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โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินรอยัลจอร์แดน
 (- /-/-)

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

13.00 น.
16.15 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 Row Q เคาท์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan Airways
(RJ) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบิน RJ 182 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

20.05 น.
จากนั้น

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B” (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
นํ าท่านเข้าสูท่ ่พี กั PENTA HOTEL // HOTEL EAST // SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า
จากนัน้

จากนัน้
เที่ยง
จากนัน้

คํา่
จากนัน้

วัดแชกงมิว-รีพลัสเบย์-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้ งนาธาน จิมซาจุย่ -เซินเจิ้น-หลอหวู่

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้าแบบติ่ม ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือทีร่ ูจ้ กั กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นัน่ เอง นมัสการ
เทพเจ้าแชกงเพือ่ ความเป็ นสิริมงคล จากนัน้ นาท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูป
จันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูป
ปัน้ ของเจ้าแม่ก วนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ ว ซึ่ง ทาหน้าที่ป กป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่ นอยู่
ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้า
แห่งโชคลาภเพือ่ เป็ นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี
เยีย่ มชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่”ี ทีข่ ้นึ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลอันดับเยีย่ ม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตัง้ ต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีรา้ นขายของทัง้ เครื่อง
หนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้ า,กลอ้ งถ่ายรูป ฯลฯและสินค้าแบบทีเ่ ป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อน
มากมายมี SHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ช่อื OCEAN TERMINAL ซึง่ ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมี
ทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ กันได้ จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้นโดยรถไฟ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เป็ ดปักกิ่ง
นาทุกท่าน เดินทางสู่ทช่ี อ้ ปปิ้ งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น“Lowu City”คนไทยรูจ้ กั ในนาม

HKG004_RJ_APR-JUL18

มาบุญครองเมืองไทย เป็ นแหล่งเสื้อผ้า กระเป๋ า นาฬกิ า ที่มชี ่อื เสียงมากที่สุด คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเสื้อผ้าคุณภาพดีท่นี ่ี
กระเป๋ าหนังยี่หอ้ ดังๆ ของโลกเช่น หลุยส์ วิตตอง ก็มสี ่วนนาฬกิ ายี่หอ้ ดังๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มใี ห้เลือกหลายแบบ
พนักงานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได้ เหมือนคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างประเทศ ภายในแบ่งซอยเป็ นร้านขนาด
เล็กมากมาย แต่ละร้านจะมี CATALOG สินค้าดังๆ ระดับโลกให้ลูกค้าเลือก หากพอใจเขาจะไปหยิบสินค้ามาให้ชม และต่อรอง
ราคากันชนิดคนไทยขนกลับมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว
จากนั้น

นํ าท่านเข้าสูท่ ่พี กั CENTURY PLAZA HOTEL // CAA HOLY SUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4**

วันที่สาม

จูไห่-ถนนคู่รกั -หวี่หนี่ -หยก-ผ้าไหม-บัวหิมะ-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ ย-สวนหยวนหมิงหยวน-โชว์หยวนหมิงหยวน
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโค้ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
ผ่านชมถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดทีส่ วยงามแสนจะโรแมนติก ซึง่ รัฐบาลเมืองจูไห่
ได้ตกแต่งภูมทิ ศั น์ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ช่อื ว่าถนน
คู่รกั ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มกี ารนาเก้าอี้ หรือ มา้ นัง่ ซึง่ ทามา
สาหรับ 2 คนนัง่ เท่านัน้ จึงได้ช่อื ว่าถนนคู่รกั ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รกั ..ซึง่ มี
สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู ชม“จู ไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ ”หรือที่มีช่ือเรียกว่า “หวีหนี ”เป็ นรู ป
แกะสลักสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มกุ อยู่ริมทะเล จากนัน้ นาท่านชมมารูจ้ กั สมุนไพรจีน หรือที่รูจ้ กั ในนาม “บัวหิมะ” ซึ่งถือเป็ นยา
ประจาบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้นา้ ร้อนลวก, แผลไฟไหม , แก้รดิ สีดวง ฯลฯ ร้านหยก ผ้าไหม
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัว
หิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่งึ ไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ข้ ึนอยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดใดทัง้ สิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม
เที่ยง

คํา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ ย ตัง้ อยู่ตดิ ชายแดนมาเก๊า เป็ นศูนย์การค้าติด
แอร์5,000 กว่า ร้านค้า มีสนิ ค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชัน้ นาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋ า นาฬกิ า ของเด็กเล่น ฯลฯ ทีน่ ่ี มีสนิ ค้าให้เลือกซื้อหมด ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าทีน่ ่ีมี
คุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!เมนู เป๋ าฮื้อ+ไวน์แดง
แล ้วนาท่านชมNIGHT SHOWหยวนหมิงชิงหยวน สมัยราชวงศ์ชงิ อันตระการตา
หมายเหตุ…ชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน อาจชมก่อนหรือหลังอาหอาจชมก่อนหรือหลังอาหารคํา่ แล้วแต่ความเหมาะสม ...
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จากนั้น

นํ าท่านเข้าสูท่ ่พี กั LAND MARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4**

วันที่สาม

มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

เช้า
จากนัน้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยรถโค้ช จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึง่ เป็ นวัดทีม่ ขี นาดใหญ่และเก่าแก่ทส่ี ุดในเกาะ
มาเก๊า"สักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทบั ทิม หรือ อาม่า เพือ่ ความ
เป็ นศิรมิ งคลผ่านชมองค์ รูปปัน้ เจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง (Kun Iam Statue)ทีต่ งั้
อยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทงั้ องค์มคี วามสู ง 18เมตร
หนักกว่า 18ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยาม
เย็นเป็ นประกายเรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดๆี จะเห็นว่าเจ้า
แม่กวนอิมองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งคือปัน้ เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมี
พระพัก ตร์เ ป็ น หน้า พระแม่ม ารี ท่ีเ ป็ น เช่ น นี้ ก็ เพราะว่ า เป็ น เจ้า แม่ ก วนอิม ที่
โปรตุเกส ตัง้ ใจสร้าง ขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสทีส่ ่งมอบมาเก๊าคืน
ให้กบั จีน....นาท่านแวะ ชม ชิม ร้านโอท้อป มาเก๊า นาท่านชมโบสถ์เซนต์ปอล
ทางประวัติศาสตร์ และเป็ นสัญลัก ษณ์ประจาเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็ น
โรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาใน
ปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหมอ้ ย่างรุนแรง ทาให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียง
บานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าทีส่ ง่า งาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มกี าร
จัดสร้างพิพธิ ภัณฑ์ทางศาสนาขึ้นและยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผูก้ ่อตัง้ โบสถ์ตลอดจนโครงกระดูกของชาว
คริสต์ญ่ปี ่ นุ และเวียดนามทีเ่ สียชีวติ เมือ่ คราวทีเ่ กิดเพลิงไหม้ครัง้ ใหญ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่...เซนาโด้สแควร์...สถานทีช่ อ้ ปปิ้ งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้าง
โดยชาวโปรตุเกสที่อพยพมาตัง้ หลักแหล่งอยู่ในมาเก๊าเมื่อครัง้ อดีตงดงามตาด้วยพื้น
กระเบื้องซึ่งนามาจากยุโรปตกแต่งเป็ นรูปเกลียวคลืน่ อันงดงามนาท่านเดินทางสู่ โรงแรม
หรูหรา 5 ดาวเดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN RESORT
ที่ต กแต่ ง ด้ว ยสถาปัต ยกรรมแบบบารอคธี ม ของโรงแรมเป็ น แบบสถาปัต ยกรรม
ประวัตศิ าสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้ งกว่า 350 ร้าน มีทงั้ สินค้าแบ

เที่ยง

(เช้า/กลางวัน/-)
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รนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกและยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการมีรา้ นอาหาร
กว่า 20 ร้านและทีน่ งั ่ รองรับกว่า 1,000 ทีน่ งั ่ ภายในมีเนื้อทีก่ ว้างขวางทีส่ ามารถใช้ใน
การจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึ่งมีฝื พายที่
สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะภายในยังบรรจุดว้ ยร้านค้ามากมายคลา้ ยกับยก
ห้างดังๆมาไว้ทน่ี ่อี าทิเช่น coach เป็ นต้นและภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวน
พาเหรดให้ท่านได้ช่ืนชมอันตระการตาให้ท่านได้สมั ผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตัง้ ใจกลาง
โรงแรมให้ท่านเพลิดเพลินกับการเสีย่ งโชคเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสีย่ งโชคเล่นๆเพือ่ ความสนุกสนาน
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)ได้เวลาสมควรพาท่านข้ามด่านกลับสู่ฮอ่ งกง โดย เรือเฟอร์ร่ี (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
เหิรฟ้ ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดน เทีย่ วบินที่ RJ 183
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

21.25 น.
23.25 น.

........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

ราคา ทัวร์ฮอ่ งกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 3 คืน บินรอยัลจอร์แดน
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จํานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

21 เม.ย. 61

24 เม.ย. 61

20

14,900

14,900

14,900

4,500

05 พ.ค. 61

08 พ.ค. 61

20

14,900

14,900

14,900

4,500

17 พ.ค. 61

20 พ.ค. 61

20

14,900

14,900

14,900

4,500

30 มิ.ย. 61

03 ก.ค. 61

20

14,900

14,900

14,900

4,500

14 ก.ค. 61

17 ก.ค. 61

20

14,900

14,900

14,900

4,500

21 ก.ค. 61

24 ก.ค. 61

20

14,900

14,900

14,900

4,500

28 ก.ค. 61

31 ก.ค. 61

20

15,900

15,900

15,900

5,500

เงือ่ นไขการเดินทาง
- กรุป๊ 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์
- กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง **
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อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษีน้ํ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่าวีซ่ากรุป๊
อัตราค่าบริการไม่รวม

- ในกรณี ยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ต้องชําระค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าจีน 2 รอบ ท่านละ 2500 บาท
-

ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ ผูช้ ่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 หยวน/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ
ค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัว
หิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่งึ ไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ข้ ึนอยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดใดทัง้ สิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม
เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ลว่ งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
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วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษทั ฯ
กําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนํ าไปชําระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย
รายละเอียดเพิม่ เติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ทา่ นถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเที่ยว
(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ย
ทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํ ามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ นชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

