
(รหสั000059)     WINDOW B+MFM    P.1 

บริษัท ริโอไทยทราเวล จ  ากดั         

29/44  ซ.หทยัราษฎร ์39  ถ.หทยัราษฏร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ  10510 

โทร.02-9155291-3, 02-9155296-7  โทรสาร.02-9155299   e-mail: sales@riothai.co.th   
www.riothaitravel.com 

  

 
 

        
   ใบอนุญาตน าเทีย่วเลขที ่11/04307      
 

เท่ียวฮ่องกง-มาเกา๊-เซินเจ้ิน 4 วนั 3 คืน  
(พกัฮ่องกง 2 คืน/เซินเจ้ิน 1 คืน) 

เที่ยวมาเกา๊ - ชอ้ปป้ิงเซนาโดส้แควส ์– ชมวิหารเซนตป์อล 

ชม THE VENETIAN MACAO RESORT สุดหรูเลิศอลงัการ 

นมสัการขอพรหวงัตา้เซียน  อธิฐานจติขอโชคลาภที่วดัแชกง  
พกัผ่อนเพลิดเพลินกบัแหล่งชอ้ปป้ิงอนัทนัสมยัย่านถนนนาธาน 

ชอ้ปป้ิงของถูกที่ Lowu Center (มาบุญครองเมืองจนี) 

ชมโชวก์ารแสดงแสง สี เสียง ตระการตาเมืองจ  าลอง WINDOW OF THE WORLD 

บินตรงโดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) 

 
 

       
 
 
 

 

โปรแกรมการเดินทาง (ออกเดินทางทุกวัน) 
 

 
05.30 น.           ทุกท่านเขา้เช็คอินท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4   ประตู 5-6   เคานเ์ตอร์ K   
                           สายการบิน Hong Kong Airlines(HX)  
08.25 น.      ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Hong Kong Airlines เท่ียวบินท่ี HX 768 

12.10 น.           เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่าอากาศยานท่ีทนัสมยัดว้ยเทคโนโลย ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  เจา้หนา้ท่ีจะรอรับท่าน ณ ทางออก B  (EXIT B) 

           จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  ……..  

                           อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นหรือเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงฮ่องกงตามอธัยาศยั   
 
 

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ - ฮ่องกง 
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เชา้               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(1) 

เดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร่ี  จากนั้นน าท่านผา่นชมววิของเกาะมาเก๊า ซ่ึงจะผา่นชมจุดส าคญัๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ 
ท่ีมีความสูงถึง 338  เมตร และ องค์เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม ปรางคท์องสมัฤทธ์ิประทบัยนืบน
โคมทรงดอกบวั มีความสูง18  เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ซ่ึงพระพกัตร์ละมา้ย พระแม่มารี เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์โปรตเุกส
สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊า คืนใหก้บัจีน เพ่ือใหค้นรุ่นหลงัไดร้ะลึกถึง และ
ภายใตรู้ปป้ันยงัจดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงถึงประวติัความเป็น มาและวตัถุประสงคใ์นการก่อสร้างองคเ์จา้แม่กวนอิ
มองคน้ี์  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างข้ึนเม่ือตน้ศตวรรษท่ี 17 นบัเป็นสถานท่ี ท่ีมี ความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์และเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนา แห่งแรกของชาวตะวนัตก
ในดินแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรงท าให ้ คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์
ดา้นหนา้ และบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ท่ีสง่างาม หลงัจากท่ีมีการบูรณะข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.1991 นอกจากน้ีดา้นหลงัโบสถ์
ยงัมีการจดัพิพิธภณัฑท์างศาสนาข้ึน และยงัมีหลุมฝังศพของบาทหลวง วาลิคนาโน ผูก่้อตั้งโบสถ ์ตลอดจนโครงกระดูก
ของชาวคริสต ์ ญ่ีปุ่น และเวยีดนามท่ีเสียชีวติเม่ือคราวท่ีเกิด เพลิงไหม ้ คร้ังยิง่ใหญ่  จากนั้นน าท่านมายงัยา่นการคา้
ส าคญัของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยทม์าเก๊า เรียกวา่ เซนาโด้ สแควร์ คือศูนยก์ลางของเมืองมาเก๊ามาหลายร้อยปีและ
ยงัคงเป็นสถานท่ีส าหรับจดังานสาธารณะ และงานเฉลิมฉลองต่างๆ รอบจตรัุสคืออาคารสีอ่อนพาสเทล สไตลนี์โอ
คลาสสิคใหภ้าพกลมกลืนงดงามในบรรยากาศของเมดิเตอร์เรเนียน เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีราชการหลายแห่ง เป็นยา่น
การคา้ท่ีส าคญั อาทิ ท่ีท าการไปรษณียส์ านกังานใหญ่  โฮล่ีเฮาส์ออฟเมอร์ซ่ี  ท่ีท าการองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวมา
เก๊า  หอ้งสมุด และอาคารพาณิชยส์ไตลย์โุรปมากมาย อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เช่น 
เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม หลากหลายยีห่อ้ อาทิเช่นESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ   
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  Macau Fisherman’s Wharf ภายในจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ Dynasty Wharf 
เป็นการจ าลองสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งัใหเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงEast Meets West จะเป็นส่วนบนัเทิงส าหรับเด็ก
ร้านอาหารและท่ีจดัการแสดงโชวต์่างๆ Legend Wharf จุดเด่นอยูท่ี่สถาปัตยกรรมสไตลย์โุรปและละตินเพลิดเพลินกบั
การแสดงละครเร่บนถนนสายหลกัหรือจะชมทศันียภาพชายฝ่ังทะเลท่ีงดงามเป็นตน้ 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(2) 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว เดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN 

RESORT ท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวติัศาสตร์ของ
ชาวเวนิส  ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ชอ้ปป้ิงกวา่ 350 ร้าน มีทั้งสินคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท่้านเลือก และยงัมีสปา
สุดหรูหราใหท่้านเลือกใชบ้ริการ มีร้านอาหารกวา่ 20 ร้านและท่ีนัง่รองรับกวา่ 1,000 ท่ีนัง่ภายในมีเน้ือท่ี
กวา้งขวางท่ีสามารถใชใ้นการจดันิทรรศการหรือสมัมนา และท่านยงัสามารถล่องเรือกอนโดล่าซ่ึงมีฝืพายท่ี
สามารถขบัร้องเพลงไดอ้ยา่งไพเราะ ภายในยงับรรจุดว้ยร้านคา้มากมายคลา้ยกบัยกหา้งดงัๆมาไวท่ี้น่ี ใหท่้านได้
สมัผสัเมืองเวนิสท่ียกมาตั้งใจกลางโรงแรม..... ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเส่ียงโชคเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้
ท่านไดล้องเส่ียงโชคเล่นๆเพ่ือความสนุกสนานเยน็                     

วันทีส่องของการเดินทาง          มาเก๊าเดย์ทวัร์    (ไกด์มาเก๊าพูดภาษาอังกฤษ) 
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เยน็                     **รายการทวัร์จะจบลงที ่Venetian Hotel โดยมคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะให้ตัว๋เรือขากลบัแก่ท่าน ท่านจะต้องเดนิทางไป
ยงัท่าเรือด้วยตนเอง โดยท่านสามารถนั่ง Free Shuttle Bus ของเวเนเช่ียนไปยงัท่าเรือได้โดยสะดวก         เวลาเรือ
ออก 17.30 น. ท่านจะต้องถึงท่าเรือ 17.00 น.  (กรุณาเช็คเวลาเรือออกในตัว๋อกีคร้ัง)  เพือ่เดนิทางกลบัสู่ฮ่องกง
(ท่าเรือ HK CHINA FERRY TERMINAL  ฝ่ังเกาลูน) หลงัจากนั้นอสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอธัยาศัย และเดนิทาง
กลบัทีพ่กัด้วยตนเอง 

  พกัท่ี  ……. 

 

 

 

เชา้            (เช็คเอาทจ์ากโรงแรม ท่านสามารถฝากกระเป๋าสมัภาระท่ีไม่จ าเป็นไวท่ี้โรงแรมได ้กรุณาติดต่อ เจา้หนา้ท่ีของโรงแรม) 
                  รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (3)  (มคัคุเทศก์ท้องถิน่จะมารับท่านไปยงัภัตตาคาร)             
                           น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมวิ  มีกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาให้

ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัปีใหม่  จากนั้น น าท่านนมสัการและชมหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง  
“วดัหวงัต้าเซียน”  ทุกๆวนัอารามเต๋าสีสนัสดใสท่ีน่ีจะคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นท่ีมาบูชาหวงัตา้เซียน  ซ่ึงข้ึนช่ือดา้น
อิทธิฤทธ์ิในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็  จึงไดรั้บการนบัถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นท่ีเคารพบูชาอยา่งสูง
ของชาวฮ่องกงและไทย เล่ืองลือวา่คนท่ีมาขอพรท่ีน่ีมกัจะไดด้งัสมปรารถนา พบกบัพลงัศรัทธาของผูค้นท่ีน าธูป
และสม้มาสกัการะเพ่ือขอพรต่างๆ ตั้งแตเ่ร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลส าหรับการท าธุรกิจ  เม่ือไปถึงแลว้ลอง
เส่ียงเซียมซีและใหค้นอ่านค าท านายตามเลขท่ีไดดู้  จากนั้นน าชมโรงงาน TSL Jewellery ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ!! และน าท่านเลือก
ซ้ือยาสมุนไพรจนี ต่างๆ อีกมากมาย                    

บ่าย              น าท่านสู่สถานีรถไฟ(KCR)  เพื่อเดินทางไป เมอืงเซินเจิน้ เมืองเศรฐษกิจของจีน(ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที) 
ถึงเซินเจ้ิน เมืองเศรษฐกิจของจีนท่ีมีความเจริญไม่แพฮ่้องกงแต่ข้ึนช่ือเร่ืองของสินคา้ ท่ีมีราคาถูกกวา่ฮ่องกงมาก       
จึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นนกัชอ้ปโดยเฉพาะ  

                    จากนั้น น าท่านเดินสู่สถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงเปรียบเสมือนสญัลกัษรณ์ของเมืองเซินเจ้ิน  หน้าต่างโลก Window of 

the World  ใหท่้านไดท่้องเท่ียวไปทัว่โลกกบัการจ าลองสถานท่ีส าคญัต่างๆ  มาไวท่ี้น่ีท่ีเดียว   อาทิเช่น  แกรนด์
แคนยอนของอเมริกา นครวดันครธมของกมัพชูา โอเปร่าเฮา้ส์ของออสเตรเลีย หอไอเฟลของฝร่ังเศส  
พีระมิตของอียปิต ์เป็นตน้  อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั    

                            ช่วงเยน็ น าท่าน ชมโชว์การแสดงแสง สี เสียง อนัตระการตา ซ่ึงใชน้กัแสดงมากกวา่ 1,000  ชีวติ ในเวทีท่ีจุผูช้ม 
ไดม้ากกวา่ 10,000 ท่ีนัง่       

ค ่า                รับประทานอาหารค า่  ณ  ภัตตาคาร (4) (เมืองเซินเจ้ิน) 
จากนั้น         น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  CAA Holy Sun Hotel  (เซินเจิน้)  หรือเทียบเทา่  

 

 

 

วันทีส่ามของการเดินทาง        ฮ่องกง - เซินเจ้ิน - ชมเมืองจ ำลอง  Window Of The World 
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เชา้                รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม (5) 
                           น าท่านเดินทางท่องเท่ียวชมเมือง เซินเจ้ิน โดยระหวา่งทางจะมีการแวะหยดุใหท่้านไดช้มและเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

จากโรงงานผลิตของท่ีระลึกหรือ Museum Of Shenzhen  เช่น  หยก  หรือ  มุก  เป็นตน้  โดยสินคา้ส่วนมากจะ
ผลิตตามความเช่ือของชาวจีนท่ีเช่ือถือในส่ิงประดบัท่ีเป็นมงคล ไม่วา่จะเป็นเผเ่ยา้สตัวใ์นเทพนวนิยายท่ีวา่กนัวา่ 
ผูค้รอบ ครองจะประสบแตค่วามมัง่มีทรัพยสิ์นเงินทองจะไหลมาเทมา โดยไม่รู้ตวั หรือ เรือส าเภาท่ีเช่ือกนัวา่มี 
ผลท าใหกิ้จการคา้ขายเจริญรุ่งเรืองยิง่ ๆ ข้ึนไป  เป็นตน้     จากนั้น  น าท่านสู่ท่ีชอ้ปป้ิงราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิน
เจ้ิน LOWU CITY  คนไทยรู้จกัในนามมาบุญครองเมืองจีน  มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ
เป็นของฝากส าหรับคนท่ีท่านรักและตวัท่านเอง อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

เท่ียง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(6) (เมืองเซินเจ้ิน) 
ได้เวลาอนัสมควรเดนิทางโดยรถไฟ กลบัสู่ฮ่องกง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัยา่นจิมซาจุ่ย,ยา่นมงกก    มีสินคา้ มากมาย 
เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ฯลฯ หรือชอ้ปป้ิง DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษีกบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุม
โลกหลากหลายแบรนด ์อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, 
BALLY, G2000  เป็นตน้   

18.00 น.            พร้อมกนั ณ LOBBY ของโรงแรมทีท่่านพกัในคนืแรก   (มคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะแจ้งเวลานัดทีแ่น่นอนอกีคร้ัง )

(กรุณาตรงต่อเวลา)  เพื่อน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง          
23.15 น.      ออกเดินทางจากฮ่องกงโดยสายการบิน Hong Kong Airlines เท่ียวบินท่ี HX 773 

01.10 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจ....... 

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

หมายเหตุ:ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะเวลาสภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้นตามความ
เป็นจริงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงผูจ้ดัสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีถือเอาความปลอดภยัของ ผูเ้ดินทางเป็นประการ
ส าคญั  โดยใหย้ดึถือตามค านดัหมายของมคัคุเทศกท่ี์ดูแลท่านเป็นหลกั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง         เซินเจ้ิน ช้อปป้ิง – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
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อตัราคา่บรกิาร:  ส าหรบัการจองขั้นต า่  4 ท่าน / (ออกเดินทางทุกวนั) 

ทา่นสามารถเลอืกพักโรงแรมในฮอ่งกง (ฝ่ังเกาลนู) ไดดั้งนี้ 

โรงแรม ราคาใชเ้ดินทางระหว่าง ราคาผูใ้หญ่/ท่าน 

(พกัหอ้งคู่) 

 
 
 
 

1.Metropark Hotel Mongkok        
   www.metroparkhotelmongkok.com  

2.The Cityview Hotel (Economy Room)  
    www.thecityview.com.hk  

3.Evergreen Hotel 
    http://www.evergreenhotel.com  

4. Hotel MK 
    http://www.hotelmk.com.hk/  

5.Royal Park Hotel  
 www.royalpark.com.hk 

 

 
 

 

1-30 ก.ย.58 
 

 

 
 

1-31ต.ค.58 

 

 

1พ.ย.-20ธ.ค.58 

 

 
 

18,800.- 
 

 
 

 

20,500.- 
 
 

18,800.- 
 

 
หมายเหต:ุ 
1.ราคานีส้ าหรับจองขัน้ต า่ 4 ทีน่ั่ง 
2.วซีา่เขา้เซนิเจิน้แบบกรุ๊ป 
3.ตอ้งจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 3 วัน เนือ่งจากตอ้งยืน่ขอ้มลูท าวซีา่เขา้เซนิเจิน้ 

 

วีธีการท าจอง 

1. สง่ E-mail หรอื Fax ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทกุทา่น (มอีายกุารใชง้านเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน)  

 

อตัราค่าบริการรวม : 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – ฮ่องกง โดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นทศันาจร  
2. ค่าโรงแรมท่ี 3 คืนพกัตามท่ีรายการก าหนด  (พกัฮ่องกง 2 คืน / เซินเจ้ิน 1 คืน)   
3. ค่าอาหาร 6 ม้ือ ตามโปรแกรม 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีรายการก าหนด 
5. ค่ารถรับส่งน าทศันาจรตามโปรแกรม 
6. ค่าวซ่ีานกัท่องเท่ียวเขา้เมืองเซินเจ้ิน (วซ่ีากรุ๊ป) 
7. มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (รออยูท่ี่ฮ่องกงและเซินเจ้ิน/พดูภาษาไทย)  / มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินมาเก๊า พดูภาษาองักฤษ 
8. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าภาษีน ้ ามนั 
9. ค่าท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินคุม้ครอง  200,000  บาท/ท่ีนัง่ 

mailto:sales@riothai.co.th
http://www.riothaitravel.com/
http://www.metroparkhotelmongkok.com/
http://www.thecityview.com.hk/
http://www.evergreenhotel.com/
http://www.hotelmk.com.hk/
http://www.royalpark.com.hk/


(รหสั000059)     WINDOW B+MFM    P.6 

บริษัท ริโอไทยทราเวล จ  ากดั         

29/44  ซ.หทยัราษฎร ์39  ถ.หทยัราษฏร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ  10510 

โทร.02-9155291-3, 02-9155296-7  โทรสาร.02-9155299   e-mail: sales@riothai.co.th   
www.riothaitravel.com 

  

อตัราราคานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีากรณีท่ีลูกคา้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  เช่น พาสสปอร์ตลาว  ,กมัพชูา  ,พม่า  ,เวยีดนาม เป็นตน้ 

3. ค่าน าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ( 20  กิโลกรัมต่อท่าน ) 
4. ค่าใช่จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรีด,ค่าอาหารม้ือ

ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
5.     ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (ตามท่ีท่านเห็นสมควร) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ: 
1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่ามดัจ าการเดินทางเป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมืน่บาท) ต่อท่าน ทนัทีท่ีได ้มี

การส ารองหอ้งพกัและเท่ียวบินแลว้ เน่ืองจากหอ้งพกัและเท่ียวบินมีจ านวนจ ากดั ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดท้ าการจองทวัร์หลงัจาก
ท่ีไดว้างเงินมดัจ าแลว้  และบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจ า หากท่านยกเลิกการเดินทางหลงัจากท่ีท่านจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ไม่
วา่ดว้ยกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ เม่ือท่านไดรั้บตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารประกอบการเดินทางท่ีออกโดยบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯจะจดัส่ง
เอกสารการเดินทางใหท่้านหลงัจากท่ีท่านไดช้ าระเงินมดัจ าแลว้  

3. กรณีท่ีท่านไม่ช าระเงินใหค้รบตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯก าหนดโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร  บริษทัฯจะถือวา่ท่านผิดสญัญาและอาจ
ยกเลิกโปรแกรมการเดินทาง  แต่จะแจง้ใหท่้านทราบก่อนยกเลิกอยา่งนอ้ย 24 ชม. เพ่ือใหท่้านมีเวลาท่ีจะช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

4.   การช าระเงินท่านสามารถเขา้มาช าระเงินท่ีบริษทัฯ หรือช าระผา่นเคานเ์ตอร์ธนาคาร ตามรายละเอียดและวนัเวลาท่ีก าหนดในใบเรียก
เก็บเงิน(INVOICE)   

5.   เม่ือท่านช าระเงินมดัจ า หรือ ยอดเงินทั้งหมดแลว้ บริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบ ขอ้ตกลงและยอมรับเง่ือนไขต่างๆของแพค็เกจทวัร์นั้นๆ 
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 

 

เงือ่นไขยกเลกิ (หลงัจากท่านได้ช าระค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว) :  
1. ยกเลิกก่อนเดินทาง  16-30  วนั  เก็บค่าใชจ่้าย  80  เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ 
2. ยกเลิกก่อนเดินทาง  1-15  วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100  เปอร์เซ็นต ์

3. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. การเล่ือนการเดินทาง(ทุกกรณี) ลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบค่าเล่ือนการเดินทางอนัไดแ้ก่ ค่าตัว๋เคร่ืองบินและค่าหอ้งเป็นตน้ ซ่ึงตอ้ง
ตรวจสอบ เป็นกรณีไป ตามเง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรม 

***หมายเหต:ุ กรณีทีท่่านได้จ่ายค่ามดัจ าค่าทวัร์แล้ว และขอยกเลกิการเดนิทาง บริษัทฯ จะไม่คนืเงนิค่ามดัจ าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
(ตามเงือ่น ไข ในใบแจ้งหนี)้ 
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ข้อยกเว้นในเร่ืองความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาจากเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1.การประทว้ง หรือ การก่อจลาจล ซ่ึงเป็นปัญหาภายในของประเทศนั้น ๆ  
2.การก่อการร้ายสากลซ่ึงผูเ้ดินทางอาจไดรั้บอนัตรายจากปัญหาดงักล่าว 
3.การล่าชา้ หรือ ยกเลิกการเดินทางของสายการบิน ซ่ึงมาจากปัญหาเร่ืองความปลอดภยั เช่น มีพายรุุนแรง ซ่ึงไม่ปลอดภยัในการท าการ
บิน เป็นตน้ 

4.อนัตรายต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ซ่ึงไม่ไดมี้สาเหตุมาจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของเรา  เช่น  การถูกปลน้ จ้ี 
การถูกท าร้ายโดยบุคคลท่ีสาม การสูญหายของทรัพยสิ์นมีค่าต่างๆ เป็นตน้ 

5.อนัตรายท่ีมาจากภยัธรรมชาติ  เช่น ดินถล่ม พาย ุฟ้าผา่ น ้ าท่วม เป็นตน้ 
6.การถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง(Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเขา้ หรือ ออกเมืองดว้ยเหตผุล
ใด ๆ ก็ตาม ท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ถือเป็นเหตุซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 

เงือ่นไขการท าประกนัภัยการเดินทางท่องเที่ยว 
1. บริษทัฯ จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือทวัร์ทุกท่าน หากเกิดอุบติัเหตุ ทางบริษทัฯจะช่วย
ประสานงานในเร่ืองการเบิกค่ารักษาพยาบาลกบัทางบริษทัประกนั โดยใหถื้อค าตดัสินของบริษทัประกนั เป็นท่ีส้ินสุด ทางบริษทัฯจะถือ
วา่เราเป็นแคต่วักลางในการซ้ือประกนัอุบติัเหตเุท่านั้น หรือท่านอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัโดยตวัท่านเองก็ได ้
2. บริษทั ศรีอยธุยา  เจนเนอรัล ประกนัภยั  เป็นบริษทัท่ีรับท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางของลูกคา้ทุกท่าน 
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