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วนัแรก   กรุงเทพฯ • ฮ่องกง • Mongkok Ladies Market       (- /-/-) 

12.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 

Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
15.00 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX 654  **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 

 
18.50 น.             ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit B”  
 เดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ืออีกหน่ึงแห่ง Mongkok Ladies Market ตั้งอยูบ่นถนน Tung Choi Street ความ

ยาวของตลาดยาวประมาณ 500 เมตร ไม่ใช่มีแค่ของส าหรับคุณผูห้ญิงเท่านั้น มีทั้งเส้ือผา้ นาฬิกา กระเป๋า ของฝาก 
รองเทา้ เคร่ืองประดบัแฟชัน่ รวมไปถึงของท่ีระลึกอีกดว้ย (อสิระอาหารเยน็) 

จากน้ัน  น าเข้าสู่ทีพ่กั Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่อง สะพานเช่ือมฮ่องกง/จูไห่/มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล • โบสถ์เซ็นต์ปอล • เซนาโด้สแควร์ • วดัเจ้าแม่กวนอมิ 
• เวเนเช่ียน • ฮ่องกง  (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านนัง่รถบสัขา้มสะพานเช่ืองฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เป็นสะพานขา้มทะเลท่ีมีความยาวท่ีสุดถึง 55 กิโลเมตร แต่

ในช่วงหน่ึงของสะพานจะเป็นสะพานอุโมงคใ์ตน้ ้าท่ีมีความยาวถึง 7 กิโลเมตร ตั้งอยูบ่นแผน่ดินใหญ่ของจีนบริเวณ
สามเหล่ียมปากแม่น ้ าเพิร์ล เปิดให้บริการวนัแรกเม่ือ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นการเช่ือมฮ่องกงกบัเมืองต่างๆ ใน
พื้นท่ีเกรทเตอร์ เบย ์(Greater Bay Area) สร้างข้ึนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและพฒันาเศรษฐกิจ และช่วยลด
ระยะเวลาเดินทางระหวา่งฮ่องกงกบัจูไห่ จาก 4 ชัว่โมง เหลือเพียงไม่ถึงชัว่โมงเท่านั้น 
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จากนั้น  น าท่านผ่านชมรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ตั้ งอยู่บริเวณ  Outer 

Harbour สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค์  รูปป้ันมีความสูงถึง 20 เมตร 
ยืน่ออกไปทางทะเล 60 เมตร ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัสูง 4 เมตร 
ดูงดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดยามเยน็เป็นประกายเรืองรอง เหลือง
อร่ามงดงามจบัตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจา้แม่กวนอิมองค์น้ี
เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึงคือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระ
พกัตร์เป็น หนา้พระแม่มารีท่ีเป็นเช่นน้ีก็ เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ี
โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่ง
มอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน บริเวณฐานดอกบวัมีการจดัเป็นนิทรรศการ
เก่ียวกบัเจา้แม่กวนอิม พระพุทธศาสนา ลทัธิเต๋า และลทัธิขงจ้ือ ซ่ึงถือ
วา่มีความโดดเด่นจนกลายเป็นแลนด์มาร์กของมาเก๊าอีกดว้ย  น าท่าน
ชม โบสถ์เซนต์ปอล ประวติัศาสตร์ และเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองมา
เก๊าโบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตก
ใน ดินแดนตะวกัออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่ง
รุนแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ท่ีสง่างาม หลงัจากมีการบูรณะ
ข้ึนใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถ์แห่งน้ีมีการจดัสร้าง 
พิพิธภณัฑท์างศาสนาข้ึนและยงัมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค นา
โน ผูก่้อตั้ งโบสถ์ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญ่ีปุ่นและ
เวยีดนามท่ีเสียชีวติเม่ือคราวท่ีเกิดเพลิงไหมค้ร้ังใหญ่... 
เดินทางสู่...เซนาโด้สแควร์...สถานท่ีชอ้ปป้ิงใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊า
ภายในบริเวณตกแต่งดว้ยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาว
โปรตุเกสท่ีอพยพมาตั้งหลกัแหล่งอยูใ่นมาเก๊าเม่ือคร้ังอดีตงดงามตา
ดว้ยพื้นกระเบ้ืองซ่ึงน ามาจากยโุรปตกแต่งเป็นรูปเกลียวคล่ืนอนังดงาม 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมซ่ึงเป็นวดัท่ีมีขนาดใหญ่และ

เก่าแก่ท่ีสุดในเกาะมาเก๊า"สักการะเจา้แม่กวนอิม องคเ์จา้พ่อกวน
อู เจ้าแม่ทับทิม หรือ อาม่า เพื่อความเป็นศิริมงคล  น าท่าน
เดินทางสู่ โรงแรมหรูหรา 5 ดาวเดอะเวเนเชียน...ชมบรรยากาศ
ภายในบริเวณของ VENETIAN RESORT ท่ีตกแต่งด้วย
สถ า ปั ตย ก ร รมแบบบ ารอค ธี มขอ ง โ ร ง แ รม เ ป็ น แบบ
สถาปัตยกรรมประวติัศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับ
ร้านคา้ช้อปป้ิงกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินคา้แบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกและยงัมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้
บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและท่ีนัง่รองรับกว่า 1,000 ท่ีนัง่ภายในมีเน้ือท่ีกวา้งขวางท่ีสามารถใช้ในการจดั
นิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยงัสามารถล่องเรือกอนโดล่าซ่ึงมีฝืพายท่ีสามารถขบัร้องเพลงได้อย่างไพเราะ
ภายในยงับรรจุดว้ยร้านคา้มากมายคลา้ยกบัยกห้างดงัๆมาไวท่ี้น่ีอาทิเช่น coach เป็นตน้และภายในบริเวณของ
โรงแรมและยงัมีขบวนพาเหรดใหท้่านไดช่ื้นชมอนัตระการตาใหท้่านไดส้ัมผสัเมืองเวนิสท่ียกมาตั้งใจกลางโรงแรม
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ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเส่ียงโชคเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเส่ียงโชคเล่นๆเพื่อความสนุกสนาน
(อสิระอาหารเยน็) จากน้ัน น าท่านน่ังรถบัสข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า กลบัสู่ฮ่องกง  

จากน้ัน  น าเข้าสู่ทีพ่กั Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม วดัแชกงมวิ • วดัหวงัต้าเซียน • โรงงานจวิเวอร่ี • ตลาดหยก • รีพลสัเบย์ • กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เช้า บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นัน่เอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงข้ึน
ช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ือง
ความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจจากนั้น เยีย่มชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์
ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก (วัดหวังต้าเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางส่วน ตั้งแต่ปลาย 
ม.ีค. 62 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไม่มีก าหนดเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ยังมีบางส่วนที่สามารถเข้าไปสักการะ
ได้ ดังน้ันทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมอกีคร้ังค่ะ) 

 

 

  
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านสู่ ตลาดหยก คนจีนถือวา่หยกเป็นตวัแทนของความบริสุทธ์ิ และเป็นหินน าโชค ถา้พกติดตวัไวสุ้ขภาพจะดี

และอายุยืนยาว ให้ท่านชอปป้ิงซ้ือหยกตามอธัยาศยั ซ่ึงมีหลายรูปแบบให้เลือกซ้ือ ทั้งก าไล แหวน และสร้อยคอ 

จากนั้น น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน์เส้ียวแห่งน้ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉาก
ในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหน้าท่ีปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 

22.25 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX 709 

  **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
00.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
........................................................................................ 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

ราคา ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วนั 2 คนื พกั 4 ดาว บิน CX 
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วนัเดินทาง จ านวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

12 – 14 ก.ค. 62 20+1 CX654/709 15,900 15,900 14,900 5,000 

19 – 21 ก.ค. 62 20+1 CX654/709 15,900 15,900 14,900 5,000 

02 – 04 ส.ค. 62 20+1 CX654/709 15,900 15,900 14,900 5,000 

10 – 12 ส.ค. 62 20+1 CX654/709 17,900 17,900 16,900 5,000 

24 – 26 ส.ค. 62 20+1 CX654/709 15,900 15,900 14,900 5,000 

30 ส.ค.-01 ก.ย.62 20+1 CX654/709 15,900 15,900 14,900 5,000 

06 – 08 ก.ย. 62 20+1 CX654/709 15,900 15,900 14,900 5,000 

13 – 15 ก.ย. 62 20+1 CX654/709 15,900 15,900 14,900 5,000 

20 – 22 ก.ย. 62 20+1 CX654/709 16,900 16,900 15,900 5,000 

12 – 14 ต.ค. 62 20+1 CX654/709 19,900 19,900 18,900 5,000 

25 – 27 ต.ค. 62 20+1 CX654/709 17,900 17,900 16,900 5,000 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า น้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซ่ึีงไม่มี
การบังคับให้ท่านซ้ือซ้ือหรือไม่ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มีการบังคับใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว
จะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิม่ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตาราง
การบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัสับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม  ในกรณไีม่ลงร้านรัฐบาลต้อง
จ่ายเพิม่ท่านละ 3,000 บาท 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ 
 กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัร์เต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนเดินทาง ** 
 กรณีทีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย 
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่

(Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
 กรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกดิความเหมาะสม 
 โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกระทดัรัต ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมน้ันๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ายการบินและบริษัททวัร์เรียกเกบ็และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซ่ึงทาง
บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลกิการเดินทางและได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว(กรณตีั๋ว 
REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง 
1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่ 
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น้อยกว่า15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
     2. กรณยีกเลกิ    
  2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, 

    วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทั้งส้ิน 
  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
    3.  กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 
          เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตาม 

ความเป็นจริงในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุก
กรณี 

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ 
ตามจ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนั  บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


