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มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบินแอร์มาเก๊า NX 
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***ส าหรับลูกค้าเดินทางวนัที ่25 สิงหาคม – 10 กนัยายน 2560 มีค่าใช้จ่ายวซ่ีาจีนเพิม่ท่านละ 1,500 บาท ส าหรับย่ืนวซ่ีาธรรมดา

แบบ4วนั*** 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ - ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย ✈ X O 
MINAN 
HOTEL ,DOWNTOW
N HOTEL หรือเทยีบเท่า 

2 
จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวหีน่ี- ร้านบวัหิมะ-ร้านหยก-ร้าน
ผา้ -วดัผูโ่ถว 

O O O 
MINAN 
HOTEL ,DOWNTOW
N HOTEL หรือเทยีบเท่า 

3 
จูไห่-มาเก๊า- วดัอาม่า-เจา้แม่กวนอิมริมทะเล – โบสถเ์ซ็นต์
ปอล – เซนาโดส้แควร์ -  เวเนเช่ียน-กรุงเทพฯ 

O O ✈  

ก าหนดวนัเดินทาง:   
กนัยายน :  07-09,19-21 กนัยายน 60 7,999.- 

กนัยายน :  30ก.ย.-02ต.ค. 60 7,999.- 
ตุลาคม :  01-03 ต.ค. 60 7,999.- 
ตุลาคม :  21-23 ต.ค. 60 10,999.- 
ตุลาคม :  16-18,23-25,24-26,25-27,26-28,28-30,29-31 ตุลาคม 60 , 30ต.ค.-01พ.ย.,31ต.ค.-02
พ.ย.60 7,999.- 

ตุลาคม :  22-24 ต.ค. 60  8,999.- 
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ไฮไลท์.....ราคาทวัร์สบายกระเป๋า 

1. เทีย่วเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”   
2. ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชียที ่The Venetian Resort  

3. สักการะวัดขึ้นช่ือ วัดอาม่า ที่มาเก๊า 

4.  ช้อปป้ิงสุดมันส์ที ่ตลาดใต้ดินกงเป่ย  
5. เมนูพเิศษ เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง  

**หมายเหตุ:1. ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถท่านละ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป (หรือ200หยวน) ส่วนหวัหนา้
ทวัร์ข้ึนอยูก่บัควมพึงพอใจในการใหบ้ริการ** 

 2. ราคาเด็กต ่ากวา่ 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทวัร์ขา้งตน้ 3,000 บาท/ท่าน 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย 

09.00 น. พร้อมกนั ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สาย

การบินแอร์มาเก๊าโดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บั

ท่าน 

11.35 น. 

12.15 น. 

ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า  เท่ียวบินท่ี NX885 
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15.25 น. 

 16.00 น. 

 

 

 

 

 

 

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ช่ัวโมง)น าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง มาเก๊า เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและน่าสนใจ ในอดีต

มาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจ้ียนเป็นชนชาติดั้งเดิม

จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน

และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบน้ีท่ีส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน

สถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีม่ีการ

ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวัจนสามารถเรียกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลาง

เอเชีย” มาเก๊าอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้ าเพิร์ลในอดีต

มาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่วนัท่ี19 ธนัวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธีส่ง

มอบมาเก๊าคืนให้กบัสาธารณรัฐประชาชนจีน นบัจากนั้นมาเก๊าไดก้ลายเป็นหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของ

จีนอยา่งสมบูรณ์แต่ยงัคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ   

 เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 

(ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใช้

เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที  เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”  ไดรั้บการ

ยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” น าท่านสู่ ตลาดใต้ดินกง

เป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซ้ือ อาทิเช่น 

โทรศพัท์มือถือ, เกมส์บอย, MP3, MP4, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ตามแฟชัน่ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม,้ 

อาหาร และขนม  ฯลฯ   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

ทีพ่กั MINAN HOTEL ,DOWNTOWN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT-MFM-NX02   Page 5 of 12 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GT-MFM NX02 MFM ZUH SABAI 3D2N OCT17-NX-W43 

วนัทีส่อง     จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวหีน่ี- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า -วดัผู่โถว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านนัง่รถชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รัก  THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโร

แมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และท่ีไดช่ื้อ

วา่ถนนคู่รัก ก็เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 

คนนัง่เท่านั้น จึงไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รัก  ผา่นชม สาวงามหวหีน่ี จูไห่ฟิชเชอร์

เกร์ิล สาวงามกลางทะเลสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุก

อยูริ่มทะเล และน าท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ เพ่ือฝากคนที่ท่านรัก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชมสินค้าพืน้เมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผ้าไหม ฯลฯ เพ่ือฝากคนที่ท่านรัก 

จากนั้นน าท่านสู่ วดัผู่โถว นมสัการองคส์ังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมสัการเจา้แม่กวนอิมเพื่อความ

โชคดี นมสัการองคอ์มิตรพุทธเจา้เพื่อการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพื่ออายยุนืนาน 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง 

ทีพ่กั MINAN HOTEL ,DOWNTOWN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม     จูไห่-มาเก๊า- วดัอาม่า-เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ -  เวเน เช่ียน-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านชม วดัอาม่า ใหทุ้กท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทบัทิมท่ี วดัอาม่า ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากๆ ส าหรับ

นกัท่องเท่ียวส าหรับวดัแห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัทะเล ภายในวดัดูแลว้ก็แปลกตาดีเพราะวา่มีการก่อสร้างกนัแบบ

ลดหลัน่กนัไปตามพื้นท่ีท่ีอ านวย เน่ืองจากสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มเชิงเขา เม่ือเดินพน้ซุ้มประตูก็จะพบกบั

ศาลของเจา้แม่ทบัทิมตั้งอยู ่..นอกจากนั้นก็ยงัมี หอเมตตาธรรม ศาลเจา้แม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจา้ชาน

หลินและยงัมีศาลเจา้ขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลท่ีไดมี้การสร้างเพื่อถวายใหแ้ก่เจา้แม่ทบัทิม  จากนั้นผา่นชม 

เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอิมสัมฤทธ์ิประทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั ซ่ึงประเทศโปรตุเกส



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT-MFM-NX02   Page 6 of 12 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GT-MFM NX02 MFM ZUH SABAI 3D2N OCT17-NX-W43 

สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าเน่ืองในโอกาสส่งมอบคืนใหก้บัประเทศจีน .... จากน้ันน าท่านแวะซ้ือ

ขนมพืน้เมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพบัห่อสาหร่ายทีข่ึน้ช่ือ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านมายงั ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ท่ีสร้างข้ึนระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 

1835 ท าใหว้ทิยาลยัเซนตป์อลท่ีอยูติ่ดกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตร์เดอี

เดิม วทิยาลยัเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานท่ียงัหลงเหลืออยูข่องวทิยาลยัเซนตป์อลคือ

ประจกัษพ์ยานการก่อตั้งมหาวทิยาลยัของตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวนัออกไกลและไดรั้บการวางหลกัสูตร

การศึกษาไวอ้ยา่งพิถีพิถนัขณะท่ีซากประตูโบสถเ์ซนตป์อลในปัจจุบนัถูกมาเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองมา

เก๊า  เซนาโด้สแควร์ ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพื้นถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลายลอนคล่ืนลอ้มรอบดว้ย

สถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตุเกส อิสระใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและสินคา้แผงลอย

มากมาย....จากนั้นเดินทางต่อท่ี The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสั

ใหท้่านอิสระพกัผอ่นถ่ายรูปและชมความงามสัมผสัเมืองจ าลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมือน

จริงภายในเวเนเช่ียนตามอธัยาศยัซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารช่ือดงั

ใหท้่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคารกวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบและร้านคา้แบรนดเ์นม

หลากหลายกวา่300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอน

โดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยูใ่นรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม

หรือจะ เส่ียงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 21 ปี เขา้ไป

ภายในคาสิโน และไม่อนุญาตใหท้ าการบนัทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งส้ินและควรแต่งกายสุภาพ) 

เยน็ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย.....เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

19.26 น. 

19.00 น. 

ออกเดินทางจากสนามบิน  เพ่ือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เทีย่วบินที ่NX882 

21.26 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
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**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคัญ** 
“ราคาทวัร์ส าหรับคนไทยเท่าน้ัน /ไม่มีราคาเด็ก” 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน)ก าหนดให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผไ่หม, 
หยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุก

21.00 น. 

วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

 
พกัเดี่ยว 

กนัยายน :  07-09,19-21 กนัยายน 60 7,999.- 7,999.- 3,900.- 

กนัยายน :  30ก.ย.-02ต.ค. 60 7,999.- 7,999.- 3,900.- 

ตุลาคม :  01-03 ต.ค. 60 7,999.- 7,999.- 3,900.- 

ตุลาคม :  21-23 ต.ค. 60 10,999.- 10,999.- 4900.- 

ตุลาคม :  16-18,23-25,24-26,25-27,26-28,28-30,29-
31 ตุลาคม 60 , 30ต.ค.-01พ.ย.,31ต.ค.-02พ.ย.60 

7,999.- 7,999.- 3,900.- 

ตุลาคม :  22-24 ต.ค. 60  8,999.- 8,999.- 3,900.- 
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ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  และถา้
หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 
หยวน / คน / ร้าน 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์
จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง 
เท่านั้น  
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารห้องพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
7.ค่าวซ่ีากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้ท่ีมีวซ่ีาอยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
  กรณีท่ีทาง ตม. จีน ประกาศปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง เพื่อเขา้เซินเจ้ินและจูไห่ ทางบริษทัขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตาม
จริง และทางบริษทัฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ในกรณีลูกคา้แจง้ยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่า
ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน) 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
     1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
   2. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
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   3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
   4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
   5. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
   6. ค่าทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน  (ประมาณ 200 หยวน ) 
    
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้
เท่านั้น)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนั
ท าการ)  
2.การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อน
ก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
 
 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
2.บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯไม่สามารถควบคุม
ไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 
4.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
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6.เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
1. การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วนัจองจนถึงก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขอยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการ
บินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า   หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 
6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
**ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 
7. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ 
REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
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2.ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
3.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
4.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   ก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง
เจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1.เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีห้องพกัแบบ 3 ท่าน
จ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
2.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้ง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณี
ท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า
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ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้ งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 


