BHT9190339 ทัวร์ ฮ่อกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

วันแรก

กรุงเทพฯ • ฮ่ องกง • Mongkok Ladies Market

12.00 น.

พร้อมกันที ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั$น % ประตู - Row M เคาท์ เตอร์ สายการบินคาเธ่ ย์แปซิฟิค Cathay
Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเทียวบิน CX 654 **บริการอาหารและเครื/ องดื/มบนเครื/ อง**

14.55 น.

18.50 น.

จากนั$น

วันที/สอง
เช้ า

(- /-/-)

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
เดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ% งที'ข% ึนชื'ออีกหนึ'งแห่ง Mongkok Ladies Market ตั%งอยูบ่ นถนน Tung Choi Street
ความยาวของตลาดยาวประมาณ 500 เมตร ไม่ใช่มีแค่ของสําหรับคุณผูห้ ญิงเท่านั%น มีท% งั เสื% อผ้า นาฬิกา กระเป๋ า
ของฝาก รองเท้า เครื' องประดับแฟชัน' รวมไปถึงของที'ระลึกอีกด้วย (อิสระอาหารเย็น)
นําเข้ าสู่ ทพี/ กั Penta Hotel / SAV Hotel หรื อเทียบเท่ า ระดับ % ดาว

สะพานเชื/ อมฮ่ องกง/จูไห่ /มาเก๊ า • เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล • โบสถ์ เซ็นต์ ปอล • เซนาโด้ สแควร์ • วัดเจ้ าแม่
กวนอิม • เวเนเชี/ยน • ฮ่ องกง
(เช้ า/กลางวัน/-)
บริการอาหารเช้ าแบบติ/มซํา ณ ภัตตาคาร

จากนั)น

นําท่านนังรถบัสข้ามสะพานเชื/ องฮ่ องกง-จูไห่ -มาเก๊ า
เป็ นสะพานข้ า มทะเลที มี ค วามยาวที สุ ดถึ ง -กิ โลเมตร แต่ในช่ วงหนึ งของสะพานจะเป็ นสะพาน
อุ โมงค์ใต้น) ําที มี ความยาวถึ ง 0 กิ โลเมตร ตั)งอยู่บ น
แผ่น ดิ น ใหญ่ ข องจี น บริ เวณสามเหลี ยมปากแม่ น) ํา
เพิร์ล เปิ ดให้บริ การวันแรกเมือ 34 ตุลาคม พ.ศ. 3-78
เป็ นการเชือมฮ่องกงกับเมืองต่างๆ ในพื)นทีเกรทเตอร์
เบย์ (Greater Bay Area) สร้างขึ)นเพือส่ งเสริ มการท่องเทียวและพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยลดระยะเวลาเดินทาง
ระหว่างฮ่องกงกับจูไห่ จาก @ ชัวโมง เหลือเพียงไม่ถึงชัวโมงเท่านั)น

จากนั)น

นําท่ านผ่ านชมรู ป ปั$ น เจ้ าแม่ กวนอิม ริ ม ทะเล ตั)งอยู่
บริ เวณ Outer Harbour สร้างด้วยทองสัมฤทธิ= ทั%งองค์
รู ปปั) นมีความสู งถึง 3A เมตร ยืนออกไปทางทะเล 7A
เมตร ประดิ ษ ฐานอยู่ บ นฐานดอกบัว สู ง @ เมตร ดู
งดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็ นประกาย
เรื องรอง เหลืองอร่ ามงดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆ
จะเห็ น ว่ า เจ้า แม่ ก วนอิ ม องค์ น% ี เป็ นเจ้า แม่ ก วนอิ ม
ลูกครึ' งคือปั% นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระ

พักตร์ เป็ น หน้าพระแม่มารี ที'เป็ นเช่นนี% ก็ เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที'โปรตุเกส ตั%งใจสร้าง ขึ%นเพื'อเป็ นอนุสรณ์
ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที'ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน บริ เวณฐานดอกบัวมีการจัดเป็ นนิ ทรรศการเกียวกับเจ้าแม่
กวนอิม พระพุทธศาสนา ลัทธิเต๋ า และลัทธิ ขงจื)อ ซึ งถือว่ามีความโดดเด่นจนกลายเป็ นแลนด์มาร์ กของมาเก๊าอีก
ด้วย นําท่ านชม โบสถ์ เซนต์ ป อล ประวัติศาสตร์ และเป็ นสัญ ลักษณ์ ประจําเมื องมาเก๊าโบสถ์แห่ งนี% เคยเป็ น
โรงเรี ยนสอนศาสนาแห่ งแรกของชาวตะวันตกใน ดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้
อย่างรุ นแรง ทําให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที'สง่างาม หลังจากมี
การบูรณะขึ%นใหม่ในปี ค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่ งนี% มีการจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ%นและยังมี
หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผูก้ ่อตั%งโบสถ์ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริ สต์ญี'ปุ่นและเวียดนามที'
เสี ยชีวิตเมื'อคราวที'เกิดเพลิงไหม้ครั%งใหญ่...เดินทางสู่ ...เซนาโด้ สแควร์ ...สถานที'ชอ้ ปปิ% งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊า
ภายในบริ เวณตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสที'อพยพมาตั%งหลักแหล่งอยูใ่ นมาเก๊า
เมื'อครั%งอดีตงดงามตาด้วยพื%นกระเบื%องซึ'งนํามาจากยุโรปตกแต่งเป็ นรู ปเกลียวคลื'นอันงดงาม

เทีย' ง
จากนั%น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิมซึ' งเป็ นวัดที'มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที'สุดในเกาะมาเก๊า"สักการะเจ้าแม่กวนอิม
องค์เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ ทบั ทิ ม หรื อ อาม่ า เพื' อความเป็ นศิ ริมงคล นําท่ านเดิ นทางสู่ โรงแรมหรู ห รา 5 ดาว
เดอะเวเนเชียน...ชมบรรยากาศภายในบริ เวณของ VENETIAN RESORT ที'ตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบา
รอคธี มของโรงแรมเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ% งกว่า 350

ร้ าน มี ท% ังสิ น ค้าแบรนด์เนมมากมายให้ ท่ าน
เลื อกและยังมี สปาสุ ดหรู หราให้ท่านเลื อกใช้
บริ ก าร มี ร้ า นอาหารกว่ า 20 ร้ า นและที' น'ั ง
ร อ ง รั บ ก ว่ า 1,000 ที' นั' ง ภ าย ใน มี เนื% อ ที'
กว้างขวางที' สามารถใช้ในการจัดนิ ทรรศการ
หรื อสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรื อกอน
โดล่าซึ' งมีฝืพายที'สามารถขับร้องเพลงได้อย่าง
ไพเราะภายในยัง บรรจุ ด้ว ยร้ านค้า มากมาย
คล้ายกับยกห้างดังๆมาไว้ที'นี' อาทิ เช่ น coach
เป็ นต้นและภายในบริ เวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื'นชมอันตระการตาให้ท่านได้สัมผัส
เมืองเวนิ สที'ยกมาตั%งใจกลางโรงแรมให้ท่านเพลิดเพลินกับการเสี' ยงโชคเรามีคาสิ โนขนาดมหึ มาให้ท่านได้ลอง
เสี' ยงโชคเล่นๆเพื'อความสนุ กสนาน(อิสระอาหารเย็น) จากนั5น นําท่ านนั'งรถบัสข้ ามสะพานฮ่ องกง จูไห่ มาเก๊ า
กลับสู่ ฮ่องกง

จากนั$น

นําเข้ าสู่ ทพี/ กั Penta Hotel / SAV Hotel หรื อเทียบเท่ า ระดับ % ดาว

วันที/สาม
เช้ า
จากนั)น

วัดแชกงมิว • วัดหวังต้ าเซียน • โรงงานจิวเวอรี/ • ตลาดหยก • รีพลัสเบย์ • กรุงเทพฯ
กลางวัน/-)

(เช้ า/

บริการอาหารเช้ าแบบติ/มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรื อทีรู ้จกั กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรื อวัดกังหัน นันเอง นมัสการเทพเจ้าแชกง
เพือความเป็ นสิ ริมงคลนมัสการ เทพเจ้ าหวังต้ าเซี ยน ณ วัดหวังต้ าเซี ยน หนึ งในวัดทีโด่งดังทีสุ ดของฮ่องกง
เทพซึ งขึ)นชือในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผูค้ นมากมายทีนําธูปและของมาสักการะเพือขอพรต่างๆ
ตั)งแต่เรื องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุ รกิจจากนั)น เยียมชมโรงงาน“จิวเวอร์ รี/”ทีขึ)นชื อของฮ่องกง
พบกับงานดีไชน์ทีได้รับรางวัลอันดับเยียมยอด

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ตลาดหยก คนจีนถือว่าหยกเป็ นตัวแทน
ของความบริ สุทธิ= และเป็ นหิ นนําโชค ถ้าพกติดตัว
ไว้สุขภาพจะดีและอายุยืนยาว ให้ท่านชอปปิ% งซื% อ
หยกตามอัธยาศัย ซึ' งมี ห ลายรู ปแบบให้เลื อกซื% อ
ทั%งกําไล แหวน และสร้ อยคอ จากนั%น นําท่ านสู่
หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทน์
เสี% ยวแห่ งนี% สวยที'สุดแห่ งหนึ' ง และยังใช้เป็ นฉาก
ในการถ่ายทําภาพยนตร์ ไปหลายเรื' องมีรูปปั% นของ
เจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ วซึ' งทําหน้าที'ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที'ทอด
ยาวลงสู่ ชายหาด
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน Cheak Lap Kok
เทีย/ ง
จากนั)น

ไฟล์ ทบิน CX 703
AB. D น.
เหิ รฟ้ากลับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธ่ ย์แปซิฟิก เที'ยวบินที' CX 703
**บริการอาหารและเครื/ องดื/มบนเครื/ อง**
EA.50 น.
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ ทบิน CX 617
21.35 น.
เหิ รฟ้ากลับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดย สายการบินคาเธ่ ย์แปซิฟิก เทียวบินที CX 617
**บริการอาหารและเครื/ องดื/มบนเครื/ อง**
23.30 น.
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ ทบิน CX 709
22.25 น.
เหิ รฟ้ากลับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดย สายการบินคาเธ่ ย์แปซิฟิก เทียวบินที CX 709
**บริการอาหารและเครื/ องดื/มบนเครื/ อง**
00.15 น.
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : ไฟล์ ทบางพีเรียดจะไม่ ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ ทบินตามตารางด้ านท้ ายรายการค่ ะ
........................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื/อนไขรายการท่ องเทีย/ ว

ราคา ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊ า ดาว 4 คืน พัก 2 วัน 3 บิน CX
วันเดินทาง

จํานวน

ไฟล์ ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

.ค.ส 04 – 0262

20+1

CX654/709

15,900

15,900

14,900

5,000

.ค.ส 12 – 1062

20+1

CX654/709

17,900

17,900

16,900

5,000

.ค.ส 18 – 1662

20+1

CX654/709

15,900

15,900

14,900

5,000

.ค.ส 26 – 2462

20+1

CX654/709

15,900

15,900

14,900

5,000

-.ค.ส 3001 ก.ย.62 20+1

CX654/709

15,900

15,900

14,900

5,000

CX654/709

15,900

15,900

14,900

5,000

.ย.ก 08 – 0662

20+1

เด็กไม่ มีเตียง พักเดีย/ ว

.ย.ก 15 – 1362

20+1

CX654/709

15,900

15,900

14,900

5,000

.ย.ก 22 – 2062

20+1

CX654/709

16,900

16,900

15,900

5,000

.ค.ต 14 – 1262

20+1

CX654/709

19,900

19,900

18,900

5,000

.ค.ต 27 – 2562

20+1

CX654/709

17,900

17,900

16,900

5,000

อัตราค่ าบริการรวม
ตัGวเครื/ องบินชั$นทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย/ นแปลงตัGว
ทีพ/ กั โรงแรมตามรายการ H คืน พักห้ องละ H-I ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม/ เงินพักห้ องเดี/ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื$อหรื อเปลีย/ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต/ ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท/ ่ องเทีย/ วตามรายการระบุ
ค่ าแรงไกด์ ท้องถิ/นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย/ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน K,MMM,MMM บาท (เป็ นไปเงื/อนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนํา$ มันและภาษีตัGวทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม/ หากสายการบินปรับขึน$ ก่ อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนํา$ หนักกระเป๋าไม่ เกิน HM กก.ต่ อ K ใบ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
× ภาษีหัก ณ ทีจ/ ่ าย I% และภาษีมูลค่ าเพิม/ R%
× ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
× ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื/ องดื/มทีส/ ั/ งเพิม/ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ/ ม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
× ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต/ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก/ รมแรงงานทั$งทีเ/ มืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ/งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ/น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ D ดอลล่ าร์ ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์ K ท่ าน (บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศ)
× ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา$ ใจของทุกท่ านค่ ะ (ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ/นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

หมายเหตุ(กรุณาอ่ านรายละเอียดด้ วยค่ ะ)
การท่ องเทีย' วประเทศจีน ฮ่ องกง และมาเก๊ า นั5นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรัฐบาลเพื'อเป็ นการส่ งเสริมการ
ท่ องเทีย' วดังกล่ าวคือร้ านชาร้ านหยกร้ านบัวหิมะร้ านผ้ าไหมร้ านขนมร้ านจิวเวอร์ รี ***ซึ'งจะใช้ เวลาประมาณ D นาที - BD
นาทีซึ'งไม่ มีการบังคับให้ ท่านซื5อซื5อหรื อไม่ ขึน5 อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลักไม่ มีการบังคับใดใดทั5งสิ5นหากท่ านใดไม่
เข้ าร้ านดังกล่ าวจะต้ องจ่ ายค่ าทัวร์ เพิม' ทางบริษัทฯจะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื'อนไขดังกล่ าวแล้ ว***รายการทัวร์
โรงแรมและตารางการบินดังกล่ าวข้ างต้ นอาจมีการเปลีย' นแปลงหรื อสลับสั บเปลีย' นได้ ตามความเหมาะสม ในกรณีไม่ ลง

ร้ านรั ฐบาลต้ องจ่ ายเพิมท่ านละ ,

บาท

เงื/อนไขการเดินทาง
กรุ๊ ป T ท่ าน ขึน$ ไปออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์
กรุ๊ ป 1 – V ท่ าน ไม่ ออกเดินทาง (คืนค่ าทัวร์ เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า R วันก่ อนเดินทาง **
กรณีทที/ ่ านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตัGวภายใน เช่ น (ตัวG เครื/ องบิน,ตัGวรถทัวร์ ,ตัGวรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที/
เจ้ าหน้ าทีท/ ุกครั$งก่ อนทําการออกตัGวหรื อชําระค่ าทัวร์ เนื/องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย/ นไฟล์ ทบินหรื อเวลาบิน
โดย
ไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิXในการรับผิดชอบทุกกรณี
กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการออก-เดินทางเพื/อการท่ องเทีย/ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า(เล่ มนํา$ เงิน)
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิXไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั$งสิ$น

ข้ อมูลเพิม/ เติมเรื/ องโรงแรมทีพ/ กั
เนื/องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี/ยว(Single)และห้ องคู่
(Twin/Double)และห้ องพักแบบ I ท่ าน(Triple Room)ห้ องพักอาจจะไม่ ติดกัน
กรณีทมี/ ีการจัดประชุ มนานาชาติ(Trade Fair)เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน$ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิ ทธิXในการปรับเปลีย/ นหรื อย้ ายเมืองเพื/อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมฮ่ องกงมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเ/ ป็ นห้ องมีขนาดกระทัดรัต ซึ/งขึน$ อยู่กบั การออกแบบของ
แต่ ละโรงแรมนั$นๆและห้ องแต่ ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกันด้ วย

ข้ อมูลเพิม/ เติมเรื/ องตัวG เครื/ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื/อนวันเดินทางกลับ ท่ านจะต้ อง
ชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนต่ างทีส/ ายการบินและบริษัททัวร์ เรียกเก็บและการจัดทีน/ ั/งของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กําหนดซึ/งทางบริษัทฯไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ ดําเนินการออกตัGวเครื/ องบิน
ไปแล้ ว(กรณีตวัG REFUNDได้ )ผู้เดินทางจะต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่ านั$น

เงื/อนไขการสํ ารองทีน/ ั/ง
1.

H.

กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่ อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา q,MMM บาท ส่ วนทีเ/ หลือชําระทันทีก่อนการเดินทาง
ไม่
น้ อยกว่ าKq วัน มิฉะนั$นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่ อนเดินทาง HK วัน)
กรณียกเลิก
H.K ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง IM วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท$งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุด

เทศกาล,

I.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิXการคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื/อนไขใดๆทั$งสิ$น
H.H ยกเลิกการเดินทาง Kq-IM วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ qM%และริบเงินมัดจําทั$งหมด
H.I ยกเลิกภายใน K% วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิXการคืนเงินค่ าทัวร์ ท$งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั$งสิ$น
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ/งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื/อน

การ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท$งั นีท$ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ/ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื/อนการเดินทางได้
ตาม

%.

ความเป็ นจริงในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง R วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิXในการคืนเงิน
ทุกกรณี
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิXในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั$งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่

ครบ
ตามจํานวนทีบ/ ริษัทฯกําหนดไว้ (Kq ท่ านขึน$ ไป)เนื/องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื/นที/
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ/ กิดจากการยกเลิกของท่ าน

รายละเอียดเพิม/ เติม
บริษัทฯมีสิทธิXในการเปลีย/ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี/ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
เทีย/ วบิน ราคาและรายการท่ องเทีย/ ว สามารถเปลีย/ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง ,
เป็ นสํ าคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื/อท่ องเทีย/ ว
เท่ านั$น เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ 6 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า)
( สามารถเดินทางได้
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั$งสิ$น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน การนัด,การประท้ วง ,
การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต/ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก/ รม,หยุดงาน
ซึ/งลูกค้ า)แรงงานทั$งจากไทยและต่ างประเทศซึ/งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
จะต้ องยอมรับในเงื/อนไขนีใ$ นกรณีทเี/ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ/งอาจจะปรับเปลีย/ นโปรแกรมตามความเหมาะสม(

ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั$งสิ$น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ/งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทีย/ วซึ/งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื/อนไขนี)$ ในกรณีทเี/ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ/งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ (
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั$งสิ$น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย/ วบางรายการไม่ ทานอาหาร,
เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแ,บางมื$อบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั$งสิ$น หากเกิดสิ/ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี/ กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย/ วเองหรื อในกรณีทกี/ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํารุ ดจากสายการบิน
กรณีทกี/ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั$งทีก/ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร/ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิXทจี/ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั$งสิ$น
ตัGวเครื/ องบินเป็ นตัGวราคาพิเศษ กรณีทที/ ่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื/อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย/ นชื/ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน$ ตามอัตราค่ านํา$ มันหรื อค่ าเงินแลกเปลีย/ น ทางบริษัท สงวนสิ ทธิXปรับ
ราคาตัGวดังกล่าว
เมื/อท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั$งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื/อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ/ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ$ ล้ วทั$งหมด
กรุ๊ ปทีเ/ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต/ ้ องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย/ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ท$งั หมด

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื/อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้ วจึงมัดจําเพื/อประโยชน์ ของท่ านเอง**

