
NX82 มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วนั 2 คืน  

 

CODE NX82 มาเกา๊-จูไ่ห ่3 วนั 2 คนื 

โปรโมช ัน่เทีย่ว 2 เมอืง สุดคุม้ มไีกด ์รถ พาเทีย่วครบทกุวนั 
มาเกา๊ ยโุรปใจกลางเอเชยี เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ วหิาร

เซนตพ์อล ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ 

 ขอพรวดัผูโ่ถว เยีย่มชมบา้นเกดิทา่นซุนยดัเซ็น ชอ้ปป้ิง
ตลาดใตด้นิกง๋เป่ย 

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

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

  

 

 



 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิมาเกา๊-จูไห-่ชอ้ปป้ิงหา้งฮวัฟา  

2  บา้นเกดิซุนยดัเซ็น-วดัผูโ่ถว-ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย 

3  จูไ่ห-่มาเกา๊-รปูปั้นเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-วหิารเซนตพ์อล-เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊-
สนามบนิมาเกา๊-กรงุเทพฯ           

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

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 ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิมาเกา๊-จูไห-่ชอ้ปป้ิงหา้งฮวัฟา  

7.00  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้4 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 
เคานเ์ตอร ์M ช ัน้4 ทางเขา้ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ 
สายการบนิ AIR MACAU  เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวกแกท่า่น 

10.35  ลัดฟ้าสู ่เกาะฮอ่งกง โดยสายการบนิ AIR MACAU เทีย่วบนิที ่NX885 

14.20  เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง) มาเก๊า เป็น
เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้น
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จน
มาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่
คา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี ้ทีส่ าคญัคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพา
เอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวฒันธรรมของ ชาตติะวนัตกเขา้
มาอยา่งมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งวฒันธรรม
ตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตัว จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี” จากนัน้
เดนิทางสู ่เมอืงจูไห ่ตัง้อยูท่างใตข้องมณฑลกวางตุง้ มพีืน้ทีด่า้นทศิตะวนัออกตดิ
กบัเซนิเจิน้ ดา้นทศิใตต้ดิกบัมาเก๊า ในปีค.ศ. 1980 ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืง
เศรษฐกจิ (SPECIAL AREA) ปัจจบุันเมอืงจไูหไ่ดม้กีารพฒันาทางเศรษฐกจิอยา่ง
รดุหนา้ทดัเทยีมเมอืงอตุสาหกรรมทั่วไป ตกึรามบา้นชอ่งในตัวเมอืงสว่นใหญส่รา้งขึน้
ใหมส่วยงามไมแ่พเ้มอืงเซนิเจิน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งฮัวฟา อาท ิเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ 

น าทา่นสูท่ ีพ่กั XIN YONG FA HOTEL (3*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วันที่ 2 บา้นเกดิซุนยดัเซ็น-วดัผูโ่ถว-ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงซาน เยีย่มชม บา้นเกดิ ดร.ซนุยัดเซ็น อยูท่ีถ่นนตงฟง หมู่
บา้นซุย่เฮงิซนุ  ซึง่เป็น  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1892 เป็นเรอืนสองชัน้ขนาด 32 ตร.ม. บน
เนือ้ที ่400 ตร.ม. ดา้นนอกเป็นแบบ   ยโุรป ภายในตกแตง่แบบศลิปะจนี ปลกูตน้ไมร้ม่
รืน่ ตกแตง่ดว้ยหนิและบอ่น ้าพ ุชมหอทีร่ะลกึ ดร.ซนุยัดเซ็น   ซึง่ถกูสรา้งโดยผูท้ีเ่คารพ
นับถอืทา่น สรา้งขึน้เพือ่ใหค้นรุน่หลงัไดรู้จั้กและระลกึถงึทา่น เพราะทา่น
เปรยีบ  เหมอืน เป็นบดิาของชาวจนียคุใหม ่เป็นผูท้ีม่พีระคณุกบัชาวจนีอยา่งใหญห่ลวง 
เพราะเป็นผูป้ลดแอกชาวจนี  ใหร้อดพน้จากสมัคมเดมิทีล่า้หลงัและระบบกษัตรยิ์
ราชวงศช์งิ ซึง่สญัลกัษณ์ของหอทีร่ะลกึแหง่นีค้อื  รปูปั้นเหมอืนของตวัทา่น ทีต่ัง้อยู่
ทางดา้นหนา้ของพพิธิภัณฑ ์และแผน่ป้ายทีเ่ขยีนวา่ “เทยีนเซีย้ะ   เหวยกง”    ซึง่ทา่น
ก็เป็นผูเ้ขยีนดว้ยตัวของทา่นเองถนน แวะชม รา้นสมนุไพรจนี(ยา) แหลง่คน้ควา้ยา
แผนโบราณ   หรอืเป่าฟู่ หลงิ  หรอืทีเ่ราเรยีกวา่ “ บวัหมิะ” ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง
และมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรกัษาแผล   จากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื 



น ้ามัน ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองบองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ี   ผอ่นคลายดว้ยการ
นวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังการบรยายสรรพคณุของสมนุไพร 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร    

เดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพือ่ความอดุมสมบรูณ์ นมสัการเจา้แม่
กวนอมิ เพือ่ความโชค ด ีนมัสการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวสัดแีละนมัสการ
พระพทุธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายยุนืนาน แวะชมอญัมณี(หยก) ทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่
มคีา่อยา่งล ้าเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอัญ
มณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิ
ความเจรญิกา้วหนา้ มัง่คัง่ โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้  ก าไลหยก 
แหวน  หยก หรอื เผา่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค เดนิทางมายงัศนูยก์ารคา้ใตด้นิ
ชือ่ ตลาดกงเป่ย ศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000กวา่ รา้นคา้มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย 
เชน่ สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา 
ของเด็กเลน่ ฯลฯ ทีน่ีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หมด  ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย จน
สมควรแกเ่วลา 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

:จากน ัน้น าทา่นสูท่ ีพ่กั XIANGQUAN HOTEL เขา้พกั หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วันที่ 3 จูไ่ห-่มาเกา๊-รปูปั้นเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-วหิารเซนตพ์อล-เดอะเวเนเชีย่นมา
เกา๊-สนามบนิมาเกา๊-กรงุเทพฯ           

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางขา้มดา่นจูไหสู่ ่มาเกา๊ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนาน และ
น่าสนใจในอดตี มาเก๊าเป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนี
กวางตุง้และฟเูจีย้นเป็น ชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสได ้
เดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาว จนี และ มาสรา้งอาณานคิม
อยูใ่นแถบนี ้ทีส่ าคญัคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพา  เอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้น
สถาปัตยกรรม และศลิปวฒันธรรมของ ชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท าใหม้าเก๊า
กลายเป็น เมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตัว 
จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี จากนัน้พาทา่นเทีย่วรอบเกาะมาเก๊า ชม วหิาร
เซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนดา้นหลงัของโบสถม์ ี
พพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวตัขิองโบสถ ์ซึง่ โบสถเ์ซนตพ์อลนีไ้ดร้บั การยกยอ่งใหเ้ป็น
อนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุใน ดนิแดนตะวนัออกไกล แวะชอ้ปป้ิงยา่น 
เซนาโดส้แควร ์ถอืไดว้า่      เป็นท าเลทองทางธรุกจิของมาเก๊าเพราะ รวบรวมสนิคา้
คณุภาพและรา้นคา้ตา่งๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทกุแบบ ทกุสไตล ์และยงัมสีนิคา้จาก
โรงงานผูผ้ลติสนิคา้ตา่งๆ ของมาเก๊าวางขายอยูด่ว้ย เรยีกวา่ชอ้ปป้ิงทีน่ีแ่หง่เดยีวก็คุม้
เกนิพอ  จากนัน้ ผา่นชมรปูปั้นเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางค์
ทองสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตันเป็น
องคเ์จา้แมก่วนอมิลกูครึง่ผสมผสานระหวา่งจนีกับโปรตเุกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่า
รโีปรตเุกส สรา้งขึน้เพือ่เป็น อนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสสง่มอบเกาะมาเก๊าคนืใหก้บั
จนี เพือ่ใหค้นรุน่หลังไดร้ะลกึถงึแวะชมิขนมรา้นขายของฝากขึน้ชือ่ตน้ต ารบัของเมอืง
มาเก๊า 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร    



เดนิทางสู ่เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ (THE VENETIAN) โรงแรมคาสโินหรรูะดบั 6ดาว 
เชญิทา่นสมัผัส บรรยากาศของลาสเวกัสแหง่ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่
อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบ
กบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมาก  มายกวา่ 350 รา้น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภัตตาคาร กวา่ 
30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบ ทา่นสามารถน่ังเรอืกอนโดลา่ลอ่งไปตาม
คลองเวนชิภายในโรงแรม(ไมร่วมคา่น ัง่เรอื) ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัเมอืงจ าลองของ
อติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบั  แหลง่ชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นม
นานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั Casino ก็พอมเีวลา 

จากนัน้เดนิทางสู ่สนามบนิมาเกา๊ 

19.00  เดนิทางกบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR MACAU  เทีย่วบนิที ่ NX822  

21.00  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจมริู ้
ลมื.... 

 

 

 

หมายเหต ุ

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที่
อกีคร ัง้** 

หมายเหต ุ: อตัราคา่บรกิารนีเ้ป็นขอ้เสนอ เบือ้งตน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง
อตัราคา่บรกิาร เนือ่งมาจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิ ภาษ ีเซอรช์ารท์น า้มนัสายการบนิปรบัขึน้ และ/
หรอื อตัราแลกเปลีย่นปรบัขึน้ รวมถงึราคาทีเ่สนอเป็นราคาต ัว๋กรุป๊โปรโมช ัน่จากสายการบนิ 
เพราะฉะน ัน้ทีน่ ัง่และราคามจี านวนจ ากดัตอ่หนึง่เทีย่วบนิ และขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง
เทีย่วบนิ วนั เวลา เนือ่งจากทีน่ ัง่สายการบนิไมเ่พยีงพอตอ่คณะ ลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น

ส าคญั 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง
บรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้น
รัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้

เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 



*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 

บาท ตอ่ลกูคา้ 1ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ

ทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

อตัราคา่บรกิารรวม 

1.คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – มาเกา๊(MFM) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิ
เตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
6.คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกันภยัทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซี่าทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท/ทา่น ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทยเดนิทางไปและ
กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้* 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่
โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่น

ตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 
6.คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน/ทา่น 

7.(7.1)คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 6,500 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ



และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่น
ตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การ

เดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทัวรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของ
บรษัิทแลว้ 

 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดย
จะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  



2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบุัตเิหตตุา่ง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ
มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ด
ถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนือ่งจาก

คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถ

ทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7) การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรม
ธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู ้

จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเท่านัน้  
8) ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ

กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


