
 
 

 

 

 
     

 
 

 
  
 
 

 
 

 
              

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

12.00 น. พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน  ประต ู -  Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 

Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

14.55 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบิน CX 654  **บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง** 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

18.50 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท่้านออก “ Exit B”  

 เดินทางสู่แหล่งชอ้ปปิงทีขึนชืออีกหนึงแห่ง Mongkok Ladies Market ตงัอยูบ่นถนน Tung Choi Street ความ

ยาวของตลาดยาวประมาณ 500 เมตร ไม่ใช่มีแค่ของสาํหรับคุณผูห้ญิงเท่านนั มีทงัเสือผา้ นาฬิกา กระเป๋า ของฝาก 

รองเทา้ เครืองประดบัแฟชนั รวมไปถึงของทีระลึกอีกดว้ย (อสิระอาหารเยน็) 

จากนนั  นําเข้าสู่ทีพัก Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว 
 

วนัทสีอง สะพานเชือมฮ่องกง/จไูห่/มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล • โบสถ์เซ็นต์ปอล • เซนาโด้สแควร์ • วดัเจ้าแม่กวนอมิ 

• เวเนเชียน • ฮ่องกง  (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบตมิซํา ณ ภัตตาคาร 

จากนนั นาํท่านนงัรถบสัขา้มสะพานเชืองฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 

เ ป็นสะพา นข้ามทะ เลที มีความยา วที สุดถึง  

กิโลเมตร แต่ในช่วงหนึงของสะพานจะเป็นสะพาน

อุโมงค์ใต้นาํทีมีความยาวถึง  กิโลเมตร ตังอยู่บน

แผ่นดินใหญ่ของจีนบริเวณสามเหลียมปากแม่นํา

เพิร์ล เปิดให้บริการวนัแรกเมือ  ตุลาคม พ.ศ.  

เป็นการเชือมฮ่องกงกบัเมืองต่างๆ ในพืนทีเกรทเตอร์ 

เบย ์(Greater Bay Area) สร้างขึนเพือส่งเสริมการท่องเทียวและพฒันาเศรษฐกิจ และช่วยลดระยะเวลาเดินทาง

ระหวา่งฮอ่งกงกบัจูไห่ จาก  ชวัโมง เหลือเพียงไม่ถึงชวัโมงเท่านนั 
 

 
 

 



จากนนั  นําท่านผ่านชมรูปปันเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ตังอยู่

บริเวณ  Outer Harbour สร้างดว้ยทองสัมฤทธิทงัองค ์ 

รูปปันมีความสูงถึง  เมตร ยืนออกไปทางทะเล  

เมตร ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวสูง  เมตร ดู

งดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดยามเยน็เป็นประกาย

เรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจบัตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆ

จะเห็นว่า เจ้าแม่กวนอิมองค์นีเ ป็นเจ้าแม่กวนอิม

ลูกครึงคือปันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระ

พกัตร์เป็น หนา้พระแม่มารีทีเป็นเช่นนีก็ เพราะว่าเป็น

เจา้แม่กวนอิมทีโปรตุเกส ตงัใจสร้าง ขึนเพือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสทีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน บริเวณ

ฐานดอกบวัมีการจดัเป็นนิทรรศการเกียวกบัเจา้แมก่วนอิม พระพุทธศาสนา ลทัธิเต๋า และลทัธิขงจือ ซึงถือว่ามีความ

โดดเด่นจนกลายเป็นแลนด์มาร์กของมาเก๊าอีกดว้ย  นาํท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล ประวติัศาสตร์ และเป็นสัญลกัษณ์

ประจาํเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกใน ดินแดนตะวกัออกไกล 

ต่อมาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ย่างรุนแรง ทาํให้โบสถเ์ซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบนัได

ทางเขา้ดา้นหนา้ทีสง่างาม หลงัจากมีการบูรณะขึนใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถแ์ห่งนีมีการจดัสร้าง 

พิพิธภณัฑท์างศาสนาขึนและยงัมหีลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผูก่้อตงัโบสถต์ลอดจนโครงกระดูกของชาว

คริสตญี์ปุ่นและเวียดนามทีเสียชีวิตเมือคราวทีเกิดเพลิงไหมค้รังใหญ่...เดินทางสู่...เซนาโด้สแควร์...สถานทีชอ้ปปิง

ใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณตกแต่งดว้ยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสทีอพยพมาตงั

หลกัแหล่งอยูใ่นมาเก๊าเมือครังอดีตงดงามตาดว้ยพืนกระเบืองซึงนาํมาจากยุโรปตกแต่งเป็นรูปเกลียวคลืนอนังดงาม 
 

 
 



เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จากนนั นาํท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมซึงเป็นวดัที

มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุดในเกาะมาเก๊า"

สักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์เจ้าพ่อกวนอู เจ้า

แม่ทบัทิม หรือ อาม่า เพือความเป็นศิริมงคล  

นําท่านเดินทางสู่ โรงแรมหรูหรา 5 ดาว

เดอะเวเนเชียน...ชมบรรยากาศภายในบริเวณ

ของ VENETIAN RESORT ทีตกแต่งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็น

แบบสถาปัตยกรรมประวติัศาสตร์ของชาวเวนิ

สท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ชอ้ปปิงกว่า 350 ร้าน มีทงัสินคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท่้านเลือกและยงัมีสปาสุดหรูหรา

ใหท้่านเลือกใชบ้ริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและทีนงัรองรับกว่า 1,000 ทีนงัภายในมีเนือทีกวา้งขวางทีสามารถ

ใชใ้นการจดันิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยงัสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึงมีฝืพายทีสามารถขบัร้องเพลงไดอ้ย่าง

ไพเราะภายในยงับรรจุดว้ยร้านคา้มากมายคลา้ยกบัยกห้างดงัๆมาไวที้นีอาทิเช่น coach เป็นตน้และภายในบริเวณ

ของโรงแรมและยงัมีขบวนพาเหรดให้ท่านไดชื้นชมอนัตระการตาให้ท่านไดส้ัมผสัเมืองเวนิสทียกมาตงัใจกลาง

โรงแรมให้ท่านเพลิดเพลินกับการเสียงโชคเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสียงโชคเล่นๆเพือความ

สนุกสนาน(อสิระอาหารเยน็) จากนัน นําท่านนังรถบัสข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า กลบัสู่ฮ่องกง  
 

 
จากนนั  นําเข้าสู่ทีพัก Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว 
 



วันทสีาม วดัแชกงมิว • วดัหวงัต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี • ตลาดหยก • รีพลสัเบย์ • กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เช้า บริการอาหารเช้าแบบตมิซํา ณ ภตัตาคาร  

จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือทีรู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นนัเอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพือ

ความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึงในวดัทีโด่งดงัทีสุดของฮ่องกง เทพซึงขึน

ชือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายทีนาํธูปและของมาสักการะเพือขอพรต่างๆตงัแต่เรือง

ความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการทาํธุรกิจจากนัน เยียมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี”ทีขึนชือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์

ทีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยยีมยอด 
 

  
 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนั  นาํท่านสู่ ตลาดหยก คนจีนถือว่าหยกเป็นตวัแทน

ของความบริสุทธิ และเป็นหินนาํโชค ถา้พกติดตวั

ไวสุ้ขภาพจะดีและอายุยืนยาว ให้ท่านชอปปิงซือ

หยกตามอธัยาศยั ซึงมีหลายรูปแบบให้เลือกซือ 

ทงักาํไล แหวน และสร้อยคอ จากนนั นาํท่านสู่

หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน์

เสียวแห่งนีสวยทีสุดแห่งหนึง และยงัใชเ้ป็นฉาก

ในการถ่ายทาํภาพยนตร์ไปหลายเรืองมีรูปปันของ

เจา้แมก่วนอมิและเจา้แม่ทินโห่วซึงทาํหนา้ทีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีทอดยาวลง

สู่ชายหาด 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 
 
 
 
 
 



ไฟล์ทบิน CX 703 

.  น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เทียวบินที CX 703  

**บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง** 

.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

ไฟล์ทบิน CX 617 

21.35 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เทียวบินที CX 617 

  **บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง** 

23.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

ไฟล์ทบิน CX 709 

22.25 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เทียวบินที CX 709 

  **บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง** 

00.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

หมายเหต ุ: ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 

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

 
อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ราคา ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า  วนั  คืน พกั  ดาว บิน CX 

วนัเดนิทาง จํานวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดยีว 

-  เม.ย.  +  CX654/617 ,900 1 ,900 1 ,900 4,500 

27-  เม.ย.  +  CX654/617 ,900 1 ,900 1 ,900 4,500 

02-  พ.ค.  +  CX654/617 ,900 15,900 14,900 4,500 

03-  พ.ค.  +  CX654/617 ,900 1 ,900 1 ,900 4,500 

23-  พ.ค.  +  CX654/617 ,900 15,900 14,900 4,500 

30 พ.ค.-  ม.ิย.  +  CX654/617 4,900 14,900 13,900 4,500 

01-  มิ.ย.  +  CX654/617 5,900 15,900 14,900 4,500 



06-  มิ.ย.  +  CX654/617 4,900 14,900 13,900 4,500 

07-  มิ.ย.  +  CX654/703 5,900 15,900 14,900 4,500 

08-  มิ.ย.  +  CX654/617 ,900 15,900 14,900 4,500 

13-  มิ.ย.  +  CX654/617 4,900 14,900 13,900 4,500 

14-  มิ.ย.  +  CX654/709 ,900 15,900 14,900 4,500 

20-  มิ.ย.  +  CX654/617 4,900 14,900 13,900 4,500 

21-  มิ.ย.  +  CX654/703 ,900 15,900 14,900 4,500 

22-  มิ.ย.  +  CX654/617 4,900 14,900 13,900 4,500 

29 ม.ิย.-  ก.ค.  +  CX654/617 ,900 15,900 14,900 4,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินชันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทีพักโรงแรมตามรายการ  คืน พกัห้องละ -  ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ  

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทท่ีองเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าแรงไกด์ท้องถนิและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษีนํามันและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน  กก.ต่อ  ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหีัก ณ ทีจ่าย % และภาษมีูลค่าเพิม %  

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 



 ค่าทิปไกด์ท้องถนิ,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอตัราวนัละ  ดอลล่าร์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์  ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 

การท่องเทียวประเทศจนี ฮ่องกง และมาเก๊า นันจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือเป็นการส่งเสริมการท่องเทียว

ดงักล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจวิเวอร์รี ***ซึงจะใช้เวลาประมาณ  นาที -  นาทีซึงไม่มี

การบังคับให้ท่านซือซือหรือไม่ขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มกีารบงัคบัใดใดทังสินหากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าว

จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพมิทางบริษทัฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดงักล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตาราง

การบินดงักล่าวข้างต้นอาจมีการเปลียนแปลงหรือสลบัสับเปลยีนได้ตามความเหมาะสม  ในกรณไีม่ลงร้านรัฐบาลต้อง
จ่ายเพมิท่านละ ,  บาท 

 

เงือนไขการเดินทาง 

 กรุ๊ป  ท่าน ขึนไปออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ 

 กรุ๊ป 1 –  ท่าน ไม่ออกเดนิทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  วันก่อนเดนิทาง ** 

 กรณีทท่ีานมเีดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัวภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตัวรถทัวร์,ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามที

เจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตวัหรือชําระค่าทัวร์เนืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลียนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย 

ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผดิพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี

 กรณีใช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทังสิน 

 
ข้อมูลเพมิเติมเรืองโรงแรมทพีัก 

 เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว(Single)และห้องคู่

(Twin/Double)และห้องพกัแบบ  ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ติดกัน 

 กรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวน

สิทธิในการปรับเปลยีนหรือย้ายเมืองเพือให้เกดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องมขีนาดกระทัดรัต ซึงขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนันๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกันด้วย 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองตวัเครืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกนั หากต้องการเลือนวนัเดนิทางกลับ  ท่านจะต้องชําระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินและบริษทัทัวร์เรียกเกบ็และการจดัทีนังของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้กาํหนดซึงทาง

บริษทัฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลกิการเดินทางและได้ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ว(กรณีตัว 

REFUNDได้)ผู้ เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน  

 



เงือนไขการสํารองทนัีง 

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ 

น้อยกว่า  วนั มฉิะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง  วนั) 

     . กรณียกเลกิ    

  .  ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดนิทาง  วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

    วนัหยดุนักขัตฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

  .  ยกเลกิการเดินทาง -  วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ %และริบเงนิมดัจาํทังหมด 

.  ยกเลกิภายใน  วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน 

    .  กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทําการเลือนการ 

          เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนท่ีานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดนิทางได้ตาม 

ความเป็นจริงในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง  วนัทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุก

กรณี 

.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทังหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให้คณะเดนิทางไม่ครบ 

ตามจํานวนทีบริษทัฯกําหนดไว้(  ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผู้เดนิทางอืนที

เดนิทางในคณะเดียวกัน  บริษทัต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ(ซึงลกูค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ได้เกิดจากอุบัตเิหตุใน

รายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 



 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านํามันหรือค่าเงินแลกเปลยีน ทางบริษทั สงวนสิทธิปรับราคาตวั

ดงักล่าว 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 


