
 

 

รหัสทัวร ITV1901525 
ทัวรมาเกา จูไห 3 วัน 2 คืน (NX) 
มาเกา – จูไห - ชอปปم�งหางฮัวฟา – บานเกิดซุนยัดเซ็น – วัดผูโถว  
ชอปปم�งตลาดใตดินกงเป�ย – จูไห – มาเกา – รูปปم�นเจาแมกวนอิมริมทะเล  
วิหารเซนตพอล - เดอะเวเนเช่ียนมาเกา 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริม
เตียง) ทารก พักเด่ียว 

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 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-มาเกา-จูไห-ชอปปم�งหางฮัวฟา  
2  บานเกิดซุนยัดเซ็น-วัดผูโถว-ชอปปم�งตลาดใตดินกงเป�ย 

3  จูไห-มาเกา-รูปปم�นเจาแมกวนอิมริมทะเล-วิหารเซนตพอล-เดอะเวเนเช่ียนมาเกา-
สนามบินมาเกา-กรุงเทพฯ           



 

 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-มาเกา-จูไห-ชอปปم�งหางฮัวฟา  
7.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน4 ผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ เคานเตอร M ช้ัน4 ทางเขาประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก ระหวาง
ประเทศ สายการบิน AIR MACAU  เจาหนาที่ของบริษัทคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกแกทาน 

10.35  ลัดฟ�าสู เกาะฮองกง โดยสายการบิน AIR MACAU เท่ียวบินที่ NX885 

14.20  เดินทางถึง สนามบินมาเกา (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1ช่ัวโมง) มาเกา เปน
เมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจในอดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบาน
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจ้ียนเปนชนชาติด้ังเดิม จน
มาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือ
ติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ี ที่สําคัญคือชาว
โปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม
ของ ชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มีการ
ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว จนเรียกไดวาเปน 
"ยุโรปใจกลางเอเชีย” จากน้ันเดินทางสู เมืองจูไห ต้ังอยูทางใตของมณฑลกวางตุง 
มีพื้นที่ดานทิศตะวันออกติดกับเซินเจ้ิน ดานทิศใตติดกับมาเกา ในปค.ศ. 1980 
ไดรับการยกยองใหเปนเมืองเศรษฐกิจ (SPECIAL AREA) ปจจุบันเมืองจไูหไดมี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรุดหนาทัดเทียมเมืองอุตสาหกรรมทั่วไป ตึกรามบาน
ชองในตัวเมืองสวนใหญสรางขึ้นใหมสวยงามไมแพเมืองเซินเจิ้น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ หางฮัวฟา อาทิ เสื้อผา กระเป�า รองเทา 
ฯลฯ 

นําทานสูที่พัก XIN YONG FA HOTEL (3*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

 
 



 

 

วันที่ 2 บานเกิดซุนยัดเซ็น-วัดผูโถว-ชอปปم�งตลาดใตดินกงเป�ย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางสู เมืองจงซาน เย่ียมชม บานเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น อยูที่ถนนตงฟง หมู
บานซุยเฮิงซุน  ซึ่งเปน  สรางขึ้นในป ค.ศ.1892 เปนเรือนสองช้ันขนาด 32 ตร.ม. 
บนเน้ือที่ 400 ตร.ม. ดานนอกเปนแบบ   ยุโรป ภายในตกแตงแบบศิลปะจีน ปลูก
ตนไมรมร่ืน ตกแตงดวยหินและบอน้ําพุ ชมหอท่ีระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น   ซึ่งถูกสราง
โดยผูท่ีเคารพนับถือทาน สรางข้ึนเพ่ือใหคนรุนหลังไดรูจักและระลึกถึงทาน เพราะ
ทานเปรียบ  เหมือน เปนบิดาของชาวจีนยุคใหม เปนผูที่มีพระคุณกับชาวจีนอยาง
ใหญหลวง เพราะเปนผูปลดแอกชาวจีน  ใหรอดพนจากสัมคมเดิมที่ลาหลังและ
ระบบกษัตริยราชวงศชิง ซึ่งสัญลักษณของหอที่ระลึกแหงน้ีคือ  รูปปم�นเหมือนของ
ตัวทาน ที่ต้ังอยูทางดานหนาของพิพิธภัณฑ และแผนป�ายท่ีเขียนวา “เทียน
เซ้ียะ   เหวยกง”    ซึ่งทานก็เปนผูเขียนดวยตัวของทานเองถนน แวะชม ราน
สมุนไพรจีน(ยา) แหลงคนควายาแผนโบราณ   หรือเป�าฟู�หลิง  หรือที่เราเรียกวา 
“ บัวหิมะ” ยาประจําบานที่มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ชวยรักษาแผล   จาก
การโดนความรอนเชน น้ํารอนลวก หรือ น้ํามัน ชวยลดการอักเสบและเกิดหนองบอง
แผลที่โดนลวกไดดี    ผอนคลายดวยการนวดฝ�าเทา พรอมฟงการบรยายสรรพคุณ
ของสมุนไพร 

เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร    

เดินทางสู วัดผูโถว นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแม
กวนอิม เพื่อความโชค ดี นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการ
พระพุทธเจา 4 พระองคเพื่ออายุยืนนาน แวะชมอัญมณี(หยก) ที่ประเทศจีนยกยอง
วามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือวาหยก
เปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมาครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง 
สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา ม่ังค่ัง โชคดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือก
ซื้อ  กําไลหยก แหวน  หยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปนเคร่ืองประดับนําโชค เดินทางมายัง
ศูนยการคาใตดินช่ือ ตลาดกงเป�ย ศูนยการคาติดแอร 5,000กวา รานคามีสินคา
ใหทานเลือกมากมาย เชน สินคากอปปم�แบรนดเนมชั้นนําตาง ๆ ไมวาจะเปนเสื้อผา 
รองเทา กระเป�า นาฬิกา ของเด็กเลน ฯลฯ ที่น่ีมีใหทานไดเลือกซื้อหมด  ใหทาน



 

 

อิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย จนสมควรแกเวลา 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

:จากน้ันนําทานสูที่พัก XIANGQUAN HOTEL เขาพัก หรือระดับใกลเคียงกัน: 
  

วันที่ 3 จูไห-มาเกา-รูปปم�นเจาแมกวนอิมริมทะเล-วิหารเซนตพอล-เดอะเวเนเช่ียนมา
เกา-สนามบินมาเกา-กรุงเทพฯ           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางขามดานจูไหสู มาเกา ซึ่งเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน 
และนาสนใจในอดีต มาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมี
ชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปน ชนชาติด้ังเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได เดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดตอคาขายกับชาว จีน และ มา
สรางอาณานิคมอยูในแถบน้ี ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพา  เอาความ
เจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของ ชาติตะวันตกเขามา
อยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปน เมืองที่มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม
ตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว จนเรียกไดวาเปน "ยุโรปใจกลางเอเชีย จากน้ัน
พาทานเท่ียวรอบเกาะมาเกา ชม วิหารเซนตพอล ซากโบสถที่มีช่ือออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียนดานหลังของโบสถมี พิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติของโบสถ ซึ่ง 
โบสถเซนตพอลน้ีไดรับ การยกยองใหเปนอนุสาวรียแหงศาสนาคริสตที่ย่ิงใหญท่ีสุด
ใน ดินแดนตะวันออกไกล แวะชอปปم�งยาน เซนาโดสแควร ถือไดวา      เปนทําเล
ทองทางธุรกิจของมาเกาเพราะ รวบรวมสินคาคุณภาพและรานคาตางๆ ไวมากมาย 
มีเส้ือผาทุกแบบ ทุกสไตล และยังมีสินคาจากโรงงานผูผลิตสินคาตางๆ ของมาเกา
วางขายอยูดวย เรียกวาชอปปم�งท่ีน่ีแหงเดียวก็คุมเกินพอ  จากน้ัน ผานชมรูปปم�นเจา
แมกวนอิมริมทะเล เปนองคเจาแมกวนอิมปรางคทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคม
ทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกวา 1.8 ตันเปนองคเจาแมกวนอิมลูกคร่ึง
ผสมผสานระหวางจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตรเปนพระแมมารีโปรตุเกส สรางขึ้น
เพ่ือเปน อนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสสงมอบเกาะมาเกาคืนใหกับจีน เพื่อใหคนรุน
หลังไดระลึกถึงแวะชิมขนมรานขายของฝากขึ้นช่ือตนตํารับของเมืองมาเกา 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร    

เดินทางสู เดอะเวเนเช่ียนมาเกา (THE VENETIAN) โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6
ดาว เชิญทานสัมผัส บรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพ
ดวย ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และสถานที่ชอปปم�งที่แกรนดแคน
แนลชอป พบกับรานคาแบรนดเนมช่ือดังมาก  มายกวา 350 ราน ใหทานไดสัมผัส
กับภัตตาคาร กวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานช่ืนชอบ ทานสามารถน่ัง
เรือกอนโดลาลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม(ไมรวมคาน่ังเรือ) ใหทานได
สัมผัสกับเมืองจําลองของอิตาลี เมืองเวเนเช่ียน ใหทานไดสัมผัสกับ  แหลงชอปปم�ง
อันลือช่ือมีของแบรนดเนมนานาชนิด หรือบางทานตองการเส่ียงโชคกับ Casino ก็
พอมีเวลา 

จากน้ันเดินทางสู สนามบินมาเกา 
19.00  เดินทางกับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU  เที่ยวบินที่  NX822  
21.00  เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจมิ

รูลืม.... 

 

 

 

หมายเหตุ 

**กรณีลูกคาตองการซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาที่
อีกคร้ัง** 

หมายเหตุ : อัตราคาบริการน้ีเปนขอเสนอ เบื้องตน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง
อัตราคาบริการ เน่ืองมาจากราคาต๋ัวเครื่องบิน ภาษี เซอรชารทน้ํามันสายการบินปรับขึ้น 

และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนปรับข้ึน รวมถึงราคาที่เสนอเปนราคาต๋ัวกรุปโปรโมช่ันจากสาย



 

 

การบิน เพราะฉะน้ันที่น่ังและราคามีจํานวนจํากัดตอหนึ่งเที่ยวบิน และขอสงวนสิทธิในการ
เปล่ียนแปลงเที่ยวบิน วัน เวลา เน่ืองจากที่น่ังสายการบินไมเพียงพอตอคณะ ลอดภัยของผู

รวมเดินทางเปนสําคัญ 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทาน
ทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซ้ือหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ

พอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 

2,000 บาท ตอลูกคา 1ทาน โดยไกดทองถ่ินจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก

หนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 

อัตราคาบริการรวม 

1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – มาเกา(MFM) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

1.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป 1,500 บาท/ทาน สําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทยเดินทางไปและ
กลับพรอมคณะเทาน้ัน* 

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 ชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน/ทาน 

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

   (7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท/ทริป/ทาน 

เง่ือนไขในการจอง มัดจําทานละ 6,500 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-

กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอน

เงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 



 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินเปนราคาแบบซ้ือขาด เม่ือทาน

ตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การ
เดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทาน

ยอมรับเง่ือนไขของบริษัทแลว 
 1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดย

จะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถ



 

 

แกไขได  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การ
กอจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจาย
เพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา 

หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบิน
อาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการ

บิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะส้ินสุดลง 

ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเปน
ตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมี

เง่ือนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 

เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดย
สุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ

คาบริการน้ันๆ 

7) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดู

เง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทาน
ชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกัน

ทั่วไป)  
7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผู

จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ

ในกรณีอ่ืนๆ 


