
 
 
 
 

บนิตรงเชยีงใหม ่ฮอ่งกง มาเกา๊ 

สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สุดคุม้!!! คร ัง้เดยีวเทีย่ว 2 เมอืง   

 ถา่ยรปูกบัประตูโบสถเ์ซนตป์อลและชอ้ปป้ิงยา่นเซนาโดส้แควร ์ 

 ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่Venetian Resort+ชมหอไอเฟลจ าลองที ่The Parisian  

 ไหวพ้ระขอพระวดัดงัฮอ่งกง ณ วดัแชกงหมวิ  

 เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ถนนนาธาน   

 พกั ฮอ่งกง 2 คนื 

 ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง ติม่ซ า กบั โจก๊ละมุนลิน้ 

 โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD //บรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั 
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 ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่14 – 16 กรกฎาคม 2562 20,888.- 

วนัที ่10 – 12  สงิหาคม 2562  21,888.- 

วนัที ่12 – 14 ตุลาคม 2562  21,888.- 

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

วนัที ่1: 
เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD515 (06.10-09.45) – ฮอ่งกง(สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง) – วดั

แชกงหมวิ– รา้นจวิเวอรร์ ี+่รา้นหยก –อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

04.00 น. 
พรอ้มกนัที ่สนามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต ู7-10 เคาน์เตอรส์าย-การบนิแอรเ์อเชยี โดย

มเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระให ้

06.10 น. 

ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD515 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่

ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ * 

09.45 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit B 

 

จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกง

สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณถ์งึบคุคลส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิข ึน้ในทาง

ภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นท่ัวไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหว ้

และขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะได ้

หมนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่

ดมีเีคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 

ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 

ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธุรกจิจะมาวัดนีเ้พือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ย

และโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับทา่นสามารถ

หาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และน าทา่นเลอืกชม หยก ...ส าหรับเสรมิบารมเีสรมิความเป็นสริมิงคล และเครือ่งประดับทีท่ า

จากหยก เลอืกซือ้เป็นของฝาก 

 จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน และ Ocean Terminal กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 

700 รา้นคา้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

**อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั** 

ค า่ พรอ้มคณะทีจ่ดุนัดหมาย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพั่ก I Club Matauwai Hotel (ฮอ่งกง) หรอืเทยีบเทา่ 

**หมายเหตุ : 

- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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วนัที ่2: 
ฮอ่งกง-มาเก๊า-สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก- รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล –  

โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร-์ เดอะเวเนเชยีน + The Parisian - มาเก๊า(เรอืเฟอรร์ ี)่-ฮอ่งกง 

 

เชา้ 

     

     รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ต ิม่ซ า) 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่มาเก๊าโดยรถโคช้ (รถสาธารณะ)  สะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก เชือ่มระหวา่งเขตปกครอง

พเิศษฮอ่งกง-มาเกา๊ และเมอืงจไูห ่มรีะยะทางรวมทัง้ส ิน้ 55 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) “มาเก๊า” เป็นเมอืงที่

มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนี

กวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนี้

เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนีท้ีส่ าคัญคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืง

ทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่าร

ผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชยี” มาเกา๊

อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของ

โปรตเุกสนานถงึ 400 ปี จนกระทัง่วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้ับสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี นับจากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณแ์ตยั่งคงสภาพทางการเมอืง

การปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง พบมคัคเุทศกท์อ้งถิน่มาเก๊า 

 น าทา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แมก่วนอมิสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณใ์หก้ับมาเกา๊เนื่องในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี ...น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเก๊า อาทิ

เชน่ ขนมทารต์ไข ่และทองพับหอ่สาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่ เพือ่เป็นของฝากคนทางบา้น  

จากนัน้น าทา่นชม ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งข ึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 ท าให ้

วทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กัน จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่น เซนาโดส้แควร ์หรอื 

เซ็นเตอรพ์อยทม์าเก๊า ซึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์

โปรตเุกส มรีา้นคา้ และสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลศิอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสั ใหท้า่นถ่ายรูปและชมความงาม

สัมผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอัธยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ 

GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้า่นไดส้ัมผัสกับภัตตาคารกวา่ 30 แหง่ เพือ่ล ิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่

ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื 

ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม

หรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูทั่ง้หมด 4 โซนใหญ่  

** (ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหท้ าการบันทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโิน

ทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ…  

น าทา่นชม The Parisian Macao เป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์ของมาเกา๊ทีไ่ดย้ก หอไอเฟลมาจ าลองใจกลางเมอืง Cotai 

Strip โรงแรมแหง่นี้ไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส นครแหง่ศลิปะทีม่คีวามงดงามทางดา้น

สถาปัตยกรรม ความโดดเดน่ของหอไอเฟล กลิน่อายของความคลาสสคิและความโรแมนตกิมาไวท้ีโ่รงแรมแหง่นี้ มี

หอ้งพักมากกวา่ 3,000 หอ้ง, หา้งสรรพสนิคา้หรูหรา Shoppes at Parisian ทีม่แีบรนดเ์นมมากวา่ 170 แบรนดเ์นม จาก 

ดไีซเนอรช์ ือ่ดัง ทัง้แฟชัน่ผูห้ญงิและแฟชัน่ผูช้าย อาทเิชน่ PS Paul Smith,SPORTMAX,ISABELLE LANGLOIS, 

BIGPACK,ATTITUDE ฯลฯ 

ค า่ 
รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางกลบัฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ ี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ)  

 เดนิทางถงึเกาะฮอ่งกง น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ ีพั่ก I Club Matauwai Hotel (ฮอ่งกง)  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง)– เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD516 (10.35-12.25) 

เชา้ บรกิารปลกุทา่น และเช็คเอาทอ์อกจากทีพ่กั เพือ่เดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง 

10.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพือ่เดนิทางกลับเชยีงใหม ่โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 516 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามนานาชาต ิเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

 

บนิตรงเชยีงใหม ่ฮอ่งกง มาเก๊า สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก 3 วนั 2 คนื   

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) (GO1CNXHKG-FD009) 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก2-12 ปี(เสรมิ

เตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 

วนัที ่ 14 – 16 ก.ค. 62             20,888 20,888 20,888 3,900 12,388 

วนัที ่ 10 – 12 ส.ค. 62             21,888 21,888 21,888 4,500 13,388 

วนัที ่ 12 – 14 ต.ค. 62             21,888 21,888 21,888 4,900 13,788 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,500 บาท / ทา่น *** 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั 

ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

 

หมายเหต ุ:  

1.ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2.ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษิทัทวัร ์

สามารถแนะน าการยืน่วซีา่ได ้

3.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ทา่นละ 600 บาท/ทา่น/ทรปิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด, ภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
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2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. ,  คา่รักษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรายการเดนิทางรวม  600 บาท/ทา่น/ทรปิ 

4. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่

บรษัิทฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้ง

น าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วในกรณทีีไ่มส่ามารถ

เดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ย

บางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป  โดยจะด าเนนิการคนืเงนิ

ภายใน  7-14 วัน 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 


