
 

 

รหัสทัวร GS1903032 
ทัวรมาเกา จูไห ฮองกง ไหวพระ เสริมดวง 3 วัน 2 คืน (FD) 
วัดเจาแมกวนอิม ซากโบสถเซนตปอล จตรัุสเซนาโด เดอะ เวนีเชียน มาเกา เดอะปารีเชียน มาเกา  
เมืองจูไห เมืองฮองกง วัดแชกงหมิว วัดหวังตาเซียน จิมซาจุย ถนนคูรัก จูไห ฟชเชอร เกริล  
วัดผูโถว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองมาเกา – วัดเจาแมกวนอิม – ซากโบสถเซนตปอล – จตรัุสเซนาโด –  
รานขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน – เดอะปารีเชียน – เมืองจูไห – ตลาดใตดินกงเป�ย (-/-/D) 
 
........ คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร
ทราบ: ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง 

........ ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 
โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินที่ FD........ ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถ
เลือกซื้ออาหารและเคร่ืองด่ืมไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง 35 
นาที ** 

........ เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตาม
เวลาทองถิ่น จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 วัดเจาแมกวนอิม (Kun Iam Temple) เปนหน่ึงในสามวัดเกาแกที่สุดของมาเกา ถูก
สรางขึ้นระหวางการครองราชยของจักรพรรดวิานล่ี ในสมัยราชวงศหมิง ภายในเปนที่
ประดิษฐานของเทพเจาหลายองค รวมถึงองคที่มีช่ือเสียง น่ันกคื็อ เจาแมกวนอิม ซึ่งไม
เหมือนท่ีไหนดวยการแตงเคร่ืองทรงชุดเจาสาวโบราณอยางสวยงาม ผูคนนิยมมาไหว
ขอพรใหมีความสงบสุขและโชคดี รวมถึงการทําพิธีศักดิ์สิทธ์ิเสริมสิริมงคลเร่ืองเงิน
ทองน่ันเอง 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถคาทอลิก

ในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเกา ซึ่งถกูไฟไหมและพายุไตฝุ�นถลม จนเหลือเพียงซากประตู 
ในสมัยน้ัน เปนหน่ึงในโบสถคาทอลิกท่ีใหญที่สุดในเอเชีย  
จตุรัสเซนาโด (Senado Square) จตุรัสใจกลางเมืองมาเกา รายลอมไปดวยตึกราม
บานชองและโบสถสไตลยุโรปซึง่ไดรับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส ทางเดินตางๆตกแตง
ดวยกระเบ้ืองและหินโมเสสหลากสีเปนลายคลายคลื่นทะเล สวนอาคารตางๆสไตล
ยุโรปท่ีอยูรายลอมจตุรัสแหงน้ีไดมีกฎไมใหรานตางๆตกแตงผนังดานหนาตึกโดยเอง 
หากตองการปรับเปลี่ยนตองแจงเจาหนาท่ีรัฐกอน จึงทําใหตึกตางๆอยูคงสภาพแบบ
สไตลด้ังเดิมอยู มีรานคาเปดกันอยูท้ังสองขางทาง เปน 1 ใน 4 จตุรัสท่ีใหญเปนอันดับ
ตนๆของมาเกา ถกูขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ในป 2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 แวะ รานขายของฝาก เน่ืองจากมาเกาเปนเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและ
โปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆจึงไดมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ นิยมซื้อ
กลับไปเปนของฝากกนัหลายอยาง เชน หมูแผนรสตางๆ หมูฝอย เปนตน  

 
 นําทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) จําลองแบบมา

จากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เปนโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพักรับรองหลาย
พันหอง มีคาสิโนท่ีนักพนันและนักทองเท่ียวมาเลนกันเพ่ือความสนุกสนาน ตลอดจนมี
แหลงจับจายระดับโลกรวมอยูในท่ีเดียวกนั และยังมีเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา 
บริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิสประเทศอิตาล่ี ภายในตัวอาคาร
ท้ังหมด ถูกออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และท่ีโดดเดนท่ีสุดคงหนีไมพนเพดานสีฟ�า
สดใส ท่ีถูกเพนทเปนลวดลายของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนท่ีเดินชอปปم�งอยูน้ัน 
ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว สําหรับพ้ืนท่ี ทีเ่ปนคาสิโนน้ัน มีมากถงึ 50,700 ตาราง
เมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red 
Dragon และ Phoenix พรอมกบัเคร่ือง Slot Machines อีกกวา 3,400 เคร่ือง 
และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ สวนพ้ืนท่ีชอปปم�ง ท่ีน่ีไดจัดแบงพื้นท่ีให
นักทองเท่ียวไดชอปปم�งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร เปนท่ีต้ังของรานคาแบรนด
เนม กวา 350 ราน (ยงัไมรวมคาลองเรือกอนโดลา และบริการเสริมอ่ืนๆ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันเพ่ือสะดวกในการทองเท่ียวในเดอะเวนีเชียน 
เดอะปารีเชียน มาเกา (The Parisian Macao) หรือท่ีรูจักกันในนามของ หอไอเฟล
แหงเมืองมาเกา ที่น่ีจําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส มีขนาดเล็กกวา
ของจริงประมาณ 1 เทา พิเศษสุดๆ!! นําทานขึ้นไปชมบรรยากาศท่ีช้ัน 37 จุดชมวิวช้ัน
สูงสุด ท่ีทําใหทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองมาเกาไดอยางท่ัวถึง 
(รวมคาขึ้นลิฟตแลว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นําทานเดินทางขามดานสู เมืองจูไห โดยรถโคช **ทุกทานจําเปนตองรับผิดชอบ
สัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตัวทานเอง ** 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งสินคานานาชนิดที่ ตลาดใตดินกงเป�ย ทานจะสนุกสนานกับ
การตอรองสินคาราคาถูกทั้งกระเป�า เส้ือผา รองเทา ฯลฯ กอปปم�แบรนดเนมดังตางๆ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 



 

 

DAY 2 
เมืองจูไห – เมืองฮองกง – วัดแชกงหมวิ – วัดหวังตาเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – รานหยก –  
จิมซาจุย – เมืองจูไห  (B/L/-) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยรถโคช ผานสะพานขามทะเลท่ียาว
ท่ีสุดในโลก จูไห – ฮองกง (แบบ seat in coach คือเปนรถประจําทาง น่ังรวมกบั
ผูโดยสารทานอ่ืน) **ทุกทานจําเปนตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัว
ผานดานดวยตัวทานเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เปนวัดหน่ึงที่ประชาชนชาว
จีนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน ตํานาน แชกงหมิว มีประวัติเลาตอกันมาวา 
ขณะน้ันเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดน
แผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลท่ีกลาหาญในกองทัพของทาน ยามท่ีออกรบเพ่ือ
ตานขาศึกศตัรูทุกทิศทาง ทุกๆครัง้ ทานใชสญัลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนา
รถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลามีความเช่ือวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันน้ี
ไป ณ ท่ีใดๆ กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริม
กําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจน



 

 

ทุกวันน้ี ปจจบัุน ดานในมีรปูปم�นสูงใหญของทานแชกงซึง่เปนเทพประจําวัดแหงน้ี 
ดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มกีลองดานละตัว 
ประชาชนที่เขามากราบไหวจะตองหมุนกังหนั หรือท่ีเรียกวา "กงัหันนําโชค" เพ่ือหมุน
แตสิ่งดีๆ เขามาในชีวติ และกอนท่ีทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ัน
เพ่ือความเปนสิริมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ท่ีไดช่ือวาเปนวัดไหว
พระสละโสด เส่ียงเซยีมซีสุดแมน โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม วัดแหง
น้ีเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตา
เซียน แตเป�าหมายของคนโสดอยากมคูีไมใชการขอความรกัจากเทพเจาองคน้ีแตอยาง
ใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว 
เปนรูปปم�นสีทองมีเส้ียวพระจนัทรอยูดานหลังประทับอยู ชาวจีนมกัมาขอพรความรัก
กันที่น่ี โดยการขอพรกบัเทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี
น่ันเอง 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือเลือกซื้อ
เคร่ืองประดับสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง เปนรูปกงัหันลมที่มีช่ือเสียงและ
เปนท่ีนิยมกันทั่วโลก ทีถ่ือกําเนิดขึ้นท่ีน่ี สวยงามโดดเดนไมเหมือนใคร  
นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาหยกคุณภาพดี
ของเมือง 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งที่ยาน จมิซาจุย (Tsim Sha Tsui) ซึ่งเปนแหลงรวบรวม
สินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลกทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิม
จุใจ อีกทั้งยังเปนที่ท่ีคุณ สามารถอ่ิมเอมกบัอาหารช้ันเลิศ บรรยากาศหรู เลือกอรอย
กับรานอาหารรสเด็ดของฮองกงไดเชนกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นําทานเดินทางขามดานสู เมืองจูไห โดยรถโคช **ทุกทานจําเปนตองรับผิดชอบ
สัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตัวทานเอง ** 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าเพ่ือสะดวกในการชอปปم�ง 
ท่ีพัก Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
 
DAY3  
เมืองจูไห – ถนนคูรกั – สาวงามหวีหน่ี – วัดผูโถว – รานหยก – รานสมุนไพร – รานเยื่อไผ –  
เมืองมาเกา – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  (B/L/-) 
 
เชา          บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดท่ี
สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึง่ทางรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภมูิทัศนไวอยางสวยงาม
เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และท่ีไดช่ือวาเปนถนนคูรัก เพราะวาภายใน



 

 

บริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอ้ี หรือมาน่ังซ่ึงทํามาสําหรับ 2 คนน่ัง
เทาน้ัน  
ผานชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จูไห ฟชเชอร เกริล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงาม
กลางทะเล สัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย 
เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร หวีหนีสาวงามท่ียืนถือไขมุก บิดเอวพลิ้ว ร้ิวชายผาพัด
พลิ้ว อุนรอยย้ิมทั้งบนใบหนาถึงมมุปาก เปนสัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดม
สมบูรณรุงเรืองแหงเมอืงจูไหน่ันเอง ไมวาใครไปเมืองจูไหก็ตองแวะเวียนกันไปเย่ียม
เธอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถวัซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอัน
ศักดิ์สิทธ์ิของพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวกวนอิมคือ
อวตารหน่ึงของพระอมติาภพุทธเจา ซึ่งพระโพธิสัตวกวนอิมเปนมหาบุรุษ เมื่อเสด็จ
โปรดสัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมิตพระองคไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมี
หลายปาง เชน ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หนา เปนตน เช่ือกันวาพระ
โพธิสัตวกวนอิมมีที่ประทับอยูท่ีดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต
ของประเทศอินเดีย เมือ่ราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูปหน่ึงเดินทางไปประเทศจีนเพ่ือศึกษา
ธรรม ขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับมาดวย ระหวางทางเจอพายุจึงตองแวะพัก
ท่ีเกาะแหงหน่ึงเปนเวลานานมาก จนเช่ือวาองคเจาแมฯจะไมไปที่ไหน ประสงคจะอยูท่ี



 

 

เกาะแหงน้ี จึงไดสรางศาลเพ่ือประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม และเกาะแหงน้ีคือ 
“เกาะผูถอซาน” น่ันเอง 

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนยสมุนไพรจีน บัวหมิะ 
(Herb Shop Snow Lotus) ,รานเยื่อไผ (Chinese Bamboo Shop) ศูนยรวม
สินคาพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซื้อเพ่ือเปนของ
ฝากไดที่น่ี      
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน(เขต
การปกครองพิเศษ) 

ค่ํา        อิสระอาหารคํ่าท่ีทาอากาศยานนานาชาติมาเกา 



 

 

……..  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ
บิน Air Asia เท่ียวบินท่ี FD……. ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน 
กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเคร่ืองบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้อ
อาหารและเครื่องด่ืมไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาที ** 

……..  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
และความประทับใจ 

 
** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครัง้กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงให
บริษัทฯทราบในวันจองทัวร  
ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ราคาผูใหญตอ
ทาน 
พักหองละ 2-
3 ทาน 

ราคาเด็กต่ํา
กวา 18 ป 

หองพัก
เด่ียว 
เพ่ิม 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

28-30 
ธ.ค.62 

28DEC FD775 DMKMFM 
0645-1020 
30DEC FD787 MFMDMK 
2210-2355 

12,999 
ไมรวมคาวีซา 
1,500 

15,999 
ไมรวมคาวีซา 
1,500 

3,000 9,900 

29-31 
ธ.ค.62 

29DEC FD775 DMKMFM 
0645-1020 
31DEC FD787 MFMDMK 
2210-2355 

13,999 
ไมรวมคาวีซา 
1,500 

16,999 
ไมรวมคาวีซา 
1,500 

3,000 9,900 



 

 

                                   
** อัตราคาบรกิารขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น  
ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ  
ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตาม 
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน ** 
** ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมีที่น่ังบน
เคร่ืองบิน) 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็คาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร โดยเก็บแยก
จากโปรแกรมทัวร  
100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

30 ธ.ค.62 
-  1 ม.ค.
63 

30DEC FD775 DMKMFM 
0645-1020 
01JAN FD787 MFMDMK 
2210-2355 

13,999 
ไมรวมคาวีซา 
1,500 

16,999 
ไมรวมคาวีซา 
1,500 

3,000 9,900 

31 ธ.ค.62 
-  2 ม.ค.
63 

31DEC FD775 DMKMFM 
0645-1020 
02JAN FD787 MFMDMK 
2210-2355 

13,999 
ไมรวมคาวีซา 
1,500 

16,999 
ไมรวมคาวีซา 
1,500 

3,000 9,900 

1-3 ม.ค. 
63 

01JAN FD775 DMKMFM 
0645-1020 
03JAN FD787 MFMDMK 
2210-2355 

13,999 
ไมรวมคาวีซา 
1,500 

16,999 
ไมรวมคาวีซา 
1,500 

3,000 9,900 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกบัการทองเท่ียวแหงเมืองจีนและฮองกงเพ่ือ
โปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหมิะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก 
สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกบัราคาทัวร ทางบริษัทฯ จงึอยาก
เรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยู
กับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบงัคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมคีวามประสงคจะ
เขารานรัฐบาลจีนทุกเมอืง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน 
 

** กรณีตองการตดักรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เดก็นักเรียน นักศึกษา ครู 
ธุรกิจขายตรง ขายเครือ่งสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดู
งาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ี เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือสนอราคาใหมทุกครัง้ ไมสามารถ
อางอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสได ** 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคา

ภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินใบใหญ ตามเงื่อนไขท่ีทาง

บริษัท กับ สายการบิน Air Asia คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเป�าลงใตทอง
เคร่ืองบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม เทาน้ัน และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มน้ํีาหนักไม
เกิน 7 กิโลกรัม เทาน้ัน 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามท่ีรายการระบุ  
 คาโรงแรมที่พักตามรายการท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิง
ตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ (กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม) 



 

 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม   

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× ไมรวมคาวีซากรุป (มาตรา144)  
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ

สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  
× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา

ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/
ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 

× ในกรณีท่ีประเทศจีน มปีระกาศใหย่ืนขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 
144 ) จะมีคาใชจายเพ่ิมทานละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วัน
ทําการ) 2,550 บาท (ยื่นแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 3,150 บาท โดยยื่นวีซาท่ีสถานทูต
จีน  

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินเต็มจํานวน 

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงิน
ตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิ
ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบรษิัทฯถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขและ
ขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุช่ือ
ผูจอง โปรแกรมท่ีเดินทาง , พีเรียดวันท่ีเดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ 
ไลน ที่ทานสะดวก 

 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย 
และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน 
ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือ
ช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวโปรแกรมใด , พีเรียดวนัเดินทาง , ในคณะ
ของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอร
โทรศัพทท่ีสะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย 
และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล 
และ อ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินหรือ บัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ ใดๆ ท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางที่นอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการ
เดินทางกระทันหัน เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางที่เหลือ 1 
ทานน้ัน จําเปนตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามอัตราคาบริการในตารางขางตน 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบรกิารที่ชําระแลว 

  ** ยกเวน พีเรียดที่มวีันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี

ชําระแลว 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่

ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสาร
เรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ 
เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายท้ังหมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบิน เปนต๋ัวเคร่ืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) 
ราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  



 

 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว (กรณีต๋ัว 
Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตาม
ระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 กรณีท่ีทานตองการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สาย
การบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของ
การบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับ
ทานในกรณีดังน้ี 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

ส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได 
หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ี
จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กรุณาอยาเพ่ิงคอน
เฟรมลางาน  

 ในกรณีท่ี ตองทํา วีซาขามดานจีนจะมคีาใชจายอยูท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ 
Double (ปกติใชวีซากรุป) 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การ



 

 

บริการของรถบัสนําเท่ียวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบรกิารวัน
ละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับ
ประทับตราท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง 

 เน่ืองจากการทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน
ท่ีทานไมตองการไดรับบริการ  

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลว 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของ
เลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบบัใหม โดยใช
ฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการ
เปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่
ยังไมออกตั๋วเคร่ืองบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบิน
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึง่
โดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอน
ออกเดินทาง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและขัน้ตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ 



 

 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป 
- กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ี
สายการบิน และบรษิัททัวรเรียกเกบ็ 

 เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได แตท้ังน้ีและท้ังน้ัน ทางบรษิัทจะพยายามใหทานท่ีมาดวยกัน 
ไดน่ังดวยกัน อยางที่ดีสุด 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรม
แตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) 
และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจ
อยูคนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึง่ขึ้นอยูกับระบบการจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง 
การนัดหยดุงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 
หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทาง
บริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิก
บิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของ
ผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง  

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกนั ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถ
จัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู 
และ 1 หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพ่ิม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเร่ิมแจกในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถงึวัน
สุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 

 
** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว ** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 
 
 


