว้ยโดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง  

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินไทย สไมล ์(WE) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-มาเกา๊ 

4. ค่าวีซ่าหนา้ด่าน 144 ชัว่โมง เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน 

5. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกันชีวิต 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

5. ค่ำทิปไกด ์หวัหนำ้ทวัร ์และคนขบัรถ 120 หยวน ต่อลูกคำ้ 1 ท่ำน (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บ
เท่ำผูใ้หญ่) 

เง่ือนไขกำรจอง   1. ช าระยอดเต็มเท่าน้ัน ภำยใน 

2 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง พรอ้มส่งสลิปการโอนเงิน

และหน้าหนังสือเดินทาง  
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**ส ำเนำพำสปอรต์ตอ้งมีอำยุเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 

เดือนนบัจำกวนัเดินทำง ** 

กำรยกเลิก **กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่ว่ำ

จะกรณีใดๆ****ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่

คืนเงินใดๆทั้งส้ินทุกกรณี** 

หมำยเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่

รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน

เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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 8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถ

ท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการ

เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่าน้ันเม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะ

อยูใ่นระดบัเดียวกนั แต่อาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูมี้

จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

13.ทางบริษัท จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ , ไม่ทานอาหรบางม้ือ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทาง

พรอ้มคณธไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางมาเกา๊ และ ทางประเทศจีน ไม่รบัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็น

หญิงไวผ้มยาวแต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิ

ใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 

 

 


