
 

BHT9190339 ทวัร์ฮ่อกง มาเก๊า 3 วนั 2 คืน 
 

 
 



 

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

12.00 น. พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั$น % ประตู �-	 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 

Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
14.55 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน CX 654  **บริการอาหารและเครื/องดื/มบนเครื/อง** 
 
 
 
 
 
 
 
18.50 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท่้านออก “ Exit B”  
 เดินทางสู่แหล่งชอ้ปปิ% งที'ขึ%นชื'ออีกหนึ'งแห่ง Mongkok Ladies Market ตั%งอยูบ่นถนน Tung Choi Street 

ความยาวของตลาดยาวประมาณ 500 เมตร ไม่ใช่มีแค่ของสาํหรับคุณผูห้ญิงเท่านั%น มีทั%งเสื%อผา้ นาฬิกา กระเป๋า 
ของฝาก รองเทา้ เครื'องประดบัแฟชั'น รวมไปถึงของที'ระลึกอีกดว้ย (อสิระอาหารเยน็) 

จากนั$น  นําเข้าสู่ที/พกั Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทยีบเท่า ระดับ % ดาว 
 

วนัที/สอง สะพานเชื/อมฮ่องกง/จูไห่/มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล • โบสถ์เซ็นต์ปอล • เซนาโด้สแควร์ • วดัเจ้าแม่
กวนอมิ • เวเนเชี/ยน • ฮ่องกง � (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เช้า  �บริการอาหารเช้าแบบติ/มซํา ณ ภัตตาคาร 



 

จากนั)น นาํท่านนั�งรถบสัขา้มสะพานเชื/องฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 
เป็ น ส ะพ าน ข้าม ท ะเลที� มีความ ยาวที� สุ ด ถึง -- 
กิโลเมตร แต่ในช่วงหนึ� งของสะพานจะเป็นสะพาน
อุโมงค์ใต้นํ) าที�มีความยาวถึง 0 กิโลเมตร ตั) งอยู่บน
แผ่นดินใหญ่ของจีนบริเวณสามเหลี�ยมปากแม่นํ) า
เพิร์ล เปิดให้บริการวนัแรกเมื�อ 34 ตุลาคม พ.ศ. 3-78 
เป็นการเชื�อมฮ่องกงกบัเมืองต่างๆ ในพื)นที�เกรทเตอร์ 
เบย ์(Greater Bay Area) สร้างขึ)นเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวและพฒันาเศรษฐกิจ และช่วยลดระยะเวลาเดินทาง
ระหวา่งฮ่องกงกบัจูไห่ จาก @ ชั�วโมง เหลือเพียงไม่ถึงชั�วโมงเท่านั)น 

 

 
 

จากนั)น  นําท่านผ่านชมรูปปั$ นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ตั) งอยู่
บริเวณ  Outer Harbour สร้างดว้ยทองสัมฤทธิ= ทั%งองค ์ 
รูปปั) นมีความสูงถึง 3A เมตร ยื�นออกไปทางทะเล 7A 
เมตร ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวสูง @ เมตร ดู
งดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดยามเยน็เป็นประกาย
เรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจบัตาแต่หากเพง่มองดูดีๆ
จะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี% เป็นเจ้าแม่กวนอิม
ลูกครึ' งคือปั% นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระ



 

พกัตร์เป็น หนา้พระแม่มารีที'เป็นเช่นนี%ก็ เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมที'โปรตุเกส ตั%งใจสร้าง ขึ%นเพื'อเป็นอนุสรณ์
ให้กบัมาเก๊าในโอกาสที'ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบัจีน บริเวณฐานดอกบวัมีการจดัเป็นนิทรรศการเกี�ยวกบัเจา้แม่
กวนอิม พระพุทธศาสนา ลทัธิเต๋า และลทัธิขงจื)อ ซึ� งถือวา่มีความโดดเด่นจนกลายเป็นแลนดม์าร์กของมาเก๊าอีก
ดว้ย  นําท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล ประวติัศาสตร์ และเป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี% เคยเป็น
โรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกใน ดินแดนตะวกัออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหม้
อยา่งรุนแรง ทาํให้โบสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ที'สง่างาม หลงัจากมี
การบูรณะขึ%นใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถแ์ห่งนี% มีการจดัสร้าง พิพิธภณัฑท์างศาสนาขึ%นและยงัมี
หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผูก่้อตั%งโบสถต์ลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสตญี์'ปุ่นและเวียดนามที'
เสียชีวิตเมื'อคราวที'เกิดเพลิงไหมค้รั% งใหญ่...เดินทางสู่...เซนาโด้สแควร์...สถานที'ชอ้ปปิ% งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊า
ภายในบริเวณตกแต่งดว้ยตึกอาคารอายกุว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสที'อพยพมาตั%งหลกัแหล่งอยูใ่นมาเก๊า
เมื'อครั% งอดีตงดงามตาดว้ยพื%นกระเบื%องซึ'งนาํมาจากยโุรปตกแต่งเป็นรูปเกลียวคลื'นอนังดงาม 

 

 
 

เที'ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั%น นาํท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอมิซึ' งเป็นวดัที'มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที'สุดในเกาะมาเก๊า"สักการะเจา้แม่กวนอิม 

องค์เจา้พ่อกวนอู เจา้แม่ทบัทิม หรือ อาม่า เพื'อความเป็นศิริมงคล  นําท่านเดินทางสู่ โรงแรมหรูหรา 5 ดาว
เดอะเวเนเชียน...ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN RESORT ที'ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบา
รอคธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวติัศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ชอ้ปปิ% งกวา่ 350 



 

ร้าน มีทั% งสินคา้แบรนด์เนมมากมายให้ท่าน
เลือกและยงัมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้
บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที'นั'ง
ร อ ง รั บ ก ว่ า  1,000 ที' นั' ง ภ า ย ใ น มี เนื% อ ที'
กวา้งขวางที'สามารถใชใ้นการจดันิทรรศการ
หรือสัมมนาและท่านยงัสามารถล่องเรือกอน
โดล่าซึ'งมีฝืพายที'สามารถขบัร้องเพลงไดอ้ยา่ง
ไพเราะภายในยงับรรจุด้วยร้านค้ามากมาย
คลา้ยกับยกห้างดังๆมาไวที้'นี'อาทิเช่น coach 
เป็นตน้และภายในบริเวณของโรงแรมและยงัมีขบวนพาเหรดให้ท่านไดชื้'นชมอนัตระการตาให้ท่านไดส้ัมผสั
เมืองเวนิสที'ยกมาตั%งใจกลางโรงแรมให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเสี'ยงโชคเรามีคาสิโนขนาดมหึมาใหท่้านไดล้อง
เสี'ยงโชคเล่นๆเพื'อความสนุกสนาน(อิสระอาหารเย็น) จากนั5น นําท่านนั'งรถบัสข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 

กลบัสู่ฮ่องกง  
 

 
จากนั$น  นําเข้าสู่ที/พกั Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทยีบเท่า ระดับ % ดาว 
 



 

วนัที/สาม วดัแชกงมวิ • วดัหวงัต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี/ • ตลาดหยก • รีพลสัเบย์ • กรุงเทพฯ     � (เช้า/
กลางวนั/-)                                                                                                                            

เช้า �บริการอาหารเช้าแบบติ/มซํา ณ ภัตตาคาร  
จากนั)น นาํท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที�รู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกงัหัน นั�นเอง นมสัการเทพเจา้แชกง

เพื�อความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ� งในวดัที�โด่งดงัที�สุดของฮ่องกง 
เทพซึ�งขึ)นชื�อในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และพบกบัผูค้นมากมายที�นาํธูปและของมาสกัการะเพื�อขอพรต่างๆ
ตั)งแต่เรื�องความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการทาํธุรกิจจากนั)น เยี�ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี/”ที�ขึ)นชื�อของฮ่องกง
พบกบังานดีไชน์ที�ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี�ยมยอด 

 

  
 

เที/ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั)น  นาํท่านสู่ ตลาดหยก คนจีนถือว่าหยกเป็นตวัแทน

ของความบริสุทธิ=  และเป็นหินนาํโชค ถา้พกติดตวั
ไวสุ้ขภาพจะดีและอายุยืนยาว ให้ท่านชอปปิ% งซื%อ
หยกตามอธัยาศยั ซึ' งมีหลายรูปแบบให้เลือกซื%อ 
ทั% งกาํไล แหวน และสร้อยคอ จากนั% น นําท่านสู่
หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน์
เสี% ยวแห่งนี% สวยที'สุดแห่งหนึ' ง และยงัใชเ้ป็นฉาก
ในการถ่ายทาํภาพยนตร์ไปหลายเรื'องมีรูปปั% นของ
เจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซึ' งทาํหนา้ที'ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยที'ทอด
ยาวลงสู่ชายหาด 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 



 

ไฟล์ทบิน CX 703 

AB.�D น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เที'ยวบินที' CX 703  

**บริการอาหารและเครื/องดื/มบนเครื/อง** 

EA.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

ไฟล์ทบิน CX 617 

21.35 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เที�ยวบินที� CX 617 

  **บริการอาหารและเครื/องดื/มบนเครื/อง** 
23.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
ไฟล์ทบิน CX 709 

22.25 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เที�ยวบินที� CX 709 

  **บริการอาหารและเครื/องดื/มบนเครื/อง** 
00.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
 

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

อตัราค่าบริการและเงื/อนไขรายการท่องเที/ยว 

 

ราคา ทวัร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วนั 2 คืน พกั 4 ดาว  บิน CX 
วนัเดนิทาง จาํนวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดี/ยว 

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 

16 – 18 ส.ค . 62 20+1 CX654/709 15,900 15,900 14,900 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 
� ตัGวเครื/องบินชั$นทศันาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี/ยนแปลงตัGว 
� ที/พกัโรงแรมตามรายการ H คืน พกัห้องละ H-I ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ/มเงินพกัห้องเดี/ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื$อหรือเปลี/ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที/ตามรายการระบุ  
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที/ท่องเที/ยวตามรายการระบุ 
� ค่าแรงไกด์ท้องถิ/นและหัวหน้าทวัร์นําเที/ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ K,MMM,MMM บาท (เป็นไปเงื/อนไขตามกรมธรรม์)  
� ภาษีนํ$ามันและภาษีตัGวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ/มหากสายการบินปรับขึ$นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ$าหนักกระเป๋าไม่เกนิ HM กก.ต่อ K ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที/จ่าย I% และภาษีมูลค่าเพิ/ม R%  
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื/องดื/มที/สั/งเพิ/มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที/ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที/ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที/กรมแรงงานทั$งที/เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ/งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ/น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ 	D ดอลล่าร์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์ K ท่าน (บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ$าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ/นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
 

 

 



 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 
การท่องเที'ยวประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า นั5นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื'อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที'ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ'งจะใช้เวลาประมาณ 	D นาท ี- BD 
นาทซึี'งไม่มีการบังคบัให้ท่านซื5อซื5อหรือไม่ขึ5นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มีการบังคบัใดใดทั5งสิ5นหากท่านใดไม่
เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิ'มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื'อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทวัร์
โรงแรมและตารางการบินดงักล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี'ยนแปลงหรือสลบัสับเปลี'ยนได้ตามความเหมาะสม  ในกรณไีม่ลง
ร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ�มท่านละ �,��� บาท 

 

เงื/อนไขการเดนิทาง 
� กรุ๊ป T ท่าน ขึ$นไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ 
� กรุ๊ป 1 – V ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัร์เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า R วนัก่อนเดินทาง ** 
� กรณทีี/ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัGวภายใน เช่น (ตัGวเครื/องบิน,ตัGวรถทวัร์,ตัGวรถไฟ) กรุณาสอบถามที/

เจ้าหน้าที/ทุกครั$งก่อนทาํการออกตัGวหรือชําระค่าทวัร์เนื/องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี/ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน 
โดย 

ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิXในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
� กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ )เล่มนํ$าเงนิ(เดินทางเพื/อการท่องเที/ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิXไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั$งสิ$น 
 

ข้อมูลเพิ/มเตมิเรื/องโรงแรมที/พกั 
� เนื/องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเดี/ยว(Single)และห้องคู่

(Twin/Double)และห้องพกัแบบ I ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 
� กรณทีี/มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ$นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิXในการปรับเปลี/ยนหรือย้ายเมืองเพื/อให้เกดิความเหมาะสม 
� โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที/เป็นห้องมีขนาดกระทดัรัต ซึ/งขึ$นอยู่กบัการออกแบบของ

แต่ละโรงแรมนั$นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
 

ข้อมูลเพิ/มเตมิเรื/องตัGวเครื/องบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื/อนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที/สายการบินและบริษัททวัร์เรียกเกบ็และการจัดที/นั/งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กาํหนดซึ/งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลกิการเดินทางและได้ดําเนินการออกตัGวเครื/องบิน
ไปแล้ว(กรณตีัGว REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั$น  

 



 

เงื/อนไขการสํารองที/นั/ง 
1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา q,MMM บาท ส่วนที/เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทาง

ไม่ 
น้อยกว่าKq วนั มิฉะนั$นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง HK วนั) 

     H. กรณยีกเลกิ    
  H.K ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง IM วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั$งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด
เทศกาล, 

    วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิXการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื/อนไขใดๆทั$งสิ$น 
  H.H ยกเลกิการเดินทาง Kq-IM วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ qM%และริบเงินมัดจําทั$งหมด 

H.I ยกเลกิภายใน K% วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิXการคืนเงินค่าทวัร์ทั$งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั$งสิ$น 
    I.  กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ/งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลื/อน
การ 
          เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั$งนี$ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที/ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื/อนการเดินทางได้
ตาม 

ความเป็นจริงในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง R วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิXในการคืนเงนิ
ทุกกรณ ี

%.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิXในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั$งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่
ครบ 

ตามจํานวนที/บริษัทฯกาํหนดไว้(Kq ท่านขึ$นไป)เนื/องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื/นที/
เดินทางในคณะเดียวกนั  บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที/เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

รายละเอยีดเพิ/มเตมิ 
� บริษัทฯมีสิทธิXในการเปลี/ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี/เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที/ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที/ยว สามารถเปลี/ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื/อท่องเที/ยว

เท่านั$น )หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ (  

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั$งสิ$น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน  ,การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที/ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที/กรม

แรงงานทั$งจากไทยและต่างประเทศซึ/งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาติ)ซึ/งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื/อนไขนี$ในกรณทีี/เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ/งอาจจะปรับเปลี/ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม( 



 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั$งสิ$น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ/งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที/ยว )ซึ/งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื/อนไขนี$ ในกรณทีี/เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ/งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์( 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั$งสิ$น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที/ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหาร
บางมื$อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแ บบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 
� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั$งสิ$น หากเกดิสิ/งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที/เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที/ยวเองหรือในกรณทีี/กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
� กรณทีี/การตรวจคนเข้าเมืองทั$งที/กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที/ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิXที/จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั$งสิ$น 
� ตัGวเครื/องบินเป็นตัGวราคาพเิศษ กรณทีี/ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื/อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี/ยนชื/อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ$น ตามอตัราค่านํ$ามันหรือค่าเงินแลกเปลี/ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิXปรับ
ราคาตัGวดังกล่าว 

� เมื/อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั$งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื/อนไขข้อตกลงต่างๆที/ได้ระบุไว้ข้างต้นนี$แล้วทั$งหมด 

� กรุ๊ปที/เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที/ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที/ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าทวัร์ทั$งหมด 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื/อนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมดัจาํเพื/อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 


