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NT334
ทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ จไูห ่3 วัน 2 คนื (FD)
ทัวรม์าเก๊า จนี , 3 วัน 2 คนื ,

Xin Yao Fa Hotel

ฮอ่งกง - มาเก๊า - รปูปันเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - วหิารเซนตพ์อล - THE VENETIAN จูไ่ห ่- อา่ววคิตอเรยี - หาดรพีสัเบย ์-
วดัแชกงหมวิ - ถนนนาธาน - ถนนคูร่กั สญัลกัษณ์เมอืงจูไห ่“หวหีน”ี - วดัผูโ่ถว - ตลาดกงเป่ย

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิดอนเมอืง - มาเกา๊ - รูปปนัเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - วหิารเซนตพ์อล - THE VENETIAN - จูไ่ห่

03.30 น.
พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 3 ประต ู3 เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง
 ๆพรอ้มขอ้แนะนําขันตอนจากเจา้หนา้ท)ี
กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทสีายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ

06.45 น.
บนิลัดฟ้าสู ่มาเกา๊ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทยีวบนิท ีFD760 (ไม่มอีาหารบนเครือง แตส่ายการบนิมบีรกิารจําหน่าย)

10.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมาเกา๊ (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) มาเก๊า เป็นเมอืงทมีปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนาน
และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็ก  ๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจยีนเป็นชนชาตดัิงเดมิ
จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษท ี16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบนีเพอืตดิตอ่คา้ขายกับชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี
ทสํีาคัญคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของ ชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย
ทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทมีกีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกไดว้า่เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชยี"

จากนันผา่นชม รูปปนัเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิปรางคท์องสมัฤทธปิระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร



หนักกวา่ 1.8 ตันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิลกูครงึผสมผสานระหวา่งจนีกับโปรตเุกส ซงึพระพักตรเ์ป็นพระแม่มารีโปรตเุกส
สรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสสง่มอบเกาะมาเก๊าคนืใหก้ับจนี เพอืคนใหรุ้่นหลังไดร้ะลกึถงึ

ชม วหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์มีชีอืออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวัตขิองโบสถ์
ซงึโบสถเ์ซนตพ์อลนีไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์หง่ศาสนาครสิตท์ ียงิใหญ่ทสีดุในดนิแดนตะวันออกไกล แวะชมิขนม
รา้นขายของฝากขนึชอืตน้ตํารับของเมอืงมาเก๊า

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษอาหารโปรตเุกส

บา่ย
เดนิทางสู ่เดอะเวเนเชยีนมาเกา๊ THE VENETIAN โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิทา่นสมัผัส
บรรยากาศของลาสเวกัสแหง่ใหม่ของเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สงิอํานวยความสะดวกทใีหค้วามบันเทงิ
และสถานทชีอ้ปปิงทแีกรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชอืดังมากมายกวา่ 350 รา้น ใหท้า่นไดส้มัผัสกับภัตตาคาร กวา่ 30 แหง่
เพอืลมิลองเมนูตา่ง  ๆททีา่นชนืชอบ 
ทา่นสามารถ นงัเรอืกอนโดลา่ ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม (ไม่รวมคา่นังเรือ) ใหท้า่นไดส้มัผัสกับเมอืงจําลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชยีน
ใหท้า่นไดส้มัผัสกับ แหลง่ชอ้ปปิงอันลอืชอืมขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรือบางทา่นตอ้งการเสยีงโชคกับ Casino ก็พอมเีวลา

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

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
XIN YONG FA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
จูไ่ห ่- ฮอ่งกง - อา่ววคิตอเรยี - หาดรพีสัเบย ์- วดัแชกงหมวิ - ถนนนาธาน - จไูห่

เชา้
นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดย เรอืเฟอราร ี

นําทา่นนังรถเดนิทางสู ่อา่ววคิตอเรยี (แตไ่ม่ไดข้นึสูจ่ดุชมววิสงูสดุ Peak) นําชมทวิทัศนโ์ดยรอบของเมอืงฮ่องกง อยู่เหนือระดับน ้าํทะเล554เมตร
เป็นย่านทพัีกอาศัยหรูหราทสีดุบนเกาะฮ่องกง ทา่นจะมองเห็นทวิทัศนข์องฮ่องกงโดยรอบแบบ 360 องศา 

นําทา่นสู ่หาดทรายรพีสัเบย ์หาดทรายรูปจันทนเ์สยีวแหง่นีสวยทสีดุแหง่หนงึ
และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรไ์ปหลายเรืองมรีูปปันของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโหว่ซงึทําหนา้ทปีกป้องคุม้ครองชาวประมง
โดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยททีอดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพอืเป็นสริมิงคล
ขา้มสะพานตอ่อายุซงึเชอืกันวา่ขา้มหนงึครังจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดทขีนึชอือย่างมาก ทเีกาะฮ่องกง วัดแหง่นีเรารูจั้กกันดใีนนาม วดักงัหนั
วัดนีมกีังหันทองแดงทเีชอืกันวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขับไลส่งิชวัรา้ยและนําแตส่งิดีๆ มาให ้

จากนันนําทา่นไป ชมโรงงานจวิเวลล ีเยียมชมสาธติวธิเีลอืกซอืเพชรและชมการผลติจวิเวลรีทไีดรั้บรางวัลออกแบบดเีดน่ 3 ปีซอ้น
และเลอืกซอืกังหันแชกงหมวินําโชค ทไีดทํ้าการปลกุเสกมาจากวัด

จากนันใหท้า่น อสิระชอ้ปปิงถนนนาธาน ตามอัธยาศัย Hongkong Summer Sale 2019 (ชว่ง ม.ิย-ส.ค) อาทเิชน่ ชอ้ปปิงท ีOcean Terminal
และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังตา่งๆระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada, Gucci Burberry ,Cartier,Chanel, Coach,
Dior, Fendi, Louis Vuitton,Chole, ของเด็กเลน่ทหีา้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีท ีDFS Galleria เชน่ Burberry, Cartier, Chanel,
Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ



ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง ณ ตกึโอเชยีนเทอรม์นิอล ชอ้ปปิงคอมเพล็กซแ์ละรา้นคา้ตา่งๆมากมาย อาท ิG2000, U2, Mark & Spencer, Giordano,
Bossini ฯลฯ

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง**

จากนันนําทา่นกับสู ่เมอืงจูไ่ห ่นําทา่นนังรถขา้ม สะพานฮอ่งกง - จไูห ่– มาเกา๊ (Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge)
สะพานขา้มทะเลใหญ่ทสีดุในโลก มคีวามยาวทังสนิ 55 กโิลเมตร ประกอบดว้ย สะพานขา้มทะเล อุโมงคล์อดใตท้ะเล และเกาะเทยีม
เชอืมเกาะฮ่องกง เมอืงจไูหข่องมณฑลกวางตุง้ และเกาะมาเก๊า เปิดใชอ้ย่างเป็นทางการวันท ี24 ตลุาคม พ.ศ. 2017
สะพานถูกออกแบบใหม้ลัีกษณะคดเคยีวเพอืลดแรงตงึเครียดของคลนืทกีระทําตอ่เสาตอม่อสะพาน
แถมยังถูกออกแบบใหท้นตอ่แผน่ดนิไหวและไตฝุ้่ น โดยมกีารใชเ้หล็กในการกอ่สรา้งมากถงึ 4 แสนตัน ซงึเทยีบไดก้ับการสรา้งหอไอเฟลถงึ 60
แหง่ จงึนับวา่เป็นหนงึในสดุยอดทางวศิวกรรมของจนี ใชง้บกอ่สรา้งมากถงึ 20 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ (กวา่ 6 แสนลา้นบาท)
โดยในเรมิกอ่สรา้งในปี 2009 ทางฝังแผน่ดนิใหญ่ของจนี และเรมิกอ่สรา้งโครงการฝังฮ่องกงในปี 2011
โดยชว่งแรกทางการจนีวางแผนใหโ้ครงการแลว้เสร็จภายในปี2017 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งเกอืบ 10 ปี สะพานมทีางวงิสําหรับรถยนตทั์งหมด 6
เลน แบง่เป็นฝังละ 3 เลน โดยจะชว่ยย่นระยะเวลาเดนิทา งระหวา่ง ฮ่องกงถงึจไูหเ่หลอืเพยีง 30 นาท ีจากเดมิทตีอ้งใชเ้วลาเดนิทางโดยใชเ้รือราว
3-4 ชวัโมง ซงึความสําเร็จของการสรา้งสะพานแหง่นีทางการจนีนับวา่เป็นหนงึในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ 

ถงึ เมอืงจไูห ่นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก

ทพีกั
XIN YONG FA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ถนนคูร่กั - สญัลกัษณ์เมอืงจไูห ่“หวหีน”ี - วดัผูโ่ถว - ตลาดกงเป่ย - มาเกา๊ - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นังรถผา่นชมทวิทัศนข์อง ถนนคูร่กั ถนนเรียบชายหาดทสีวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซงึรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศน์
ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผอ่นเหย่อนใจ และทไีดช้อืวา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นีไดม้กีารนําเกา้อ ีหรือ
มา้นัง ซงึทํามาสําหรับ 2 คนนังเทา่นัน จงึไดช้อืวา่ถนนคูรั่ก ปัจจบัุนเป็นทนียิมของบรรดาคูรั่ก

แลว้นําทา่นแวะถ่ายรูปกับสญัลักษณ์อันสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูห ่บรเิวณ อา่วเซยีงห ู“จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์” หรือทมีชีอืเรียกวา่ “หวหีน”ี
เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเลหวหีนี ความหมายคอื สาวงามทยีืนถอืไขมุ่ก ยืนบดิเอวพลวิ รวิชายผา้พัดพลวิ
อุ่นรอยยมิทังบนใบหนา้ถงึมุมปาก เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความอุดมสมบรูณ์รุ่งเรืองแหง่เมอืงจไูห่

เดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว นมัสการองคส์งักระจายเพอืความอุดมสมบรูณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพอืความโชคดี
นมัสการองคอ์มติรพทุธเจา้เพอืการมสีขุสวัสดแีละนมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพอือายุยืนนาน

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษเป๋าฮอื+ไวนแ์ดง

บา่ย
แวะชม รา้นสมุนไพรจนี(ยา) แหลง่คน้ควา้ยาแผนโบราณ หรือเป่าฟู่ หลงิ หรือทเีราเรียกวา่ “ บวัหมิะ”
ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้าํรอ้นลวก หรือ น ้าํมัน
ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองบองแผลทโีดนลวกไดด้ ีผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังการบรยายสรรพคณุของสมุนไพร 

แวะ รา้นผา้ไหม ใหท้า่นชมผลติภัณฑผ์า้ไหม อาทเิชน่ ไสผ้า้หม่ททํีาจากเสน้ในไหม, ชดุเครืองนอนตา่ง ,ๆ เสอืผา้, ผา้พันคอ ฯลฯ
ซงึผา้ไหมจนีถอืวา่มชีอืเสยีงทางการผลติและสง่ออกของโลก เพราะจนีเป็นประเทศแรกทรีูจั้กการเลยีงไหมและพัฒนาคณุสมบัตพิเิศษตา่งๆ
อย่างตอ่เนือง ทา่นสามารถเลอืกซอืเป็นของฝาก หรือวา่ใชเ้องไดต้ามอัธยาศัย

เดนิทางสู ่ตลาดกงเป่ย ศนูยก์ารคา้ใตต้ดิแอร ์มรีา้นมากกวา่ 5,000 รา้นคา้ มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้ก๊อปปีแบรนดเ์นมชนันําตา่ง ๆ
ไม่วา่จะเป็นเสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่ ฯลฯ ทนีีมใีหท้า่นไดเ้ลอืกซอืหมด ใหท้า่นอสิระเลอืกซอืตามอัธยาศัย

สมควรแกเ่วลาจากนันเดนิทางสู ่มาเกา๊



22.40 น.
เดนิทางกับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Thai Air Asia เทยีวบนิท ีFD767

00.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรม์าเกา๊ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี20 มถิุนายน 2562 เวลา 15:43 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรม์าเกา๊ จนี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

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

• คา่โรงแรมทพีกั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หากพกั 3 ท่านในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ)

• คา่วซีา่ท่องเทยีวจนีแบบกรุป๊สาํหรบัผูท้ถีอืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเท่านัน)

• 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

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (กรณตีอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ / ใบกาํกบัภาษี)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทนีอกเหนอืจากรายการ อาท  ิคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท  ์คา่โทรสาร

• คา่ทวีชี ่องพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport)

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว

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

• คา่บรกิารนรีบัเฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยเท่านัน ชาวตา่งชาตเิกบ็เพมิ 800 บาท/ท่าน

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ท่าน

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของลกูคา้

เงอืนไขในการจอง

มดัจาํทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น และ ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ
หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)

กรณียกเลกิการจอง

เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิเป็นราคาแบบซอืขาด เมอืท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ
การเดนิทางหรอืเลอืนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณใีดทังสนิ

หมายเหตุ

• ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บัท่านไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง

• ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้

• ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายทเีกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุและอนืๆ



ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื
จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• 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

***กรณุาอ่านศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ
และเมอืทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงอืนไขของบรษิทัแลว้***

สงิทลีกูคา้จําเป็นตอ้งทราบกอ่นการเดนิทาง

• เนอืงจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทไีดร้บัการสนับสนนุตามนโยบายของรฐับาลจนี รว่มกบัการท่องเทยีวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง กาํหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กท่องเทยีวทัวไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรฐับาล อาทเิช่น บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ
ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่
รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัซอืใดๆทังสนิ

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

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

หมายเหต ุ: รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
กรณที่านตอ้งซอืบัตรโดยสารภายในประเทศ เพอืเดนิทางมาทสีนามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง
กรณเีกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ การยกเลกิเทยีวบนิ มกีารยบุเทยีวบนิรวมกนั
ตารางการการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง เนอืงจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย์
หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดใ้นทุกกรณี
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