
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ กําหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ X X X  

2 

กรุงเทพ ฯ-มาเกา๊ (NX879 : 02.55-06.30)-วัดอาม่า 
วิหารเซนต์พอล-เซนาโด้สแควร-์ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิม 
ริมทะเล-ร้านขนมพื้นเมือง-ผ่านชมมาเก๊าทาวเวอร ์
THE VENETIAN-มาเก๊า-จูไห่ 
 

 

X   
XIANG QUAN HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

3 ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-สวนหยวนหมิงหยวน+ชมโชว์หม่ง
หุยหยวนหมิงหยวน-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย   

   
XIANG QUAN HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

4 
วัดผู่ถ่อ-ร้านบัวหิมะ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก
จูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพ ฯ-มาเก๊า-กรุงเทพ ฯ 
(NX882 : 19.00-21.00) 

  X  

กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 13-16 / 20-23 / 27-30 ตุลาคม 2559 
วันที่ 03-06 / 10-13 / 24-27 พฤศจิกายน 2559 
วันที่ 01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 ธันวาคม 2559 



*** กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ านวน 90 หยวน/คน  
ตลอดการเดินทาง  (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)*** 

 กําหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 
วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
23.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ L สายการบิน  

AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกให้กับท่าน 

วันที่สอง  กรุงเทพ ฯ-มาเกา๊-วัดอาม่า-วิหารเซนต์พอล-เซนาโด้สแควร-์ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนมพื้นเมือง  
    ผ่านชมมาเก๊าทาวเวอร-์THE VENETIAN-มาเก๊า-จูไห่ 

02.55 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX879 
06.30 น.  เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า เมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ   ผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมือง  น าท่านชม  วัดอาม่า   ซึ่งเป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวส าหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้
กับทะเลภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ น าท่านชม วิหาร
เซนต์พอล  ซากโบสถ์ที่มีช่ือ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน   ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุ สาวรีย์แห่ง
ศาสนาคริสต์ที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล  น าท่านเดินทางสู่ เซนาโด้สแควร์  ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้น
ถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วย อาคาร
สไตล์ยุโรปหลากสีสัน  และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่าน ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสําฤทธ์ิประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศ

โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน   น าท่านแวะ ร้าน
ขนมพื้นเมือง อาทิเช่น ทองม้วนไส้หมูหยอง, ทองพับไส้หมูหยอง, คุกกี้แอลมอล , ขนมเบี้ย , มะนาวโปรตุเกส , 
หมูหวาน, ท๊อปฟี่นม ฯลฯ ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นช่ือของเมืองมาเก๊า น าท่าน ผ่านชมมาเก๊าทาวเวอร์ ซึ่งเป็นหอคอยที่
มีความสูงเป็นอันดับ 10 ของโลกและเป็นอันดับ 8 ของเอเชียมีความสูง 338 เมตร  จากนั้นน าท่านสู่อาณาจักร
คาสิโนที่ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ” THE VENETIAN RESORT HOTEL 
CASINO อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การพนันนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีน
นับพันตู้ ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกับบรรยากาศ เมืองเวนิสและสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดล่า ล า
คลองกลางเมือง ให้ท่านได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่กลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  อิสระให้ท่านได้ท ากิจกรรม
ต่างๆ (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่  จูไห่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ  ผ่านด่านกงเป่ย  
ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)  ในการเดินทางข้าม
ด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที  เมืองจูไห่   เขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 
ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่สาม  ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-สวนหยวนหมิงหยวน+ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  นําท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเคร่ืองประดับนําโชค ให้ท่านได้ เลือกซื้อเป็น ของฝากล้ําค่า   จากนั้นนําท่านแวะ  
ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นช่ือของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทําจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



บ่าย นําท่านเดินทางสู่ สวนหยวนหมิงชิงหยวน  สวนสาธารณะที่จําลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนของ
จริงในกรุงปักกิ่ง  นําท่านชม โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน การแสดงโชว์ย้อนความฝันกลับสู่หยวนหมิงหยวน 
เป็นโชว์ที่นําคุณย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ 100 กว่าปีก่อน การแสดงนี้ใช้เครื่องแต่งกายที่มีการตัดเย็บอย่าง
สวยงามกว่า 500 ชุด และใช้ทีมงานกว่า 700 คน จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย  เป็นย่านช้อปปิ้งที่
ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ....เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง  
พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

วันที่สี่  วัดผู่ถ่อ-ร้านบัวหิมะ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-จูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพ ฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นําท่าน  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  สิ่งศักดิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความเคารพนับถือ ณ วัดผู่ถ่อ  เพื่อให้ประชาชนชาวเมือง

จูไห่ได้สักการะบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม   นําท่านแวะ ร้านบัวหิมะ  ยาสามัญประจําบ้านที่มีช่ือเสียง มี
สรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ําร้อนลวก เป็นต้น 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีช่ือเรียกว่า  จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล   หรือ หวีหนี่  รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 

8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย ผ่านชม ถนนคู่รัก ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาด
ที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทําไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของ
บรรดาคู่รักทั้งหลาย   สมควรแก่เวลา นําท่าน เดินทางสู่  มาเก๊า โดยรถโค้ชปรับอากาศ   ผ่านด่านกงเป่ย   ท่าน
จะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่าน
และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที   

ค่่า  อาหารค่่าอิสระตามอัธยาศัย  
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามมบิน 

19.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882   
21.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ............... 
 

****************************** 
ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ    

              ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา           
 (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ต้ังแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***) 

 

หมายเหตุ  : ตามนโยบาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการ  ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ  ร้านขนมพื้นเมือง , ร้านหยก , ร้านผ้าไหม , ร้านบัวหิมะ  ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

*ก่อนทําการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก* 



มาเก๊า เวเนเซี่ยน จูไห่ 4 วัน 2 คืน  

 
 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้  ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับ
ราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่า
ภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง 

         บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)  

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กําหนดไว้ในรายการ 
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา

ประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป 
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน

ข้อจํากั ดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี  ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ 
(ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก) 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่  03-06 / 10-13 / 24-27 พ.ย. 59 
วันที่  13-16/ 27-30 ต.ค. 59 
วันที่  01-04 /  08-11 / 15-18 / 22-25 ธ.ค. 59 

9,900 บาท 3,500 บาท 

วันที่  20-23 ต.ค. 59 (วันปิยมหาราช) 12,900 บาท 3,500 บาท 

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 8,000 บาท 3,500 บาท 



หมายเหตุ   **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าท ี่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบ้ียประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลา
การเดินทาง 
 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ , ไวรัส, ไส้เลื่อน , ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตัวตาย , เสียสติ , ตกอยู่ภายใต้อํานาจ
ของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม , จลาจล , นัดหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 ค่าวีซ่าจีนและมาเก๊า สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติที่ระบุว่าต้องยื่นวีซ่าจีนและมาเก๊า 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 ค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 90 หยวน ต่อลูกค้า (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ)่ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวน
สิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น  

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจอง  ชําระยอดเต็มจํานวน ตามราคาทัวร์ที่ระบุไว้ในโปรแกรม เนื่องจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ัน     
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป -กลับ พร้อมกับคณะ  
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ ว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน  คน  /วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการนําเสนอเท่านั้น เมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับเดียวกัน
แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน 

7. การยกเลิก 
7.1 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร ์
7.2 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจํา

ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าต๋ัว
เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น  ๆ

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน  ,ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  



4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัย ธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน , การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน  แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้  โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ  สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจร กรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ 
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
ข้อควรระวัง!! 
หนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าต้องทําการย่ืนวีซ่าเข้าฮ่องกง และมาเก๊าหรือไม่ 

 **ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวฮ่องกง โทร . 02-233-7377 
**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก** 
 
 
 
 
  

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 


