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วนัแรก   กรงุเทพฯ • ฮอ่งกง • Mongkok Ladies Market     (- /-/-) 

 

12.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  

14.55 น.    ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX 654  **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

18.50 น.   ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้า่นออก “ Exit B”  

 เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่อกีหนึง่แหง่ Mongkok Ladies Market ตัง้อยูบ่นถนน Tung Choi Street ความยาวของ

ตลาดยาวประมาณ 500 เมตร ไมใ่ชม่แีคข่องส าหรับคณุผูห้ญงิเทา่นัน้ มทัีง้เสือ้ผา้ นาฬกิา กระเป๋า ของฝาก รองเทา้ 

เครือ่งประดับแฟชัน่ รวมไปถงึของทีร่ะลกึอกีดว้ย (อสิระอาหารเย็น) 

จากนัน้  น าเขา้สูท่ ีพั่ก Penta Hotel / SAV Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่อง สะพานเชือ่มฮอ่งกง/จไูห/่มาเก๊า • เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล • โบสถเ์ซ็นตป์อล • เซนาโดส้แควร ์• วดัเจา้แม่

กวนอมิ • เวเนเชีย่น • ฮอ่งกง (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้ น าทา่นน่ังรถบัสขา้มสะพานเชือ่งฮอ่งกง-จไูห-่มาเกา๊ เป็นสะพานขา้มทะเลทีม่คีวามยาวทีส่ดุถงึ 55 กโิลเมตร แตใ่นชว่ง

หนึง่ของสะพานจะเป็นสะพานอโุมงคใ์ตน้ ้าทีม่คีวามยาวถงึ 7 กโิลเมตร ตัง้อยูบ่นแผ่นดนิใหญข่องจนีบรเิวณสามเหลีย่ม

ปากแมน่ ้าเพริล์ เป็นการเชือ่มฮอ่งกงกับเมอืงตา่งๆ ในพืน้ทีเ่กรทเตอร ์เบย ์(Greater Bay Area)  

จากนัน้  น าทา่น ผ่านชมรูปปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล ตัง้อยูบ่รเิวณ  Outer Harbour สรา้งดว้ยทองสัมฤทธิท์ัง้องค ์ รูปปัน้มคีวามสงู

ถงึ 20 เมตร ยืน่ออกไปทางทะเล 60 เมตร ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวสงู 4 เมตร ดงูดงามออ่นชอ้ยสะทอ้นกับแดดยาม

เย็นเป็นประกายเรอืงรอง  น าทา่นชม โบสถเ์ซนตป์อล ประวัตศิาสตร ์และเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊โบสถแ์หง่นี้เคย

เป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวันตกใน ดนิแดนตะวักออกไกล ตอ่มาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่ง

รุนแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแคเ่พยีงบานประตแูละบันไดทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่ง่างาม หลงัจากมกีารบรูณะขึน้ใหม่

ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถแ์หง่นีม้กีารจัดสรา้ง พพิธิภณัฑท์างศาสนาขึน้และยังมหีลมุฝังศพของบาทหลวงวา

ลคิ นาโน ผูก้อ่ตัง้โบสถต์ลอดจนโครงกระดกูของชาวครสิตญ์ีปุ่่ นและเวยีดนามทีเ่สยีชวีติเมือ่คราวทีเ่กดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ่

...เดนิทางสู.่.. เซนาโดส้แควร ์สถานทีช่อปป้ิงใหญใ่จกลางเมอืงมาเกา๊ภายในบรเิวณตกแตง่ดว้ยตกึอาคารอายกุวา่ 400 ปี 

สรา้งโดยชาวโปรตเุกสทีอ่พยพมาตัง้หลกัแหลง่อยูใ่นมาเกา๊เมือ่ครัง้อดตีงดงามตาดว้ยพืน้กระเบือ้งซึง่น ามาจากยโุรป

ตกแตง่เป็นรูปเกลยีวคลืน่อันงดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วัดเจา้แมก่วนอมิซึง่เป็นวัดทีม่ขีนาดใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในเกาะมาเกา๊ "สักการะเจา้แมก่วนอมิ องคเ์จา้

พ่อกวนอ ูเจา้แมทั่บทมิ หรอื อามา่ เพือ่ความเป็นศริมิงคล  น าทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมหรหูรา 5 ดาวเดอะเวเนเชยีน...ชม

บรรยากาศภายในบรเิวณของ VENETIAN RESORT ทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธมีของโรงแรมเป็นแบบ

สถาปัตยกรรมประวัตศิาสตรข์องชาวเวนสิทา่นจะไดพ้บกับรา้นคา้ชอปป้ิงกวา่ 350 รา้น มทีัง้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายให ้

ทา่นเลอืกและยังมสีปาสดุหรูหราใหท้า่นเลอืกใชบ้รกิาร มรีา้นอาหารกวา่ 20 รา้น ทา่นยังสามารถลอ่งเรอืกอนโดลา่ซึง่มฝืี

พายทีส่ามารถขับรอ้งเพลงไดอ้ยา่งไพเราะ  (อสิระอาหารเย็น) จากนัน้ น าทา่นน่ังรถบัสขา้มสะพานฮอ่งกง จไูห ่มาเกา๊ 

กลับสูฮ่อ่งกง  

จากนัน้  น าเขา้สูท่ ีพั่ก Penta Hotel / SAV Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม วดัแชกงมวิ • วดัหวงัตา้เซยีน • โรงงานจวิเวอรี ่• ตลาดหยก • รพีลสัเบย ์• กรงุเทพฯ     (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วัดแชกง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนนาม “วัดแชกงหมวิ” หรอืวัดกังหัน น่ันเอง นมัสการเทพเจา้แชกงเพือ่ความ

เป็นสริมิงคลนมัสการ เทพเจา้หวังตา้เซยีน ณ วัดหวังตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮอ่งกง เทพซึง่ข ึน้ชือ่ในการ

ดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและพบกับผูค้นมากมายทีน่ าธูปและของมาสักการะเพือ่ขอพรตา่งๆตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการท าธุรกจิจากนัน้ เยีย่มชมโรงงาน“จวิเวอรร์ี”่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่มยอด 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าทา่นสู ่ตลาดหยก คนจนีถอืวา่หยกเป็นตัวแทนของความบรสิทุธิ ์และเป็นหนิน าโชค ถา้พกตดิตัวไวส้ขุภาพจะดแีละอายุ

ยนืยาว ใหท้า่นชอปป้ิงซือ้หยกตามอธัยาศัย จากนัน้ น าทา่นสูห่าดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสีย้วแหง่นี้

สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ มรีูปปัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยู่

ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Cheak Lap Kok 

 

ไฟลท์บนิ CX 703 

19.50 น.  เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX 703  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

21.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ไฟลท์บนิ CX 617 

21.35 น. เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX 617 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

23.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ไฟลท์บนิ CX 709 

22.25 น. เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX 709 

  **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

00.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพเีรยีดจะไมต่รงกัน รบกวนเชค็ไฟลท์บนิตามตารางดา้นทา้ยรายการคะ่ 

วันเดนิทาง จ านวน ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พักเดีย่ว 

02-04 พ.ค.62 20+1 CX654/617 15,900 15,900 14,900 4,500 

03-05 พ.ค.62 20+1 CX654/617 16,900 16,900 15,900 4,500 

23-25 พ.ค.62 20+1 CX654/617 15,900 15,900 14,900 4,500 

30 พ.ค.-01 ม.ิย.62 20+1 CX654/617 14,900 14,900 13,900 4,500 

01-03 ม.ิย.62 20+1 CX654/617 15,900 15,900 14,900 4,500 

08-10 ม.ิย.62 20+1 CX654/617 15,900 15,900 14,900 4,500 

13-15 ม.ิย.62 20+1 CX654/617 14,900 14,900 13,900 4,500 

14-16 ม.ิย.62 20+1 CX654/709 15,900 15,900 14,900 4,500 

22-24 ม.ิย.62 20+1 CX654/617 14,900 14,900 13,900 4,500 

29 ม.ิย.-01 ก.ค.62 20+1 CX654/617 15,900 15,900 14,900 4,500 
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อัตราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่แรงไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกันอบัุตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบัุตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธ

ไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือ

ความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ ผูช้ว่ยคนขับรถ ในอัตราวันละ 60 ดอลลา่รฮ์อ่งกง /วัน/ลกูทัวร ์1 ทา่น (บังคับตามระเบยีบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่มบั่งคับทปิคะ่) 

 

หมายเหต(ุกรณุาอา่นรายละเอยีดดว้ยคะ่) 

การทอ่งเทีย่วประเทศจนี ฮอ่งกง และมาเก๊า นัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดังกลา่วคอืรา้นชารา้น

หยกรา้นบัวหมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซี ึง่ไมม่กีารบงัคับใหท้า่นซือ้ซือ้หรอืไมข่ึน้อยูก่ับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบงัคับใดใดทัง้สิน้หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ

ยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ ***รายการทัวรโ์รงแรมและตารางการบนิดังกลา่วขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลับสับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

ในกรณีไมล่งรา้นรัฐบาลตอ้งจา่ยเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 กรุ๊ป 9 ทา่น ขึน้ไปออกเดนิทาง มหัีวหนา้ทัวร ์

 กรุ๊ป 1 – 8 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง (คนืคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน) ** โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วันกอ่นเดนิทาง ** 

 กรณีทีท่า่นมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตั๋วภายในกรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทกุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วหรอืช าระคา่ทัวร์

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทกุกรณ ี

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ  ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯ

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUNDได)้ผู ้

เดนิทางจะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไม ่

นอ้ยกวา่15 วัน มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต(ิชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วัน) 

     2. กรณียกเลกิ    

  2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, 

    วันหยดุนักขัตฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

  2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ 

    3.  กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ 

          เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้าม 

ความเป็นจรงิในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณ ี

4.  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ 

ตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การ

กอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีที่

เกดิเหตสุดุวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบัุตเิหตใุนรายการ

ทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,

เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ไดห้าก

มกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูข ึน้ ตามอัตราคา่น ้ามันหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมัีดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทัวรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถ่องแท ้

แลว้จงึมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง** 


