
 

 

รหัสทัวร ITV1900505 
ทัวรฮองกง มาเกา จูไห 3 วัน 2 คืน (FD) 
ชมรูปปم�นเจาแมกวนอิมริมทะเล ชมวิหารเซนตพอล เดอะเวเนเช่ียนมาเกา หาดทรายรีพัสเบย วัด
แชกงหมิว ชมโรงงานจิวเวลลี่ ถนนคูรัก วัดผูโถว ช็อปปم�งตลาดกงเป�ย 

 

 

           

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - มาเกา - รูปปم�นเจาแมกวนอิมริมทะเล - วิหารเซนตพอล - 
THE VENETIAN - จูไห 

03.30  พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน3 ประตู 3 
เคาเตอรเช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนํา
ขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวย
ตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

06.45  บินลัดฟ�าสู มาเกา โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD760 

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

10.20  เดินทางถึง สนามบินมาเกา (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) มาเกา เปน
เมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจในอดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบาน
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจ้ียนเปนชนชาติด้ังเดิม จน
มาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือ
ติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ี ที่สําคัญคือชาว
โปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม
ของ ชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มีการ
ผสมผสานระห  วางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว จนเรียกไดวาเปน"
ยุโรปใจกลางเอเชีย จากน้ันผานชมรูปปم�นเจาแมกวนอิมริมทะเล เปนองคเจาแม
กวนอิมปรางคทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18เมตร หนัก
กวา 1.8 ตันเปนองคเจาแมกวนอิมลูกคร่ึงผสมผสานระหวางจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระ
พักตรเปนพระแมมารีโปรตุเกส สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสสง
มอบเกาะมาเกาคืนใหกับจีน เพื่อคนใหรุนหลังไดระลึกถึง ชมวิหารเซนตพอล ซาก
โบสถที่มีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดานหลังของโบสถมีพิพิธภัณฑจัด
แสดงประวัติของโบสถ ซึ่งโบสถเซนตพอลน้ีไดรับการยกยองใหเปนอนุสาวรียแหง
ศาสนาคริสตที ่ ย่ิงใหญที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล แวะชิมขนม รานขายของฝาก
ขึ้นช่ือตนตํารับของเมืองมาเกา 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารโปรตุเกส 

เดินทางสู เดอะเวเนเช่ียนมาเกา THE VENETIAN โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว 
เชิญทานสัมผัส บรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย 
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และสถานที่ชอปปم�งท่ีแกรนดแคนแนลชอป 
พบกับรานคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน ใหทานไดสัมผัสกับ
ภัตตาคาร กวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานช่ืนชอบ ทานสามารถน่ังเรือ
กอนโดลาลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม(ไมรวมคาน่ังเรือ) ใหทานไดสัมผัส
กับเมืองจําลองของอิตาลี เมืองเวเนเช่ียน ใหทานไดสัมผัสกับ  แหลงชอปปم�งอันลือ
ช่ือมีของแบรนดเนมนานาชนิด หรือบางทานตองการเส่ียงโชคกับ Casinoก็พอมี
เวลา จากน้ันเดินทางสูเมืองจูไห ต้ังอยูทางใตของมณฑลกวางตุง มีพื้นท่ีดานทิศ
ตะวันออกติดกับเซินเจิ้น ดานทิศใตติดกับมาเกา ในปค.ศ. 1980 ไดรับการยกยอง
ใหเปนเมืองเศรษฐกิจ (SPECIAL AREA) ปจจุบันเมืองจูไหไดมีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอยางรุดหนาทัดเทียมเมืองอุตสาหกรรมทั่วไป ตึกรามบานชองในตัวเมือง
สวนใหญสรางข้ึนใหมสวยงามไมแพเมืองเซินเจิ้น 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

: นําทานสูที่พัก XIN YONG FA HOTEL (3*) หรือระดับใกลเคียงกัน   

  
วันที่ 2 จูไห-ฮองกง-อาววิคตอเรีย-หาดรีพัสเบย-วัดแชกงหมิว-ถนนนาธาน-จูไห 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เกาะฮองกง โดยเรือเฟอราร่ี ถึง ฮองกง นําทานน่ังรถเดินทางสู 
อาววิคตอเรีย (แตไมไดขึ้นสูจุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ)  นําชมทิวทัศนโดยรอบ
ของเมืองฮองกง อยูเหนือระดับน้ําทะเล554เมตร เปนยานที่พักอาศัยหรูหราที่สุด
บนเกาะฮองกง ทานจะมองเห็นทิวทัศนของฮองกงโดยรอบแบบ 360องศา นําทาน
สู หาดทรายรีพัสเบย หาดทรายรูปจันทนเส้ียวแหงน้ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึง และยังใชเปน
ฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเร่ืองมีรูปปم�นของเจาแมกวนอิมและเจาแมทิน
โหวซึ่งทําหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาว



 

 

ลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือ
เปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ป 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดที่ข้ึนช่ืออยางมาก ที่เกาะฮองกง วัดแหงน้ี
เรารูจักกันดีในนาม วัดกังหัน วัดน้ีมี กังหันทองแดงท่ีเช่ือกันวาถาหมุน 3รอบจะขับ
ไลส่ิงช่ัวรายและนําแตสิ่งดีๆ มาให จากน้ันนําทานไป ชมโรงงานจิวเวลลี ่เย่ียมชม
สาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลร่ีที่ไดรับรางวัลออกแบบดีเดน 3ปซอน 
และเลือกซื้อกังหัน แชกงหมิว นําโชคที่ไดทําการปลุกเสกมาจากวัด  จากน้ันใหทาน 
อิสระชอปปم�งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย Hongkong Summer Sale 2019(ชวง 
มิ.ย-ส.ค) อาทิเชน ชอปปم�งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคา
แบรนดเนมช่ือดังตางๆระดับโลกกวา 700 รานคา เชนAmani,Prada, Gucci 
Burberry ,Cartier,Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton,Chole, 
ของเด็กเลนที่หาง Toy r’us แหลงชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ DFS Galleria เชน
Burberry, Cartier,Chanel ,Coach ,Dior,Fendi ,Louis Vuitton, Chole 
ฯลฯใหทานอิสระชอปปم�ง ณ.ตึกโอเช่ียนเทอรมินอล ชอปปم�งคอมเพล็กซและรานคา
ตางๆ มากมาย อาทิ G2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini 
ฯลฯ 

(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 

จากน้ันนําทานกับสู เมืองจูไห นําทาน น่ังรถขาม สะพานฮองกง - จไูห – มาเกา 
(Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge) สะพานขามทะเลใหญที่สุดในโลก มี
ความยาวท้ังส้ิน 55 กิโลเมตร ประกอบดวย สะพานขามทะเล อุโมงคลอดใตทะเล 
และเกาะเทียม เช่ือมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑลกวางตุง และเกาะมาเกา เปด
ใชอยางเปนทางการวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2017 สะพานถูกออกแบบใหมีลักษณะ
คดเค้ียวเพื่อลดแรงตึงเครียดของคลื่นที่กระทําตอเสาตอมอสะพาน แถมยังถูก
ออกแบบใหทนตอแผนดินไหวและไตฝุ�น โดยมีการใชเหล็กในการกอสรางมากถึง 4 
แสนตัน ซึ่งเทียบไดกับการสรางหอไอเฟลถึง 60 แหง จึงนับวาเปนหน่ึงในสุดยอด
ทางวิศวกรรมของจีน ใชงบกอสรางมากถึง 20 พันลานดอลลารสหรัฐ (กวา 6 แสน
ลานบาท) โดยในเร่ิมกอสรางในป 2009 ทางฝم�งแผนดินใหญของจีน และเร่ิม



 

 

กอสรางโครงการฝم�งฮองกงในป 2011 โดยชวงแรกทางการจีนวางแผนใหโครงการ
แลวเสร็จภายในป2017 รวมแลวใชเวลากอสรางเกือบ 10 ป สะพานมีทางว่ิง
สําหรับรถยนตทั้งหมด 6 เลน แบงเปนฝم�งละ 3 เลน โดยจะชวยยนระยะเวลาเดินทา 
งระหวาง ฮองกงถึงจูไหเหลือเพียง 30 นาที จากเดิมที่ตองใชเวลาเดินทางโดยใช
เรือราว 3-4 ช่ัวโมง ซึ่งความสําเร็จของการสรางสะพานแหงน้ีทางการจีนนับวาเปน
หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคใหม ถึง เมืองจูไห นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

: นําทานสูที่พัก XIN YONG FA HOTEL (3*) หรือระดับใกลเคียงกัน 

    
วันที่ 3 ถนนคูรัก-สัญลักษณเมืองจูไห “หว่ีหน่ี”-วัดผูโถว-ตลาดกงเป�ย-มาเกา-กรุงเทพฯ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

น่ังรถผานชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก 
ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนเหยอน
ใจ และท่ีไดช่ือวาถนนคูรัก ก็เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการ
นําเกาอี้ หรือ มาน่ัง ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเทาน้ัน จึงไดช่ือวาถนนคูรัก ปจจุบัน
เปนที่นิยมของบรรดาคูรัก ...แลวนําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณอันสวยงามโดด
เดนของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู “จูไหฟชเชอรเกิรล” หรือที่มีช่ือเรียกวา “หวี
หนี” เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเลหวีหนี ความหมายคือ สาว
งามที่ยืนถือไขมุก ยืนบิดเอวพลิ้ว ร้ิวชายผาพัดพล้ิว อุนรอยย้ิมทั้งบนใบหนาถึงมุม
ปาก เปนสัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจู
ไห เดินทางสู วัดผูโถว นมัสการองคสังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ นมัสการเจา
แมกวนอิม เพ่ือความโชคดี นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและ
นมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพื่ออายุยืนนาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป�าฮื้อ+ไวนแดง 

แวะชม รานสมุนไพรจีน(ยา) แหลงคนควายาแผนโบราณ หรือเป�าฟู�หลิง หรือที่เรา
เรียกวา “ บัวหิมะ” ยาประจําบานที่มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ชวยรักษา
แผลจากการโดนความรอนเชน น้ํารอนลวก หรือ น้ํามัน ชวยลดการอักเสบและเกิด



 

 

หนองบองแผลที่โดนลวกไดดี ผอนคลายดวยการนวดฝ�าเทา พรอมฟงการบรยาย
สรรพคุณของสมุนไพร แวะรานผาไหม ใหทานชมผลิตภัณฑผาไหม อาทิเชน ไสผา
หมที่ทําจากเสนในไหม, ชุดเคร่ืองนอนตางๆ, เส้ือผา, ผาพันคอ ฯลฯ ซึ่งผาไหมจีน
ถือวามีช่ือเสียงทางการผลิตและสงออกของโลก เพราะจีนเปนประเทศแรกที่รูจักการ
เล้ียงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษตางๆ อยางตอเน่ือง ทานสามารถเลือกซื้อเปน
ของฝาก หรือวาใชเองไดตามอัธยาศัย เดินทางสู ตลาดกงเป�ย ศูนยการคาใตติดแอร 
มีรานมากกวา 5,000 รานคา มีสินคาใหทานเลือกมากมาย เชน สินคากอปปم�แบ
รนดเนมช้ันนําตาง ๆ ไมวาจะเปนเส้ือผา รองเทา กระเป�า นาฬิกา ของเด็กเลน ฯลฯ 
ที่น่ีมีใหทานไดเลือกซื้อหมด ใหทานอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย จนสมควรแกเวลา
จากน้ันเดินทางสู มาเกา 

22.40  เดินทางกับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD767 

00.30+1  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

04 - 06 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

07 - 09 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

11 - 13 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

18 - 20 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

28 - 30 Jul 2019  13,888 15,888 15,888 15,888 3,500 

08 - 10 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

18 - 20 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 



 

 

22 - 24 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

25 - 27 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

29 - 31 Aug 2019  10,888 13,888 13,888 13,888 3,500 

13 - 15 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

08 - 10 Dec 2019  13,888 15,888 15,888 15,888 3,500 

30 Dec 2019 - 01 
Jan 2020  15,888 18,888 18,888 18,888 3,500 

31 Dec 2019 - 02 
Jan 2020  15,888 18,888 18,888 18,888 3,500 

 

หมายเหตุ 

**กรณีลูกคาตองการซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาที่อีก
คร้ัง** 

ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทาน
ทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น 



 

 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การ
เมือง,สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบ
เท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน )  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจาย
ตางๆ ได ในทุกกรณี 

อัตราคาบริการรวม 

1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – มาเกา(MFM) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 

3.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุปสําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย (ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะ
เทาน้ัน) 
4.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
5.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
6.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
7.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของ
บริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัด



 

 

ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.คาใชจายสวนตัวท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
3.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน
ทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6.คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน ชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 800 บาท/ทาน 

7.(7.1)คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถ 300RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน 

   (7.2)คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของลูกคา 

เง่ือนไขในการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน   

และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ
ชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)  

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง   
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-
กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอน
เงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 



 

 

 
การยกเลิกการจอง   

เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงิน
มัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอ
คืนเงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทาน
ยอมรับเง่ือนไขของบริษัทแลว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดย



 

 

จะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถ
แกไขได  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การ
กอจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจาย
เพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา 
หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบิน
อาจจะมีการเรียกเก็บเพิม่เติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการ
บิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง 
ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเปน
ตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายท้ังหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมี
เง่ือนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดย
สุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

7) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดู
เง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทาน
ชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกัน
ทั่วไป)  
7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่



 

 

สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืนๆ 

 


