
 

 

รหัสทัวร SPR1902975 
ทัวรมาเกา จูไห 3 วัน 2 คืน (NX) 
ชมโชวหยวนหมงิ แสง สี สุดอลังการ พระราชวังหยวนหมงิ, วดัอามา, เดอะเวเนเชี่ยน,  
หอไอเฟลมาเกา, ตลาดกงเป�ย 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก    กรุงเทพฯ – มาเกา – จูไห  (D) 
08.00 น. ทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 7 Row P 
10.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  NX885 ถึงสนามบินฮองกง 14.20 น. 
บริการอาหารเชา ณ บนเครื่อง (1)  
หลังจากนําคณะผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืง รับกระเป�าสัมภาระเรยีบรอยแลว เดินออกไปพบ
ไกดทองถิ่นพูดไทยชูป�าย HONG KONG TO GO รอรบัคณะ จากน้ันนําทุกทานขามดานไป จู
ไห  
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
เขาสูที่พัก (จูไห) JINGJIANG HOTEL  หรือใกลเคียง 
วันสอง    ถนนคูรกั – สาวงามหวีหน่ี – วดัผูโถว – สินคา OTOP – พระราชวังหยวนหมิง + โชว 
(B/L/D) 
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (3) 
ถนนคูรัก (LOVE’S ROAD) เปนถนนยาวเลียบริมทะเล มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร โดย
รัฐบาลจูไหมีการตกแตงภูมิทัศนของถนนเสนน้ี เพ่ือใหเกิดความสวยงาม และความรมร่ืน เหตุท่ี
ไดชื่อวาถนนคูรักน้ัน เน่ืองมาจากบริเวณถนนริมชายหาดมีการวางมาน่ัง ทํามาสําหรับน่ังไดทีละ 
2 คนเทาน้ัน ทําใหไดรบัความนิยมในหมูคูรักหนุมสาวเปนอยางมาก  โดยสถานที่น้ีไดมีตํานาน
เลาขานเกี่ยวกับความรักมายาวนาน เร่ืองมีอยูวา ในหมูบานชาวประมงริมทะเล มีชายหาฟนคน
หน่ึง ทํามาหากินดวยความขยันหมั่นเพียร อดทน และซ่ือสัตย ไดตกหลุมรักกบั นางเทพธิดาแหง
ทองทะเล ท้ังสองใชชีวติรวมกันอยางมคีวามสุขตลอดเวลากวา 8 ป ทําใหชายท่ีอาศัยอยูบาน
ขางๆ อิจฉาเปนอยางมาก เน่ืองจากตนเองมกัจะทะเลาะกันภรรยาอยูบอยครั้ง จงึนําความลับที่
ตนเองรูไปบอกแกชายขายฟนวา “แทจริงแลวภรรยาของทานไดอมไขมุกท่ีสวยงามและมีคาไวใน
ปาก” ซึง่ทําใหชายหาฟนรูสึกนอยใจ และเสียใจ ที่ภรรยามคีวามลบักับเขา ชายหนุมจึงไดเรียก
ภรรยามาซักถาม จนทราบวาเร่ืองที่นางอมไขมุกมคีาไวเปนความจรงิ ชายขายฟนจึงขอใหนาง
คายออกมาใหเคาดู แตนางกลับปฏิเสธ โดยบอกวาหากตนคายไขมุกออกมา ตนจะกลายเปนหิน
ทันที ชายหนุมไมเช่ือท่ีนางกลาว นางจึงตัดสนิใจสละความรักเพ่ือพิสูจนคําพูดดวยการคายไขมุก
ออกมา ทันใดน้ันเอง นางกลายเปนหินตอหนาตอตา เขากระโดดกอดภรรยาร่ําไห  แตมันสายไป
เสียแลว เขาไดทํารายภรรยาที่รักเขาไปแลว และเพื่อเปนการระลึกถึงความรกัอันยิ่งใหญ จึงไดมี
การสรางรปูปم�นของนางไวกลางทะเลใกลกับหมูบานชาวประมงน่ันเอง  นางเทพธิดาน้ันจึงถกู
สรางเปนรูปปم�นช่ือวา สาวงามหวีหน่ี (STATUE OF FISHER GIRL) เปนหินแกะสลักต้ังเดน
สงาอยูริมทะเลบริเวณอาวเซียงหู มีความสูงถึง 8.7 เมตร มือถือไขมุกไวโดยยกขึ้นเหนือศีรษะ 



 

 

 
วัดผูโถว (PUTUO TEMPLE) สักการะเจาแมกวนอิม, พระสังกระจาย เพื่อความเปนสิรมิงคล
แกทานและครอบครัว ขอพรใหสุขภาพแข็งแรง อายุยืน และหนาที่การงาน เจริญรุงเร่ือง ภายใน
วัดตกแตงสวยงามศิลปะแบบจีนโบราณ 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  
พระราชวังหยวนหมิง (YUEN MING PALACE) เปนพระราชวังทีส่รางขึ้นแทนพระราชวัง
หยวนหมิงเดิมที่เมืองปกกิ่ง การตกแตงดานในเปนศิลปะแบบสมยัจีนโบราณของราชวงคชงิ และ
ในพระราชวังหยวนหมงิยังมกีารแสดงใหทุกทานไดชมอีกดวย โชวหยวนหมิง (รวมคาบัตรเขาชม
แลว) ตระการตาดวย แสง สี เสียง อลังการ 

 
ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมือง (OTOP) สินคาช่ือดังตางๆ ซึ่งเปนที่นิยมท่ัวโลกถูกออเดอรขามประเทศ
เปนจํานวนมาก เชน รานหยก (JADE SHOP) เครื่องรางยอดนิยมที่ท่ัวโลกเชาบูชาคือปم�เซี้ยะ



 

 

สัตวนําโชคที่เชื่อกันวาหากใครไดเลี่ยงแลวจะนําเงินมาใหไมขาดมือ รานสมุนไพร (HERB 
SHOP) สุดยอดยาสมานแผลที่ไมมีใครเทียบได! เปนท่ีรูจักกันดีของคนไทยเมื่อคราวท่ีเกิด
อุบัติเหตุรถแกสควํ่าบนถนนเพชรบุรีเมื่อ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ไดสงบัวหิมะทีม่ี
สรรพคุณรักษาแผลไฟไหมมาชวยเหลือผูป�วยที่โดนไฟไหมทั่วทั้งตัวจากน้ันคนไทยกร็ูจักสรรพคุณ
ของบัวหิมะเรื่อยมา รานยางพารา (BAMBOO SHOP) เทรนดใหมเพ่ือสุขภาพยอดนิยมที่สุด
คือหมอน บรรเทาอาการนอนไมหลับ ปวดเมือ่ย ออนเพลีย ทําจากยางพาราอบดวยสมุนไพร
แทๆ ชวยใหหลับสบายยาวนานยิ่งขึ้น 

 
ตลาดกงเป�ย (GONG BEI)  แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเลียนแบบเกรด AAA+ ช่ือดังของเมืองจู
ไห ภายในหางติดแอรเย็นสบายประกอบดวยรานคากวา 5,000 ราน มีใหเลือกมากมาย
หลากหลาย กระเป�า รองเทา กางเกง นาฬิกา ของเด็กเลน ฯลฯ ท่ีสําคัญราคาไมแพง แลวยัง
สามารถตอรองราคาได เปนท่ีถกูใจนักทองเที่ยวชาวไทยอยางยิ่ง 

 
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
เขาสูที่พัก (จูไห) JINGJIANG HOTEL  หรือใกลเคียง 
วันสาม    มาเกา – เจาแมกวนอิมริมทะเล – วัดอามา – โบสถเซนตปอล – เวเนเชียน – หอไอ
เฟล (B/L) 
บริการอาหารเชา ณ ภตัตาคาร (6) จากน้ันนําทุกทานขามดานไป มาเกา 
เจาแมกวนทองคําริมทะเล (KUN IAM STATUE) สรางดวยทองสัมฤทธิ์ท้ังองค สูง 18 เมตร
หนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกาย
เรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา ปรางคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลูกครึง่ คือ ปم�นเปนองคเจาแม



 

 

กวนอิม แตวากลับมีพระพักตรเปนหนาพระแมมารี ท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่
โปรตุเกสต้ังใจสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีน 

 
 
จากน้ันนําทานไดลิ้มลองขนมขึ้นช่ือตางๆ ของมาเกา เชน ทารตไข และ สามารถซื้อเปนของฝาก
กลับไปได  
 
วัดอามา (A-Ma TEMPLE) ถือเปนวันเกาแกท่ีสุดในมาเกา ถูกกอต้ังขึ้นมากอนที่จะมีเมืองมา
เกาซึ่งประกอบไปดวยประตูทางเขา ซุมประตูแหงการรําลึก หอสวดมนต หอแหงความเมตตา 
หอเจาแมกวนอิม และศาลาเซิ้งเจาชานลิน (ศาลาพุทธ) ท่ีลวนอุทิศใหแดเทพศักด์ิสิทธ์ิองคตางๆ 
ในสถานที่เดียวทําใหวัดนี้เปนตัวแทนของวัฒนธรรมจีนที่ไดรับแรงบนัดาลใจจากลัทธิขงจ้ือ ลัทธิ
เตา พุทธศาสนา และความเช่ือพ้ืนบานตางๆ 

 
โบสถเซนตปอล (RUINS OF ST.PAUL'S) แหงน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของวิทยาลัยเซนตปอล ซึ่ง
กอต้ังในป 1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของ
เอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึ้นในป 1580 แตถูกทําลายถงึสองคร้ัง ในป 1595 และ 



 

 

1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในป 1835 ท้ังวิทยาลัย และโบสถถูกทําลายจนเหลือ
แตดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญ และบันไดดานหนาของตกึแสดงใหเห็นถึงสไตลผสม
ระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูที่น่ีเพียงแหงเดียวเทาน้ันในโลก 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  
เดอะเวเนเช่ียน (THE VENETIAN RESORT) รีสอรทสุดหรูอลังการ อาณาจักรคาสิโนทีไ่ดรับ
การขนานนามวา “ลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย” THE VENETIAN RESORT HOTEL 
CASINO อิสระใหทานเพลิดเพลินกับเกมสการพนันนานาชนิด อาทิ บัคคารา, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต
, สล็อตแมชชีนนับพันตู ฯลฯ หรือเลือกถายภาพกับบรรยากาศเมืองเวนิสและสัญลักษณของ
เมืองเวนิส  มีลําคลองกลางเมือง ใหทานไดรบัความรูสึกเหมือนอยูกลางเมืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี อิสระใหทานไดทํากิจกรรมตางๆ เชน ลองเรือกอนโดลา (ไมรวมอยูในราคาทัวร) มี
ลักษณะโดยผูแจวเรือจะขับขานบทเพลงไพเราะ สองฝم�งคลองเปนรานรวงรวมแหลงชอปปم�งขนาด
ใหญท่ีขนสินคาแบรนดดังมารวมตัวกันอยางครบครัน 

 
หอไอเฟลมาเกา (EIFFEL TOWER) เปนอีกหน่ึงแลนดมารคของมาเกาท่ีไดยกหอไอเฟลมา
จําลองใจกลางเมือง Cotai Strip  โรงแรมแหงน้ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศ



 

 

ฝร่ังเศส นครแหงศิลปะท่ีมีความงดงามทางดานสถาปตยกรรม ความโดดเดนของหอไอเฟล กลิ่น
อายของความคลาสสิคและความโรแมนติกมาไวที่โรงแรมแหงน้ี 

 
 
** สมควรแกเวลานําทุกทานไปสนามบิน  เช็คอิน โหลดสัมภาระ ** 
 
19.00 น. กลับประเทศไทย โดยเท่ียวบิน NX882 ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ 21.00 น. 
บริการอาหารค่ํา ณ บนเครื่อง (8) 
หมายเหตุ: ตั๋วกรุปไมสามารถจัดท่ีน่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
 
อัตราคาบรกิาร 

ตารางเดินทาง ราคาใหญ 
(โปรโมช่ัน) 

ราคาเด็ก 
ต่ํากวา 18 
ป 

ราคากรุป 
 เร่ิม 
10+1TL 
*เด็ก 
+5000 

พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

        
กรุป 

10 – 12 ตุลาคม 2562 7,900.- 10,900.- 9,900.- 4,500.- 20+1 
TL 



 

 

19 – 21 ตุลาคม 2562 7,900.- 10,900.- 9,900.- 4,500.- 20+1 
TL 

31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 
2562 

7,900.- 10,900.- 9,900.- 4,500.- 20+1 
TL 

06 – 08 พฤศจิกายน 2562 7,900.- 10,900.- 9,900.- 4,500.- 20+1 
TL 

13 – 15 พฤศจิกายน 2562 7,900.- 10,900.- 9,900.- 4,500.- 20+1 
TL 

20 – 22 พฤศจิกายน 2562 7,900.- 10,900.- 9,900.- 4,500.- 20+1 
TL 

30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 
2562 

7,900.- 10,900.- 9,900.- 4,500.- 20+1 
TL 

02 – 04 ธันวาคม 2562 9,900.- 12,900.- 11,900.- 4,500.- 20+1 
TL 

11 – 13 ธันวาคม 2562 9,900.- 12,900.- 11,900.- 4,500.- 20+1 
TL 

16 – 18 ธันวาคม 2562 9,900.- 12,900.- 11,900.- 4,500.- 20+1 
TL 

*โปรดอานเงื่อนไขทัวรกอนจอง! เม่ือทานจองแลวจะถือวายอมรับเงือ่นไขครบทุกขอแลว!!* 
 ราคายังไมรวมคาวซีาแบบหมูคณะ (VISA 144) ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวรกอน
เดินทาง) 
 ราคายังไมรวมคาทิปไกด ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวรกอนเดินทาง) *ทารกไมเก็บ 
 ราคาดังกลาวสําหรับคนไทยเทาน้ัน หากใชพาสปอรตตางชาติเกบ็คาทัวรเพ่ิม 1,000 บาท 
 การนัตีออกเดินทาง 9 ทาน + มีหัวหนาทัวร หากนอยกวา 9 ทาน คืนเงินเตม็จํานวน  
บริษัทฯ จะแจงลวงหนา 7 วัน *รวมวันหยดุ* หรือ นําเสนอไปวันอ่ืนท่ีทานสามารถเดินทางได 
 หากมต๋ัีวภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) สอบถามเวลากับฝ�ายขายกอนออกตั๋ว 
 ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดสงใหทานกอนเดินทาง 5 วัน 
 
ขอสําคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลรวมกับการทองเทีย่วกําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวไดรูจักในนามของรานรัฐบาล เชน จิวเวอรี่, หยก, บัวหิมะ, ผาไหม, 
ไขมุก, ใบชา, ยางพารา ดังกลาวน้ันทัวรมคีวามจําเปนตองบรรจุรานเหลาน้ีไวในโปรแกรม  
“เพ่ือสนับสนุนใหทานเท่ียวในราคาประหยดั” จึงเรียนใหกบัทุกทานทราบวา ทวัรจําเปนตอง



 

 

รบกวนทุกทานแวะชมโดยใชเวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจ
ของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคบัใดๆ ท้ังสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อน้ันเปนดุลพินิจของลูกคา 
100% ทัวรจะไมมีสวนรับผิดชอบความพอใจหากทานไมพ่ึงพอใจสินคาภายหลัง และถาหาก
ลูกคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนดจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึน
จากทานเปนจํานวนเงินรวม 1,000 HKG ตอทาน 
การรดูบัตรเครดิต  กรณุาตรวจสอบความถูกตองยอดเงินท่ีทานตกลงซ้ือขายกับรานคา กอน
เซ็นช่ือ อยางละเอียดและตรวจสอบสลปิอีกคร้ังกอนออกจากราน ทางบรษิัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ท้ังสิ้นเม่ือออกจากรานแลว 
 
อัตราคาบรกิารทั้งหมด *รวม* 
1) ต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ช้ันประหยัด) ไป – กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
 เม่ือออกตั๋วแลวไมสามารถเปล่ียนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณ ีและไมสามารถขอคืนเงินได 
2) โรงแรม 3 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทานตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจัดหองพักสําหรับเด็กมีเงื่อนไขดังน้ี 
เด็กอายต่ํุากวา 4 ขวบ เพ่ือความปลอดภัยอาจเกิดพลัดตกได ขอสงวนสิทธ์ิจัดใหนอน
เตียงเดียวกับผูใหญ 
ในกรณีวนัดังกลาวโรงแรมเตียงเสริมเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหองอ่ืนทดแทนตาม
เหมาะสม 
กรณีมา 4 ทาน ไดพัก 2 ทาน/หอง แตม ี1 ทาน ยกเลิกเดินทางทุกกรณีกะทันหัน 1 
ทาน  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปรับใหพัก 3 ทาน/หอง เสริมเตียง ตามเงือ่นไขโรงแรม 
หากประสงคจะนอนเด่ียว 1 หอง ทานตองชําระคาพักเด่ียวเพ่ิมตามท่ีกําหนดไว 
ทานทีย่กเลิกเดินทางทุกกรณกีะทันหัน โรงแรมไมอนุญาตใหโอนหองพักใหเพ่ือนในทริป
ไดทุกกรณี 
3)  อาหาร 8 มื้อ (รวมบนเครื่อง) ตามโปรแกรม (**หากไมทานอาหารมื้อใดไมสามารถ
คืนเงินได**) 
4)  คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไมใชโปรแกรมที่ระบุไววาตองชําระ
เพ่ิมเติม 
5)  คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเท่ียวตามโปรแกรม 
6)  ประกันอุบติัเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** คุมครองตัง้แต อายุ 1 – 75 ป เทาน้ัน ** 
 กรณีผูเดินทางมีอายุต้ังแต  76 – 80 ป คุมครองเพียง 50% ของวงเงินคุมครอง 



 

 

และสําหรับผูเดินทาง อายุ 81 ป ข้ึนไป กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ท้ังสิ้น ** 
 ประกันไมคุมครองผูที่เคยเดินทางเขาประเทศตองหาม แมวาจะสงช่ือมาทําประกันแลว 
ไดแก 
อาเซอรไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหราน, อิรัก, สาธารณรัฐคีรกชิ, ลิเบีย, อิสราเอล, 
เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติรกเมนิสถาน, ปาเลสไตน, อุซ
เบกิสถาน 
7)  คาสัมภาระภาษีน้ํามัน ภาษีต๋ัวทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพ่ิมหากถูกปรับ
ราคา 
 
อัตราคาบรกิารทั้งหมด *ไมรวม* 
1)  คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น (ไมใชหัวหนาทัวร) 1,500 บาท/ทาน (เก็บพรอมคา
ทัวรกอนเดินทาง) 
 ผูใหญและเด็กจายในอัตราเทากัน ** ทารก อายุต่ํากวา 2 ป ไมเก็บคาทิป ** 
 คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรจากเมืองไทย ** ทานสามารถจายเพ่ิมตามสินน้ําใจของทุก
ทาน ** 
2)  คาวีซาแบบหมูคณะ (VISA 144) ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวรกอน
เดินทาง) 
 ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใชวีซาแบบกรุปทานจะมคีาใชจายเพ่ิมทานละ 2,500 
บาท 
(รวมคาบริการแลว) สําหรับคาจัดทําวีซาแบบเด่ียวจากสถานทูตไทยใชเวลา 5 วันทําการ 
3)  คาภาษีตางๆ ไดแก ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และ ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% กรณีตองการ
ใบกํากบัภาษี 
4)  คาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมไดเกิดขึ้นจากทัวรเปนสาเหตุ อาทิเชน  คาอาหารและเครื่องด่ืมที่
ส่ังเพิ่มพิเศษ 
ภายในหองพัก, คาโทรศัพทตางๆ ,คาอินเตอรเน็ต, คามินิบาร, คาซกัรีด, คาใชจายอันเกิด
จาก 
ความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไมให 
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีประจํา
เมืองไทย 
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 
 



 

 

เง่ือนไขการรับจองทัวร 
1) ชําระคาทัวร  เต็มจาํนวน 
 ท่ีน่ังของทานจะถูกยืนยันโดยสมบูรณก็ตอเมื่อทานไดรับใบ INVOICE จากบริษัทฯ แลว
เทาน้ัน 
 ขอสงวนสิทธิยกเลิกที่น่ัง AUTO หากทานไมไดชําระคามดัจําในวนัท่ีกําหนดเพ่ือใหสิทธิ  
แกผูที่รอคิว (Waitlist) ทานตอไปเน่ืองจากโปรแกรมเปนแบบจอยทัวรบริษัทฯมีความ
จําเปน 
ตองบริหารจัดการขายที่น่ังใหเต็มกรุปในระยะเวลาท่ีสายการบินกําหนดเพื่อใหกรุปออก
เดินทาง 
2) สําเนาหนังสือเดินทางตองมีอายุคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือนนับลวงหนากอนวัน
เดินทาง และมี 
หนาวางทายเลมไมนอยกวา 2 หนาเพื่อใหเจาหนาที่ตม. ประทับตราได 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
1) ยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาทัวรท้ังหมด 100% 
2) ยกเลิกกอนเดินทาง นอยกวา 30 วัน  ** ไมสามารถคืนคาทัวรไดทุกกรณี ** 
เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน บริษัทฯ ไดวางเงินการันตี ต๋ัวเครื่องบนิ, โรงแรม, รถ และ
อ่ืนๆ ลวงหนาไปแลว 
 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆ ที่ควรทราบ 
1)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวรไดตามความเหมาะสม อัน
เน่ืองจากสภาวะ 
อากาศแปรปรวน, ปญหาชุมนุมปดถนนมาจากการเมือง, ปญหาจากสายการบินเปนสาเหตุ
,  
ข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
ไกดจะเปนผูบริหารเวลาตามสถานการณ โดยจะคํานึงถึงประโยชนสงูสุดของลูกคาเปน
สําคัญ 
3) ทานที่มีวีซาจีนติดเลมจะไมสามารถใชรวมกับโปรแกรมทัวรไดทานตองทําวีซา 144 
แบบหมูคณะ 
และชําระคาใชจายใหแกทัวรตามท่ีกําหนด เน่ืองจากเปนเงื่อนไขทางแลนด 
4)  บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาท่ีไมรูจักกัน กรณีที่ทานจองและ



 

 

เดินทางมาเพียง  
1 ทาน จะตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 
5)  บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากการม ี
ส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 


