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NT047
ทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ จไูห ่3 วัน 2 คนื (NX)
ทัวรม์าเก๊า จนี , 3 วัน 2 คนื ,

XIANG QUAN HOTEL  , XIN YONG FA HOTEL

มาเก๊า - จูไห ่- ชอ้ปปิงหา้งฮวัฟา - บา้นเกดิซุนยดัเซ็น
วดัผูโ่ถว - ชอ้ปปิงตลาดใตด้นิกงเป่ย - รปูปันเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล

วหิารเซนตพ์อล - เดอะเวเนเชยีนมาเก๊า 
 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- มาเกา๊ - จไูห ่- ชอ้ปปิงหา้งฮวัฟา

07.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์M ชนั 4 ประต ู7 สายการบนิ AIR MACAU
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่น

10.35 น.
ลัดฟ้าสู ่เกาะฮอ่งกง โดยสายการบนิ AIR MACAU เทยีวบนิท ีNX885

14.20 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) มาเก๊า เป็นเมอืงทมีปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานและน่าสนใจ
ในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็ก  ๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจยีนเป็นชนชาตดัิงเดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษท ี16
ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี เพอืตดิตอ่คา้ขายกับชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี ทสํีาคัญคอืชาวโปรตเุกสได ้
นําพาเอาความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของ ชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย
ทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทมีกีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกไดว้า่เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชยี”

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่ตังอยู่ทางใตข้องมณฑลกวางตุง้ มพีนืทดีา้นทศิตะวันออกตดิกับเซนิเจนิ ดา้นทศิใตต้ดิกับมาเก๊า ในปีค.ศ. 1980
ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงเศรษฐกจิ (SPECIAL AREA)
ปัจจบัุนเมอืงจไูหไ่ดม้กีารพัฒนาทางเศรษฐกจิอย่างรุดหนา้ทัดเทยีมเมอืงอุตสาหกรรมทัวไป
ตกึรามบา้นชอ่งในตัวเมอืงสว่นใหญ่สรา้งขนึใหม่สวยงามไม่แพเ้มอืงเซนิเจนิ

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ หา้งฮวัฟา อาท ิเสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ

ทพีกั
XIN YONG FA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
บา้นเกดิซุนยดัเซ็น - วดัผูโ่ถว - ชอ้ปปิงตลาดใตด้นิกงเป่ย

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงซาน เยียมชมบา้นเกดิ ดร.ซนุยัดเซ็น อยู่ทถีนนตงฟง หมู่บา้นซุย่เฮงิซนุ ซงึเป็น สรา้งขนึในปี ค.ศ.1892
เป็นเรือนสองชนัขนาด 32 ตร.ม. บนเนือท ี400 ตร.ม. ดา้นนอกเป็นแบบยุโรป ภายในตกแตง่แบบศลิปะจนี ปลกูตน้ไมร้่มรืน
ตกแตง่ดว้ยหนิและบอ่น ้าํพ ุชมหอทรีะลกึ ดร.ซนุยัดเซ็น ซงึถูกสรา้งโดยผูท้เีคารพนับถอืทา่น สรา้งขนึเพอืใหค้นรุ่นหลังไดรู้จั้กและระลกึถงึทา่น
เพราะทา่นเปรียบเหมอืนเป็นบดิาของชาวจนียุคใหม่ เป็นผูท้มีพีระคณุกับชาวจนีอย่างใหญ่หลวง เพราะเป็นผูป้ลดแอกชาวจนี
ใหร้อดพน้จากสมัคมเดมิทลีา้หลังและระบบกษัตรยิร์าชวงศช์งิ ซงึสญัลักษณ์ของหอทรีะลกึแหง่นีคอื รูปปันเหมอืนของตัวทา่น
ทตัีงอยู่ทางดา้นหนา้ของพพิธิภัณฑ ์และแผน่ป้ายทเีขยีนวา่ “เทยีนเซยีะ เหวยกง” ซงึทา่นก็เป็นผูเ้ขยีนดว้ยตัวของทา่นเอง

แวะชม รา้นสมุนไพรจนี(ยา) แหลง่คน้ควา้ยาแผนโบราณ หรือ เป่าฟู่ หลงิ หรือทเีราเรียกวา่ “ บวัหมิะ”
ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผล จากการโดนความรอ้นเชน่ น ้าํรอ้นลวก หรือ น ้าํมัน
ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองบองแผลทโีดนลวกไดด้ ีผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังการบรยายสรรพคณุของสมุนไพร

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร 

เดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพอืความอุดมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพอืความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพทุธเจา้
เพอืการมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพอือายุยืนนาน

แวะชม อญัมณี(หยก) ทปีระเทศจนียกย่องวา่มคีา่อย่างล ้าํเลศิยงิกวา่ทองและเพชร นันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชอืวา่หยกเป็นอัญมณีล ้าํคา่
เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ไีดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุ่งเรือง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มังคัง โชคด ีอายุยืนยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื
กําไลหยก แหวน หยก หรือ เผา่เยา้ ซงึเป็นเครืองประดับนําโชค

เดนิทางมายังศนูยก์ารคา้ใตด้นิชอื ตลาดกงเป่ย ศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กว ่รา้นคา้ มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย เชน่
สนิคา้ก๊อปปีแบรนดเ์นมชนันําตา่ง  ๆไม่วา่จะเป็นเสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่ ฯลฯ ทนีีมใีหท้า่นไดเ้ลอืกซอืหมด
ใหท้า่นอสิระเลอืกซอืตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั



XIANGQUAN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
จูไ่ห ่- มาเกา๊ - รูปปนัเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - วหิารเซนตพ์อล - เดอะเวเนเชยีนมาเกา๊ - สนามบนิมาเกา๊ - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางขา้มดา่น จไูห ่สู ่มาเกา๊ ซงึเป็นเมอืงทมีปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนาน และน่าสนใจในอดตี
มาเก๊าเป็นเพยีงแคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็ก  ๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจยีน เป็นชนชาตดัิงเดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษท ี16
ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี เพอืตดิตอ่คา้ขายกับชาว จนี และ มาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี
ทสํีาคัญคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรือง ทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของ ชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย
ทําใหม้าเก๊ากลายเป็น เมอืงทมีกีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกไดว้า่เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชยี"

จากนันพาทา่นเทยีวรอบเกาะมาเก๊า ชม วหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์อีอกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์ี
พพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซงึโบสถเ์ซนตพ์อลนีไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์หง่ศาสนาครสิตท์ยีงิใหญ่ทสีดุใน
ดนิแดนตะวันออกไกล

แวะชอ้ปปิงย่าน เซนาโดส้แควร ์ถอืไดว้า่เป็นทําเลทองทางธรุกจิของมาเก๊า เพราะรวบรวมสนิคา้คณุภาพและรา้นคา้ตา่ง  ๆไวม้ากมาย
มเีสอืผา้ทกุแบบ ทกุสไตล ์และยังมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ตา่ง  ๆของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ย เรียกวา่ชอ้ปปิงทนีีแหง่เดยีวก็คุม้เกนิพอ

จากนัน ผา่นชม รูปปนัเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธ ิประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร
หนักกวา่ 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลกูครงึผสมผสานระหวา่งจนีกับโปรตเุกส ซงึพระพักตรเ์ป็นพระแม่มารีโปรตเุกส สรา้งขนึเพอืเป็น
อนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสสง่มอบเกาะมาเก๊าคนืใหก้ับจนี เพอืใหค้นรุ่นหลังไดร้ะลกึถงึ

แวะชมิขนม รา้นขายของฝาก ขนึชอืตน้ตํารับของเมอืงมาเก๊า

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่เดอะเวเนเชยีนมาเกา๊ (THE VENETIAN) โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิทา่นสมัผัส
บรรยากาศของลาสเวกัสแหง่ใหม่ของเอเชยี ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสงิอํานวยความสะดวก ทใีหค้วามบันเทงิ
และสถานทชีอ้ปปิงทแีกรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชอืดังมาก มายกวา่ 350 รา้น ใหท้า่นไดส้มัผัสกับภัตตาคาร กวา่ 30 แหง่
เพอืลมิลองเมนูตา่ง  ๆททีา่นชนืชอบ 
ทา่นสามารถ นงัเรอืกอนโดลา่ ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม (ไม่รวมคา่นังเรือ) ใหท้า่นไดส้มัผัสกับเมอืงจําลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชยีน
ใหท้า่นไดส้มัผัสกับ แหลง่ชอ้ปปิงอันลอืชอืมขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรือบางทา่นตอ้งการเสยีงโชคกับ Casino ก็พอมเีวลา

จากนันเดนิทางสู ่สนามบนิมาเกา๊

19.00 น.
เดนิทางกับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR MACAU เทยีวบนิท ีNX822

21.00 น.
เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรม์าเกา๊ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 13:36 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรม์าเกา๊ จนี

หมายเหตุ

**กรณลีูกคา้ตอ้งการซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทอีกีครงั**

หมายเหต ุ: อตัราคา่บรกิารนเีป็นขอ้เสนอ เบอืงตน้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร เนอืงมาจากราคาตวัเครอืงบนิ ภาษี
เซอรช์ารท์น ้าํมนัสายการบนิปรบัขนึ และ/หรอื อตัราแลกเปลยีนปรบัขนึ รวมถงึราคาทเีสนอเป็นราคาตวักรุป๊โปรโมชันจากสายการบนิ
เพราะฉะนันทนัีงและราคามจีํานวนจํากดัตอ่หนงึเทยีวบนิ และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิ วัน เวลา เนอืงจากทนัีงสายการบนิไมเ่พยีงพอตอ่คณะ
ลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั
• เนอืงจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทไีดร้บัการสนับสนนุตามนโยบายของรฐับาลจนี รว่มกบัการท่องเทยีวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง กาํหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กท่องเทยีวทัวไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรฐับาล อาทเิช่น บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ
ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่
รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัซอืใดๆทังสนิ

• *** หากลกูคา้ท่านใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พนืเมอืงหรอืรา้นของรฐับาลรา้นใดๆกต็ามทรีะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม
ลูกคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพมิ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถนิจะเป็นผูเ้กบ็เงนิจากลกูคา้โดยตรง ***

• ลกูคา้ท่านใดทอียูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตวัภายในประเทศ (หรอืเครอืงบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองทัวรท์ุกครงั
กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนอืงจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลกั

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) - มาเกา๊(MFM) - กรงุเทพฯ(DMK)

• คา่โรงแรมทพีกั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หากพกั 3 ท่าน ในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ)

• คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค่าํตามทรีะบุไวใ้นรายการ)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก์

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทสีายการบนิกาํหนด

• คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงอืนไขของบรษัิทฯประกนัภยัทบีรษัิททําไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ
การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย์
จากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่วซีา่ทอ่งเทยีวจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท/ทา่น สาํหรบัผูท้ถีอืพาสปอรต์ไทยเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเท่านัน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทนีอกเหนอืจากรายการ อาท  ิคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท  ์คา่โทรสาร คา่ทวีชี ่องพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระทหีนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.)
กรณนี ้าํหนักกระเป๋าเกนิท่านตอ้งชําระคา่น ้าํหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามททีางสายการบนิเรยีกเกบ็

• คา่บรกิารนรีบัเฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยเท่านัน ชาวตา่งชาตเิกบ็เพมิ 300 หยวน/ท่าน

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท/ทรปิ/ทา่น



เงอืนไขในการจอง

มดัจาํทา่นละ 6,500 บาทตอ่ทา่น และ ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ
หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)

กรณียกเลกิการจอง

เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิเป็นราคาแบบซอืขาด เมอืท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ
การเดนิทางหรอืเลอืนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณใีดทังสนิ

เงอืนไขสําคญัอนืๆ

• ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บัท่านไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง

• ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้

• ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายทเีกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุและอนืๆ
ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื
จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ขอสงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตามสถานการณท์มีกีารปรบัขนึจากภาษีเชอืเพลงิททีางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิ
ตลอดจนการเปลยีนแปลงเทยีวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ

• หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทจีองระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง
ผูจ้ัดถอืวา่ผูท้ ่องเทยีวสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ เนอืงจากคา่ใชจ้่ายทที่านไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด
เป็นการชําระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ําระคา่ใชจ้่ายทังหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชําระเตม็มเีงอืนไข

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• การประกนัภยั ทบีรษัิทไดท้ําไวส้าํหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทยีวเท่านัน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ
การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงอืนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมอืท่านชําระเงนิคา่ทัวร์
(ท่านสามารถซอืประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัวไป)

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ
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