
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

มาเกา๊-จูไ่ห ่3 วนั 2 คนื 
โปรโมช ัน่เทีย่ว 2 เมอืง สดุคุม้ มไีกด ์รถ พาเทีย่วครบทกุวนั 

มาเกา๊ ยโุรปใจกลางเอเชยี เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ วหิารเซนตพ์อล ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ 
 ขอพรวดัผูโ่ถว เยีย่มชมบา้นเกดิทา่นซุนยดัเซ็น ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกง๋เป่ย 

เมนพูเิศษ:เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง , พกั จไูห ่2 คนื 
 
 

 ไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 
 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

27-29 ก.ค. 8,888  

 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant 7,000฿ 
(อายไุมเ่กนิ 2ปี) 
 

3,500 20 

9-11 ส.ค. 6,888 3,500 20 

13-15 ก.ย. 7,888 3,500 20 

20-22 ก.ย. 7,888 3,500 20 

11-13 ต.ค. 9,888 3,500 20 

18-20 ต.ค. 7,888 3,500 20 

25-27 ต.ค. 7,888 3,500 20 

8-10 พ.ย. 7,888 3,500 20 

22-24 พ.ย. 7,888 3,500 20 

6-8 ธ.ค. 7,888 3,500 20 

13-15 ธ.ค. 7,888 3,500 20 

20-22 ธ.ค. 7,888 3,500 20 

31 ธ.ค.-2ม.ค. 13,888 3,500 20 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก       ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิมาเกา๊-จไูห-่ชอ้ปป้ิงหา้งฮวัฟา                                     เย็น 
 

07.00 น.  คณะพรอ้มกนั  ณ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ช ัน้4  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้4 ทางเขา้ 

  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ สายการบนิ AIR MACAU เจา้หนา้ที ่ ของบรษัิท คอยใหก้าร 

  ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น   
10.35 น. ลดัฟ้าสู ่มาเกา๊ โดยสายการบนิ AIR MACAU เทีย่วบนิที ่NX885 
14.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1ชัว่โมง) มาเก๊า เป็นเมืองทีม่ีประวัตศิาสตร์

อันยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้
และฟูเจี้ยนเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ช  าวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายังคาบสมุทร
แถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอา
ความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของ ชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าใหม้า
เกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตวั จนเรยีกไดว้่าเป็น  

"ยุโรปใจกลางเอเชยี” จากนั้นเดนิทางสู่ เมอืงจูไห่ ตัง้อยู่ทางใตข้องมณฑลกวางตุง้ มีพื้นที่ดา้นทศิ
ตะวันออกตดิกับเซนิเจิน้ ดา้นทศิใตต้ดิกับมาเก๊า ในปีค.ศ. 1980 ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมืองเศรษฐกจิ 

(SPECIAL AREA) ปัจจุบันเมืองจูไห่ไดม้ีการพัฒนาทางเศรษฐกจิอย่างรุดหนา้ทัดเทยีมเมืองอุตสาหกรรม
ทัว่ไป ตกึรามบา้นชอ่งในตวัเมอืงสว่นใหญ่สรา้งข ึน้ใหม่สวยงามไม่แพเ้มอืงเซนิเจิน้ 

เย็น          รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร    

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ณ หา้งฮวัฟา อาท ิเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ  
   :น าทา่นสูท่ ีพ่กั XIN YONG FA HOTEL (3*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
 

วนัทีส่อง      บา้นเกดิซุนยดัเซ็น-วดัผูโ่ถว-ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย                          เชา้,เทยีง,เย็น 
                                                                 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองจงซาน เยี่ยมชม บา้นเกดิ ดร.ซุนยดัเซ็น อยู่ที่ถนนตงฟง หมู่บา้นซุ่ยเฮงิซุน 
 ซึง่เป็น สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1892 เป็นเรือนสองชัน้ขนาด 32 ตร.ม. บนเนื้อที ่400 ตร.ม. ดา้นนอกเป็นแบบ
 ยุโรป ภายในตกแตง่แบบศลิปะจนี ปลกูตน้ไมร้่มรืน่ ตกแตง่ดว้ยหนิและบ่อน ้าพุ ชมหอทีร่ะลกึ ดร.ซุนยัดเซ็น 

 ซึง่ถูกสรา้งโดยผูท้ี่เคารพนับถือท่าน สรา้งขึน้เพื่อใหค้นรุ่นหลังไดรู้จ้ักและระลกึถงึท่าน เพราะท่านเปรียบ
 เหมอืน เป็นบดิาของชาวจนียุคใหม่ เป็นผูท้ีม่พีระคณุกบัชาวจนีอย่างใหญ่หลวง เพราะเป็นผูป้ลดแอกชาวจีน

 ใหร้อดพน้จากสัมคมเดมิที่ลา้หลังและระบบกษัตรยิ์ราชวงศ์ชงิ ซึง่สัญลักษณ์ของหอที่ระลกึแห่งนี้คือ
 รูปปั้นเหมอืนของตวัทา่น ทีต่ัง้อยู่ทางดา้นหนา้ของพพิธิภณัฑ ์และแผ่นป้ายทีเ่ขยีนว่า “เทยีนเซีย้ะ เหวยกง” 
 ซึง่ท่านก็เป็นผูเ้ขยีนดว้ยตัวของท่านเองถนน แวะชม รา้นสมุนไพรจนี(ยา) แหล่งคน้ควา้ยาแผนโบราณ 
 หรอืเป่าฟู่ หลงิ  หรอืทีเ่ราเรยีกว่า “ บัวหมิะ” ยาประจ าบา้นทีม่ชีือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผล
 จากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองบองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ี 
 ผ่อนคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังการบรยายสรรพคณุของสมุนไพรคู ่

เทีย่ง           รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร    
 เดนิทางสู่ วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพื่อความโชค

 ด ีนมัสการองคอ์มติรพุทธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายุยนืนาน 
ร ัก – จไูหฟิ่ ชแวะชมอญัมณี(หยก) ทีป่ระเทศจนียกย่องว่ามคีา่อย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจีน ชาวจีน

มคีวามเชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุ่งเรือง สง่เสรมิให ้

เกดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่ โชคด ีอายุยืนยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้  ก าไลหยก แหวน  หยก หรือ เผ่าเยา้ 
ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค เดนิทางมายังศูนยก์ารคา้ใตด้นิชือ่ ตลาดกงเป่ย ศูนยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000กว่า 

รา้นคา้มีสนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีใหท้่านไดเ้ลือกซื้อหมด  ใหท้่านอสิระเลือกซื้อตามอัธยาศัย จน
สมควรแกเ่วลา 

เย็น          รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร    
       :น าทา่นสูท่ ีพ่กั XIN YONG FA HOTEL (3*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่าม       จูไ่ห-่มาเกา๊-รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล-วหิารเซนตพ์อล-เดอะเวเนเชีย่นมาเกา๊ 
  สนามบนิมาเกา๊-กรงุเทพฯ                                                          เชา้,เทยีง,--- 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าทา่นเดนิทาง ขา้มดา่นจไูห ่สู ่มาเกา๊ จากนัน้ พาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า  ชม ว ิหารเซนต์พอล 
 ซากโบสถท์ี่มีชือ่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีนดา้นหลังของโบสถม์ีพพิธิภัณฑจ์ัดแสดงประวัตขิอง

 โบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดร้ับการยกย่องให ้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในดนิแดน
 ตะวันออกไกลแวะชอ้ปป้ิงย่าน  ถือไดว้่าเป็นท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวมสนิคา้คุณภาพ
 และรา้นคา้ตา่งๆไวม้ากมาย มีเสือ้ผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยังมีสนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ ของมา

 เกา๊วางขายอยู่ดว้ยเรยีกว่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่แห่งเดยีวก็คุม้เกนิพอ  จากนัน้ ผา่นชมรูปปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล 
 เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน 
 เป็นองค์เจา้แม่กวนอมิลูกครึง่ผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึง่พระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส

 สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสสง่มอบเกาะมาเก๊าคนืใหก้ับจีน เพื่อใหค้นรุ่นหลังไดร้ะลกึถงึ 
 แวะชมิขนมรา้นขายของฝากขึน้ชือ่ตน้ต ารบัของเมอืงมาเกา๊  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร    
เดนิทางสู ่เดอะเวเนเชีย่นมาเก๊า โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6ดาว เชญิท่านสมัผัส บรรยากาศของลาสเวกัส
แห่งใหม่ของเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย ส ิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่ก
รนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัมาก  มายกว่า 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผัสกับภัตตาคาร กว่า 
30 แห่ง เพื่อล ิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชืน่ชอบ ท่านสามารถน่ังเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนชิภายใน
โรงแรม(ไม่รวมค่าน่ังเรือ) ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมืองจ าลองของอติาลี เมืองเวเนเชีย่น ใหท้่านไดส้มัผัสกับ  

แหล่งชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มีของแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรือบางท่านตอ้งการเสีย่งโชคกับ Casino ก็พอมีเวลา  
 
 

 
 

 
 
 

จากนัน้เดนิทางสู ่สนามบนิมาเกา๊ 
19.00 น  น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR MACAU  เทีย่วบนิที ่ NX822  
21.00 น.  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื.... 

 
************************** 

 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

 
หมายเหต ุ: อัตราคา่บรกิารนี้เป็นขอ้เสนอ เบือ้งตน้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร เนื่องมาจากรา 

ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษี เซอรช์ารท์น ้ามันสายการบนิปรับขึน้ และ/หรอื อัตราแลกเปลีย่นปรับขึน้ รวมถงึราคาทีเ่สนอเป็นราคาตัว๋กรุ๊ 
โปรโมชัน่จากสายการบนิ เพราะฉะนัน้ทีน่ั่งและราคามจี านวนจ ากดัตอ่หนึง่เทีย่วบนิ และขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง 
เทีย่วบนิ วัน เวลา เนือ่งจากทีน่ั่งสายการบนิไมเ่พยีงพอตอ่คณะ ล 
อดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั 
-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทกุเมอืง 

ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบ
ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์  จงึเรยีนใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจ

ของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พื้นเมืองหรือรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้น

รายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็น
ผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลูกคา้ท่านใดทีอ่ยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบนิ, หรือรถทัวร,์ หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั  

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK)-มาเกา๊(HKG) -กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ 2ทา่น หากพัก 3ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
6.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว ้
(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ป 1,500 บาท/ทา่น ส าหรับผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทยเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้* 
2.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  



คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่น ้าหนัก
กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 
6.คา่บรกิารนี้รบัเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน/ทา่น  

7.(7.1)คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท/ทรปิ/ทา่น  

 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 6,500 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ 

(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** 
กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้ว่าง  อย่าง

นอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนั้นบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ

ท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรอื สแกนส ีหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปท่าน) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น 

ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง 
(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้ 
2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็มลูกคา้ถอืไปทีส่นามบนิ
เอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ส าคญัมาก:กรุณาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 
 

 
 
การยกเลกิ 



เนื่องจากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางใชร้าคาตัว๋เครือ่งบนิแบบโปรโมชัน่ บรษัิทฯไดช้ าระมัดจ ากับสายการบนิแลว้  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า
หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆแลว้ โดยทกุกรณี 
 

หมายเหตกุรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิทฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืว่าทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อุบัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรบัข ึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้่ายทีท่า่นไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการช าระ
แบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบช าระ

เต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ดัจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืว่า
ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 


