
 

 

รหัสทัวร GOH1900589 

ทัวรมาเกา เซินเจิ้น จูไห 3 วัน 2 คืน (NX) 

 
 
 

เท่ียวเมืองมรดกโลก “มาเกา”   
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort  
ชมหอไอเฟลจําลองขนาดครึ่งหน่ึงจากของจรงิที่ฝร่ังเศส 
สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจาแมกวนอิม  ที่มาเกาและ วัดกวนอู ท่ีเซินเจิ้น 
ชมประวตัิศาสตรและวฒันธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑเซินเจิ้น 
ชอปปم�งสุดมันสท่ี หลอหวูมอลล 
เมนูพิเศษ เป�าฮื้อ + ไวนแดง , เปดปกกิ่ง  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – มาเกา – จูไห – เซินเจิ้น 

09.00 
น. 

พรอมกัน ทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 
4 เคานเตอร P สายการบินแอรมาเกา    โดยมีเจาหนาท่ี คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

10.35น. 
       ออกเดนิทางสูมาเกา  โดยสายการบินแอรมาเกาเที่ยวบินที่ NX885 
(มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง) 

14.25 
น.    

เดินทางถึง สนามบินมาเกา  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลา
ทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

 

“มาเกา”เปนเมืองที่มีประวัตศิาสตรอันยาวนานและนาสนใจ ในอดีตมาเกาเปนเพียงแค
หมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิม
จนมาถึงชวงตนศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือ
ติดตอคาขายกับชาวจนีและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได
นําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติเตะวัน
ตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มี่การผสมผสานระหวางวัฒนธรรม
ตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มา
เกาอยูในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝم�งทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ํา
เพิรลในอดีตมาเกาเปนอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ป จนกระทั่งวันที่19 
ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจนี 
นับจากน้ันมาเกาไดกลายเปนหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณแตยังคง
สภาพการเมืองการปกครองในรปูแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ…เดินทางสูจูไหโดยรถ
โคชปรบัอากาศผานดานกงเป�ย  ทานจะตองลากกระเป�าสัมภาระของทานเอง 
(ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทเีมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห”ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมือง
มหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจนี”จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเซินเจิ้น  โดยรถ
โคชใชเวลาในการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง  “เมืองเซินเจิ้น” ซึ่งเปนเมือง 1 ใน 4 เขต
เศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมืองเศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีน



 

 

ทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย 
 

คํ่า          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    เมนูพิเศษ..เปดปกกิ้ง + ไวนแดง  
         เดินทางเขาสูที่พักเซินเจิ้น Higgert shenzhen  Hotel หรือเทียบเทา 
 
 

วันที่ 2: 
เซินเจิ้น- รานบัวหิมะ-รานหยก-รานผา –วัดกวนอู-พิพิธภัณฑเซินเจิ้น-ชอปปم�งหลอหวู-
จูไห 

 
เชา         รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก 

 

นําทานเดินทางสูวัดกวนอูKuan Au Templeเปนวัดที่ศักดิ์สิทธเปนที่นิยมในเมืองเซิน
เจิ้นเทพเจากวนอูเปนเทพสัญลักษณแหงความซื่อสัตยความจงรักภักดีและความกลา
หาญความกตัญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเร่ืองหนาที่การงานสักการะขอพระและ
กราบไหวทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวจากนั้นนําทานไปผอน
คลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยา
ครอบจักวาลบัวหิมะยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมายชวยรักษาแผล
จากการโดนความรอนเชนน้ํารอนลวกหรือน้ํามันชวยลดการอักเสบและเกิดหนองพอง
แผลท่ีโดนลวกไดดีหรือจะทาเพ่ือป�องกันผิวไหมเสียจากการตากแดดเปนเวลานานและ
ชวยแกปญหาสิวฝ�าจุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใสนําทานชมรานผาไหมชมข้ันตอน
การเล้ียงไหมและการผลิตผาหมไหมอันแสนนุมนานอนชวนสัมผัสนําทานชมรานหยกมี
สินคามากมายเกี่ยวกับหยกใหทานไดเลือกชื้อเปนของฝากหรือเปนของที่ระลึกแดตัว
ทานเอง 

กลางวัน            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 
 

นําทุกทานเดินทางสูพิพิธภัณฑเซินเจิ้น  ตั้งอยูในมณฑลกวางตุง กอตั้งขึ้นในป 1981 
เปดในพฤศจิกายน 1988 มันครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 37,000 ตารางเมตรพื้นท่ี
กอสราง 18,000 ตารางเมตร ในเดือนพฤษภาคมป 1995 ชมประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมของเมืองเซินเจิ้น โดดเดนไปดวยดานสถาปตยกรรมที่นาประทับใจ เน่ืองจาก
เซินเจิ้นเปนเมืองที่ทันสมัยและมันก็นาสนใจที่จะดูประวตัิและพัฒนาการของเมืองเซิน



 

 

เจิ้น    ...จากน้ันใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ที่คนไทยขนาน
นามวา มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู ซิตี ้ทานจะพบกับสินคากอปปم�แบรนดเนม ชื่อ
ดังมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, 
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ.จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองจู
ไห  โดยรถโคชใชเวลาในการเดินประมาณ 3 ช่ัวโมง   

คํ่า         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ.. เป�าฮื้อ+ไวนแดง 

           เดินทางเขาสูที่พัก Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3: จูไห-มาเกา- วัดเจาแมกวนอิม– เจาแมกวนอิมริมทะเล-โบสถเซ็นตปอล -  เวเนเชี่ยน- 
The Parisian Macao - กรุงเทพฯ 

เชา        รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก 
 นําทานสู วัดเจาแมกวนอิม เปนวัดที่ใหญและเกาแกที่สุดในมาเกา สรางขึ้นตั้งแตสมัย

ศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแทนบูชาสวยงาม สาหรับประดิษฐานองคพระพุทธรูป พรอม
รูปปم�นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากน้ียังเปนที่ประดิษฐานขององคพระพุทธรูป
ปางนิพพานประทับอยูในดอกบัว จากน้ันนําทกุทานสู เจาแมกวนอิมริมทะเล รูปองค
เจาแมกวนอิมสัมฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพ่ือ
เปนอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกบัประเทศจีน .... จากน้ันนําทาน
แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ขึ้นชื่อ 

กลางวัน         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 

จากน้ันนําทานมายัง ซากประตูโบสถเซนตปอล ที่สรางขึ้นระหวาง ค.ศ.1602-1640 
แตโดนไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ ก็กลายเปนซาก
ดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล (St. Paul’s 
College) เปนโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษพยาน
การกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวาง
หลักสูตรการศึกษาไวอยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตโูบสถเซนตปอลในปจจุบันถูกมาเปน
สัญลักษณประจําเมืองมาเกา..จากนั้นเดินทางตอท่ี The Venetian Resort โรงแรม
สุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชมความงาม
สัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตาม



 

 

อัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มีรานอาหารชื่อดังให
ทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบและ
รานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300 ราน เชน BOSSINI, G2000, GIODANO,  
SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการ 
ราคาทานละ 120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรอืจะ เสี่ยงโชค
คาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุต่ํากวา 21 ป เขาไป
ภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควร
แตงกายสุภาพ) ทุกทานสามารถเดินชมสถานที่เท่ียวจากThe Venetian Resort ไป
ยังหอไอเฟลจําลองของมาเกา และสามารถชมวิวหอไอเฟลจําลองขนาดครึง่หน่ึงขจาก
ของจริงที่ฝรั่งเศส ซึ่งตั้งตระหงานอยูบริเวณหนาทางเขารีสอรท The Parisian 
Macao โดยสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ ของจีนแผนดินใหญ และ ฝم�ง Cotaiไดอยาง
เต็มท่ี หอไอเฟลจําลองของมาเกาจะไปเท่ียวแลนมารคแหงใหมของเกาะมาเกา 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย.....เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 

 
19.00น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกาเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรมาเกา

เท่ียวบินที่ NX882  (มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง) 
20.50 
น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 
 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 

และเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 



 

 

 
อัตราคาบริการ                                                                                      

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็ก3-18ป(เสริม
เตียง) 

เด็ก3-18
ป 

(ไมเสริม
เตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 

วันที่ 25-27 พ.ค. 
62   7,900.- 10,900.- 10,900.- 3,000.- - 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ] 5,900 บาท / ทาน *** 
หมายเหต ุ
 
1. สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
2. ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 บาท /ทาน/ทริป 
เทาน้ัน สวนหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับควมพึงพอใจในการใหบรกิาร 
3. ราคาเด็กตํ่ากวา 18 ป เก็บเพ่ิมจากคาทัวรขางตน 3,000 บาท/ทาน 

 
 
 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน *** 

***คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความประทับใจในการบรกิารของ หัวหนาทัวร***  
** แจกน้ําด่ืม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร ** 

 
 
 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จู
ไห เซินเจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวทั่วไปไดรูจัก ในนาม
ของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา ราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคบัใดๆ ท้ังสิ้น  และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทกุ
เมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 



 

 

 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง

ใหทราบลวงหนา ** 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1 คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม
รายการทัวรขางตน 

- กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรบัเปลี่ยนระดับช้ันที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2 คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
  

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหารหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3 คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4 เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5 คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / 

เอมิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส Business class 40 กิโล / 
ฮองกงแอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 20 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

6 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  



 

 

- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  [รักษาพยาบาล 
2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** [รักษาพยาบาล 2 
ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
8 คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาท่ีมีวีซาอยูแลวและ

สําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
9 กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ช่ัวโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ี

เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
 
 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1 คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2 คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ 

คาซักรีด คาโทรศัพท  
3 คาภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5 คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ (1,000 บาท ตอทาน) ทิปหัวหนาทัวร 

(ตามดุลยพินิจของลูกคา) 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 



 

 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ
เช็ควากรุปมีการ   คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3. การชําระคาบริการ 
3.1. กรุณาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 24 ชม.  

 4.   การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
4.1  แจงยกเลิกกอนเดินทาง30 วัน  คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 
บาท 
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
4.4 สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผล
วีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
4.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี
ผลทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
4.6 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีทีไ่มสามารถเดินทางได 
4.7 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจาํ   หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.8 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ฮองกง เซินเจิ้น จูไห ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผาน
การตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถให
ความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.9 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ 
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
เงื่อนไขการจอง  
1. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ  

2. เม่ือไดรับการยนืยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที  
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 

4. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่  

5. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด  

 
 
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลา 
 
 


