
  

 
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12122 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

เดือน พฤษภาคม           2562            06-08 / 07-09 / 13-15 / 14-16 / 21-23  

เดือน มิถนุายน              2562            03-05 / 04-06 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 25-27 

 

ราคาทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    14,900 14,900 13,900 4,900 

------------------------------------------ 

 

 

 

 

 



  

 

เดือน พฤษภาคม           2562            01-03 / 02-04 / 05-07 / 08-10 / 09-11 / 12-14 / 15-17 

                                                               16-18 / 22-24 / 23-25 / 29-31 

เดือน มิถนุายน              2562            02-04 / 05-07 / 12-14 / 13-15  

 

ราคาทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    15,900 15,900 14,900 4,900 

------------------------------------------ 

หมายเหต ุ: ค่าบรกิารทวัรส์ าหรบัเด็กทารก อายรุะหว่าง 6 เดือน – 2 ปี นบัอายจุากวนัท่ีจบทรปิการเดินทาง 

คิดค่าบรกิารทวัร ์  6,500 บาท ต่อเด็กทารก 1 ท่าน  (ราคาน้ีใชไ้ดท้กุพีเรยีดการเดินทาง) 

ทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ส าหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,500 บาท ต่อลกูคา้ 1 ท่าน 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – มาเกา๊ – ขา้มเรอืเฟอรร์ีส่ ูฮ่่องกง – เขา้โรงแรม 

08.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคารเ์ตอร ์  L เคานเ์ตอรส์ายการบิน แอรม์าเก๊า โดยมี

เจา้หนา้ท่ีบรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มเช็คสมัภาระ และท่ีนัง่กอ่นการเดินทาง  

  

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.35 น. เหิรฟ้าส ู่ เกาะมาเกา๊ โดยสายการบินแอรม์าเกา๊ เท่ียวบินท่ี NX 885 บนเครือ่งบริการท่านดว้ยอาหาร และ  
เครือ่งด่ืมบนเครือ่ง 

14.25 น. เดินทางถึงสนามบินมาเกา๊ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากรแลว้   น าทา่นชมความงามรอบเกาะ 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 
                    มาเก๊า ซี่งมาเก๊าเป็นเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  เรียกสั้น ๆ ว่า มาเก๊า  เป็นพื้นที่บนชายฝั่ง

ทางใตข้องประเทศจีนปกครองโดย  ประเทศโปรตเุกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยโุรปที่เก่าแก่ที่สดุในจีน 

ตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 16 อ านาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าไดย้า้ยไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนใน พ.ศ.2542 กลายเป็น

เขตปกครองพิเศษของ หลงัจากนัน้น าท่านส ู่ท่าเรอืเฟอรร์ีเ่พื่อขา้มไปส ู่เขตการปกครองพิเศษ ฮ่องกง 

 

 

 

 

 

 

*** อาหารค ่าไม่รวมอย ูใ่นรายการท่องเท่ียว   ท่านสามารถรบัประทานอาหาร 

ไดส้ะดวกสบายกบัรา้นอาหาร  และภตัตาคารมากมาภายบรเิวณของโรงแรมท่ีพกั *** 

น าท่านเขา้ท่ีพกั  iclub Ma Tua Wai Hotel / Sav Hotel / Kings Hotel / Cruise Hotel หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    วดัเจา้แม่กวนอิมฮ่องอ า - งานฮวงจ ุย้ – ป่ีเซ่ียะหยก -  วดัแชกงหมิว - 

                                        วดัหวงัตา้เซียน - อิสระชอ้ปป้ิง จิมซาจ ุ่ย 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร    

จากนั้นน าท่านไปไหว เ้จา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า (Kun Im Temple 

Hung Hom)เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมทีม่ีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน   ฮอ่งกง 
ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา เป็นวัดเก่าแก่

ของฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873  

 

 

จากนั้นน าท่านเย่ียมชม งานฮวงจ ุย้ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ไดรั้บ

รางวัลอันดับยอดเย่ียม เคร่ืองประดับกังหันน าโชค จี้ แหวน ก าไล สวมใส่เสริม

ความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที่การงาน ค้าขายธุรกิจใดๆก็ร ุ่งเรือง

มากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจ

ปรารถนาทกุประการ และรา้นป่ีเซ่ียะหยก สัตวน์ าโชคลาภความมัง่มี 

 

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพ

เจา้แชกง และใหท้่านหมนุกังหันทองแดง ที่เชื่อกัน

ว่าถา้หมนุ 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชัว่รา้ยและ น าแต่สิ่ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9


  

 

ดีๆ  มาให ้ชาวฮอ่งกงนยิมไปสักการะทีว่ัดนีใ้นวันขึน้ปีใหม่  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) น าท่านนมัสการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วัด

หวงัตา้เซียน หนึง่ในวดัที่โด่งดงัทีส่ดุของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้น

มากมายที่น าธปู และ ของ มาสักการะเพ่ือขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท า

ธรุกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นัน้เป็นวัดลัทธิเต๋าที่

ชาวฮ่องกงและนกัท่องทอ่งที ่เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใหค้วามศรัทธากนัมาก วดั

นีม้ีอายกุว่ารอ้ยปี  ละไดช้ื่อว่าเป็น  วดัที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง เดิมทีวัดนีเ้ป็นเพียง

ศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลงัไดม้ีการรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวัดมาตั้งอยู่

บนเกาะเกาลนูในที่ปัจจบุนั  

 

 อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจิมซาจ ุ่ย ขึ้นชื่อว่ามาเที่ยว

ฮอ่งกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะ ฮ่องกง    

ถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน า้ลึกส าหรับขนถ่าย

สินคา้ นับเป็นประตสู ู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่า

ได ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่

ฮอ่งกง แหล่งช็อปป้ิงส าคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนน

นาธานบนฝั่งเกาลนูที่มีย่านช็อปป้ิงดัง ๆ อย่าง จิม

ซ า จุ่ ย  ( Tsim Sha Tsui)  ม่ ง ก๊ ก  ( Mong 

Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีร้านค้าตลอด

สองขา้งทาง 

 

*** อาหารค ่าไม่รวมอย ูใ่นรายการท่องเท่ียว เพ่ือใหท้่านไดเ้พลิดเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มท่ี    

 ท่านสามารถรบัประทานอาหารไดส้ะดวกสบายกบัรา้นอาหาร 

และภตัตาคารมากมาภายในจิมซาจ ุ่ย *** 

น าท่านเขา้ท่ีพกั  iclub Ma Tua Wai Hotel / Sav Hotel / Kings Hotel / Cruise Hotel หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ฮ่องกง – มาเกา๊ – ผา่นชมเจา้แม่กวนอิมรมิทะเล –  วดัอาม่า - โบสถ ์เซ็นต์

พอล - เซนาโดส้แควร ์– รา้นขนมของฝาก - เวเนเช่ียน – สนามบิน – 

กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ.ภตัตาคาร  

น าท่านส ู่ มาเกา๊ โดยรถบสั ขา้มสะพานทะเลท่ียาวท่ีสดุในโลก 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  พาทกุท่านผ่านชมไหว ้ขอพรเจา้แม่

กวนอิมริมทะเล ที่ตั้งอยู่ริมทะเล เจา้แม่กวนอิมองค์ทองสรา้งดว้ยทอง



  

 
สัมฤทธ์ิทัง้องค ์ มี  ความสงู 18 เมตร หนกักว่า 1.8 ตนั  

 จากนั้นน าทกุท่านชม วดัอาม่า ใหท้กุท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทับทิมที่

วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ ส าหรับวัดแห่งนี้  ตั้งอยู่ใกลก้ับ

ทะเลทางตอนใตข้องเกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจดุกราบไหว้ขอพรอยู่

หลายจดุ ซึ่งแต่ละจดุจะอยู่บนเนนิเขาตัง้เดนิขึน้ไปบันไดไป ในแต่ละชัน้ก็

จะมีทั้งศาลเจา้, ศาลา, ประตโูบราณ , สิ่งศักสิทธ์ิต่างๆใหเ้ราไดข้อพร 

สถาปัตยกรรมภายในวัดนั้นงดงามเป็นสไตล์จีนโบราณ จึงท าใหค้น

นยิมเดนิทางมากราบไหวแ้ละเทีย่วชมบริเวณตา่งของวัดอาม่าแห่งนี้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินผ่านชม เซนาโดส้แควร  ์ถือไดว้่าเป็นท าเลทองทางธรุกิจ

ของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินคา้คณุภาพและ   รา้นคา้ต่างๆ ไว ้

มากมาย มีเสื้อผา้ทกุแบบทกุสไตล์ และยังมีสินคา้จากโรงงาน

ผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ยเรียกว่าชอ้ปป้ิง

ทีน่ีแ่ห่งเดยีวก็คุม้เกินพอ แวะชมิและซ้ือขนมพื้นเมือง 

จากนั้นก็แวะถ่ายรปูคู่ กับ วิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนีเ้คยเป็น

ส่วนหนึง่ของวิทยาลัยเซนตป์อล ซึ่งก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไป

ในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของ

เอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580  แต่ถ ูก

ท าลายถึงสองค ร้ัง ในปี  1595  และ 1601  ตามล าดับ 

จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835  ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถกู

ท าลายจนเหลือแต่ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน  ้ าดา้นหนา้ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตล์ผสม  

ระหว่างตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ทีน่ีเ่พียงแห่งเดียวเท่านัน้ในโลก 

แวะชิมและซ้ือขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ ไม่ว่าจะเป็น วิตามินสกัดจาก   ปลาทะเลน ้าลึก 

หรือ น า้นมผึ้ง ทีช่ว่ยบ ารงุผิวพรรณ หรือ เลือกซื้อหมแูผ่นไปเป็นของฝากกอ้สามารถเลือกไดท้ีน่ี ่   

น าท่านเขา้ส ู่  เดอะเวเนเซ่ียน  หรือ เวนิสมาเกา๊  โรงแรมครบวงจรใหญ่ทีส่ดุ

ในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส  เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ย่ีหอ้

ดงัๆ ถึง 350 รา้นคา้ และอ่ิมเอมกับรา้นอาหาร ถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนสิข

องโรงแรม  ล่องเรือกอนโดลาใน ดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์

ตา่งๆ ก็ไดต้ามใจ ชอบ   (การล่องเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮอ่งกง หรือ ชม

โชว ์ตา่งๆ ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิเอง)    

 

 

 

 

 

 



  

 

ไดเ้วลานดัหมายน าทกุท่านเดินทางส ู่ สนามบินมาเกา๊ 

19.00 น. น าท่านลดัฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยสายการบินแอรม์าเกา๊  เท่ียวบินท่ี NX 882 

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

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

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุสามารถออกเดินทางไดข้ัน้ต ่า 20 ท่านข้ึนไป 

 

 

อตัราน้ีรวมบรกิาร 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบิน แอร์มาเก๊า ชัน้ประหยัด  เสน้ทาง กรงุเทพฯ – มาเก๊า – กรงุเทพฯ  

(และตอ้งเดินทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) 

• ค่าภาษีน า้มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภยัการเดนิทางทีม่ีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา  

            ณ วันที ่ 1 กมุภาพันธ ์2562  และ ท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรยีกเก็บเพิ่ม  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเ่กินกว่าสายการบินก าหนด (15 กิโลกรัมตอ่ทา่น ) 

• ค่าโรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ  ุ

• ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการ 

• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งทีม่ี ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที ่1 กมุภาพันธ ์2562   

และ ท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรยีกเกบ็เพิ่ม 

• ค่ามัคคเุทศกข์องบริษัทฯ จากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

• ค่าประกันอบุัตเิหตคุ ุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 



  

 

อตัราน้ีไม่รวมบรกิาร 

• ทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ *** อตัราการใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,500 บาทต่อท่าน *** 

• ค่าธรรมเนยีมการท าหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิ่มเองค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนญุาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

• ส าหรับราคานีบ้ริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิ่ม 

• ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

การช าระเงิน  

• ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจ าค่าบริการทวัร์เป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท าจอง

ส ารองทีน่ัง่แลว้ 2 วันท าการ  

• ส าหรับค่าบริการทวัร์ส่วนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงนิค่ามัดจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

 

การยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ทัง้หมด และในการคืนมัดจ า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไม่เต็มจ านวนการมัดจ า 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษัทฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้

เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงนิใหท้า่นได ้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คน

ตา่งดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• การทอ่งเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว  คือรา้น

หยก รา้นบัวหิมะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจิวเวอร์ร่ี แต่ไม่ไดม้ีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่า

ทวัร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

• เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินที่ทางบริษัทฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ดังนั้นที่นัง่ทางสายการบินจะจัดใหเ้ป็นโซน

กรุ๊ปมาให ้ทางบริษัทฯไม่สามารถที่จะรอ้งขอไดว้่าจะขอทีน่ัง่โซนใหม่  และในบางคร้ังทีน่ัง่บนเคร่ืองบน อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกัน

หมดกับคนในครอบครัว แตท่ว่า ณ วันที่เดนิทาง เจา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่ เผื่อทีจ่ะไดน้ัง่ดว้ยกันกับคนใน

ครอบครัว ทัง้นีจ้ึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผ ูร้ว่มเดินทางจอยกร ุป๊หนา้รา้นไม่ถึง 20 ท่าน 



  

 
 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

กรณีอายหุนงัสือเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทาง 

ควรรบีท าเลม่หนงัสือเดินทางใหม่ และสง่ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอีกครัง้  

หากมีการผิดพลาดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

 

*** เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าบรกิารทวัร ์หรอืช าระค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ *** 

*** ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ *** 

 


