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ลดอีกท่านละ 500 บาท 
 

 สดุอลงัการ “The Venetian”   
 ชมโสถเ์ซน็ตพ์อล + เซนาโดส้แควร ์ 

 ขอพรหนา้ทีก่ารงาน ณ วัดแชกง 
 ขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล Repulse Bay   

 ชอ้ปป้ิงสดุมันสย์า่นจมิซาจุย่ + ตลาดใตด้นิกก๊เป่ย 
 เมนูพเิศษ!!! เมนูเป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง+ชมโชวห์ยวนหมงิหยวน 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง-เซนิเจิน้                        (-/-/เย็น Set Box) 

12.00 น.       พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 8 Row Q สายการบนิ Royal Jordanian 

Airways (RJ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุท่าน 

15.25 น.       ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ RJ182  **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

18.55 น.       ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  ใหท้า่นออก “ Exit  B”    

 

 

 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น Set Box (1)  จากนัน้ น าทกุทา่นเดนิทาง สูเ่ซนิเจ ิน้ โดยรถไฟ 

น าเขา้สูท่ ีพ่กั Shanshui Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง  จไูห-่รา้นบัวหมิะ -ผา้ไหม-หยก-ถนนคูรั่ก-หวหีนี-่ตลาดใตด้นิกก๊เป่ย –
โชวห์ยวนหมงิหยวน    (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                         

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู ่จูไหโ่ดยรถโคช้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชม. จากนัน้น าทา่นชมมารูจั้กสมนุไพรจนี หรอืทีรู่จั้กในนาม “บวั

หิมะ” ซึ่งถือเป็นยาประจ าบา้นของชาวจีน  “ยาบัวหิมะ ” 

สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม , แกร้ดิสดีวง 

ฯลฯ รา้นหยก ผา้ไหมน าท่าน ผา่นชมถนนคูร่กั (The Lover’s 

Road) ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทัิศน ์

ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ดช้ือ่ว่าถนนคู่รัก ก็เพราะวา่ภายใน

บรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอื มา้น่ัง ซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึ

ไดช้ือ่วา่ถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก..ซึง่มสีัญลักษณ์อันสวยงามโดดเดน่ของ

เมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู ชม “จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์” หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีน”ี เป็นรูป

แกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

ตลาดใตด้นิก๊กเป่ย ตัง้อยู่ตดิชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กว่า รา้นคา้ มี

สนิคา้ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชัน้น าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่ ฯลฯ ทีน่ี ่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หมด ซึง่เป็นทีน่ยิมมากของ
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ชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสนิคา้ทีน่ี่มคีุณภาพและราคาถูก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้

สนิคา้ตามอัธยาศัย 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ!!เมนเูป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

แลว้น าทา่นชม NIGHT SHOW หยวนหมงิชงิหยวน สมัย 

ราชวงศช์งิ อันตระการตา 

     หมายเหต…ุชม โชวห์ยวนหมงิชงิหยวน อาจชมกอ่นหรอืหลัง 

     อาหารค า่แลว้แตค่วามเหมาะสม  

น าเขา้สูท่ ีพ่กั Zhongtian Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม มาเกา๊ - วดัเจา้แมก่วนอมิ - โบสถเ์ซนตป์อล - เซนาโดแ้สควร ์– 
เดอะเวเนเชีย่น - จไูห ่                     (เชา้/กลางวนั /-)     

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  

จากนัน้ น าทกุทา่นเดนิทางสูม่าเกา๊โดยรถโคช้ จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดั

เจา้แมก่วนอมิ ซึง่เป็นวัดที่มขีนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเกาะมา

เก๊า "สักการะเจา้แม่กวนอมิ องค์เจา้พ่อกวนอู เจา้แม่ทับทมิ หรือ 

อาม่า เพื่อความเป็นศริิมงคล ผ่านชมองค์ รูปปั้นเจา้แม่กวนอมิ 

ปรางคท์อง  (Kun Iam Statue) ทีต่ัง้อยูร่มิทะเลเจา้แมก่วนอมิองค์

ทองสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิทั์ง้องคม์คีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 18 

ตัน ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกับแดด

ยามเย็นเป็นประกายเรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจับตาแต่หาก

เพ่งมองดูดีๆ จะเห็นว่าเจา้แม่กวนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แม่กวนอมิลูกครึง่

คอืป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็น   หนา้พระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็ 

เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกส ตัง้ใจสรา้ง ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสที่

สง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับจนี....น าท่านแวะ ชม ชมิขนมพืน้เมอืง รา้นโอทอ้ป มาเก๊า จากนัน้น า

ท่านชม โบสถเ์ซนตพ์อลทางประวัตศิาสตร ์และ เป็นสัญลักษณ์

ประจ าเมอืงมาเก๊าโบสถแ์หง่นี้เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนา แหง่แรก

ของชาวตะวันตกใน ดนิแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได ้

เกดิเพลงิไหม ้ อย่างรุนแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนต์ปอลคงเหลอืแค่เพยีง

บานประต ูและบันไดทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่งา่ งาม หลังจากมกีารบรูณะ

ขึน้ใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มกีารจัดสรา้ง 

พพิธิภัณฑท์างศาสนาขึน้ และยังมหีลุมฝังศพของบาทหลวงวาลคิ 
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นาโน ผูก้อ่ตัง้โบสถ ์ตลอดจนโครงกระดกูของชาวครสิตญ์ีปุ่่ นและเวยีดนามทีเ่สยีชวีติเมือ่คราว

ทีเ่กดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ ่...เดนิทางสู.่..เซนาโดส้แควร.์..สถานทีช่อ้ปป้ิงใหญใ่จกลางเมอืงมา

เก๊า ภายในบรเิวณตกแตง่ดว้ยตกึอาคารอายกุวา่ 400 ปี สรา้งโดยชาวโปรตเุกสทีอ่พยพ มาตัง้

หลักแหลง่อยู่ในมาเก๊าเมือ่ครัง้อดตีงดงามตาดว้ยพืน้กระเบื้องซึง่น ามาจากยุโรป ตกแตง่เป็น

รปูเกลยีวคลืน่อันงดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

หลังอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว เดอะเวเนเชยีน..ชมบรรยากาศภายใน

บรเิวณของ VENETIAN RESORTทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรม 

แบบบารอคธมี ของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัตศิาสตร์

ของชาวเวนสิท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ชอ้ปป้ิงกวา่ 350 รา้น มทัีง้

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท้่านเลอืก และยังมสีปาสดุหรูหรา

ใหท้่านเลอืกใชบ้รกิาร มรีา้นอาหารกวา่ 20 รา้นและทีน่ั่งรองรับ

กวา่ 1,000 ทีน่ั่งภายในมเีนื้อทีก่วา้งขวางทีส่ามารถใชใ้นการจัด

นทิรรศการหรอืสมัมนาและทา่นยังสามารถลอ่งเรอืกอนโดลา่ซึง่มฝืีพายทีส่ามารถขับรอ้งเพลง

ไดอ้ยา่งไพเราะภายในยังบรรจดุว้ยรา้นคา้มากมายคลา้ยกับยกหา้งดังๆมาไวท้ีน่ี่อาทเิชน่ coach 

เป็นตน้และภายในบรเิวณของโรงแรมและยังมขีบวนพาเหรดใหท้่านไดช้ืน่ชมอันตระการตาให ้

ท่านไดส้ัมผัสเมอืงเวนสิทีย่กมาตัง้ใจกลางโรงแรม ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการเสีย่งโชคเรามี

คาสโินขนาดมหมึาใหท้า่นไดล้องเสีย่งโชคเลน่ๆเพือ่ความสนุกสนาน  

*** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั *** ไดเ้วลาสมควรพาทา่นขา้มดา่นกลับสู ่เมอืงจไูห ่ 

น าเขา้สูท่ ีพ่กั Zhongtian Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ ฮอ่งกง-วดัแชกงหมวิ-รพีลัสเบย-์ชอ้ปป้ิงนาธาน-กรงุเทพฯ       

              (เชา้/กลางวนั /-)   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ ี ่น าทา่นเดนิทางสู ่ 

วดัแชกง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนนาม “วดัแชกงหมวิ” หรอืวดักงัหนั  

น่ันเอง นมัสการเทพเจา้แชกงเพือ่ความเป็นสริมิงคล น าทา่นเยีย่มชม 

โรงงาน “จวิเวอรร์ ี”่ ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บ 

รางวลัอันดับเยีย่มยอด น าทา่นสูห่าดทราย REPULSE  BAY  หาด 

ทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการ 

ถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูป้ันของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แม ่
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ทินโห่วซึ่งท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่

ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพร

จากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล  ขา้ม

สะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

น าทุกท่านชอ้ปป้ิงยา่นถนนนาธาน   หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่น

เทอรม์นิลั แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ช ้

อปมากกว่า700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI,GIORGIOARMANI DKNY 

MARK&SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us  จนไดเ้วลาสมควรน าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

เช็คลัปกอ๊ก น าทุกท่านเช็คอนิ (พรอ้มรับสว่นลดสงูสดุถงึ 70% กับเทศกาล ลดทัง้เกาะ ตัง้แต ่

28 มถินุาย - 31 สงิหาคม ) 

21.25 น. เหริฟ้ากลับท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Royal Jordanian Airways (RJ) เทีย่วบนิ

ที ่RJ183 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

23.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

     .…….HAVE A NICE TRIP……… 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

พกัคู ่ทา่นละ 
พกัผูใ้หญ ่

2ทา่น 

พกัผูใ้หญ ่

2ทา่น 
เพิม่ 

5 - 8 พ.ย. 59 13,900.- 13,900.- 12,900.- 4,500.- 

12 - 15 พ.ย. 59 13,900.- 13,900.- 12,900.- 4,500.- 

19 - 22 พ.ย. 59 13,900.- 13,900.- 12,900.- 4,500.- 

26 - 29 พ.ย. 59 13,900.- 13,900.- 12,900.- 4,500.- 

** วนัพอ่ 3 - 6 ธ.ค. 59 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

**ปีใหม ่31 ธ.ค.59 - 3 ม.ค. 60 17,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500.- 

 

          ** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่น 

และภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีก่ าหนด ** 

** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีค้ านงึถงึผลประโยชน ์ของลกูคา้เป็นหลัก ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม     : 
 คา่บัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชัน่) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ย

แลว้ 

 คา่ทีพั่ก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น 



 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator ทีฮ่อ่งกง ผูช้ านาญเสน้ทาง 

 ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 1 ,000,000 บาท )เงือ่นไขตามกรมธรรม์(  

 สมัภาระน า้หนกัไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. (โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิไดท้า่นละ 1 ใบเทา่น ัน้) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 

 Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 วซีา่เขา้ฮอ่งกงและจนี  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่

เขา้ฮอ่งกงและจนี คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทาง

ตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้ -ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 **ถา้กรณีที่ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซ่าจนีแบบเดี่ยว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย

ในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท** 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ + คนขบัรถ 1,000 บาท/ลกูคา้ ตลอดทรปิการเดนิทาง   

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน า้ใจของทกุทา่น ไมบ่งัคบัใดๆ 

 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้  
ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

 ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 
 เมือ่ตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน  

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาส ารองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากวนัจอง 3 วนั เทศกาลมดั

จ าทา่นละ 10,000 บาท 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ 

การยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้
มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้ -ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ ฮอ่งกง ไมม่ ี

การคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ



 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

ตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตั๋วทา่น
ละ 10 ,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋ว
เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

7. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางพรอ้มหัวหนา้ทัวร ์
8. คณะผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นขอสงวนสทิธิไ์มม่หีัวหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย  ,การถกูท ารา้ย ,การสญูหาย ,ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ  

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่
รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน
เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุ
ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ
ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการ
เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม ่

     เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ  
     ทัง้ส ิน้ 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

 
 

 


