
 
 

 

รหัสทัวร  BID1900607 
ทัวรฮองกง  มาเกา  ไหวพระขอพร 3 วัน 2 คืน (CX) 
Mongkok Ladies Market   สะพานเช่ือมฮองกง/จูไห/มาเกา   เจาแมกวนอิม
ริมทะเล   โบสถเซ็นตปอล   เซนาโดสแควร   วัดเจาแมกวนอิม   เวเนเช่ียน    
วัดแชกงมิว   วัดหวังตาเซียน   โรงงานจิวเวอร่ี   ตลาดหยก   รีพลัสเบย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
วันแรก   กรงุเทพฯ • ฮองกง • Mongkok Ladies Market  ไ (- /-/-)    
12.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเตอรสายการ

บินคาเธยแปซฟิค Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความ
สะดวกแกทุกทาน  

14.55 น.    ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX 654  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
 
 
 
 
 
 
 
18.50 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit B”  
 เดินทางสูแหลงชอปปم�งที่ขึ้นช่ืออีกหน่ึงแหง Mongkok Ladies Market ต้ังอยูบนถนน 

Tung Choi Street ความยาวของตลาดยาวประมาณ 500 เมตร ไมใชมีแคของสําหรับ
คุณผูหญิงเทาน้ัน มีทัง้เสื้อผา นาฬิกา กระเป�า ของฝาก รองเทา เคร่ืองประดับแฟช่ัน รวม
ไปถงึของที่ระลกึอีกดวย (อสิระอาหารเย็น) 

จากน้ัน  นําเขาสูที่พัก Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทียบเทา ระดบั 4 ดาว 
 
วันทีส่อง สะพานเช่ือมฮองกง/จูไห/มาเกา • เจาแมกวนอิมริมทะเล • โบสถเซน็ตปอล • เซนา

โดสแควร • วดัเจาแมกวนอิม • เวเนเช่ียน • ฮองกง ไ (เชา/กลางวนั/-)                           
เชา  ไบริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 



 
 

 

จากน้ัน นํ าท าน น่ั งรถ บั สข าม สะพ าน เช่ื อ ง
ฮองกง-จูไห-มาเกา เปนสะพานขาม
ทะเลที่มีความยาวที่สุดถึง 55 กิโลเมตร 
แตในชวงหน่ึงของสะพานจะเปนสะพาน
อุโมงคใตน้ําที่มีความยาวถึง 7 กิโลเมตร 
ต้ังอยูบนแผน ดินใหญ ของจีนบริเวณ
สามเหล่ียมปากแมน้ําเพิรล เปดใหบริการ
วันแรกเมื่อ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนการเช่ือมฮองกงกบัเมืองตางๆ ในพื้นที่เกรทเตอร 
เบย (Greater Bay Area) สรางขึ้นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ชวยลดระยะเวลาเดินทางระหวางฮองกงกับจูไห จาก 4 ช่ัวโมง เหลือเพียงไมถึงช่ัวโมง
เทาน้ัน 

 

 
 
จากน้ัน  นําทานผานชมรูปปم�นเจาแมกวนอิมริมทะเล 

ต้ังอยูบริเวณ  Outer Harbour สรางดวยทอง
สัมฤทธิ์ทั้งองค  รูปปم�นมีความสูงถึง 20 เมตร ยื่น
ออกไปทางทะเล 60 เมตร ประดิษฐานอยูบนฐาน
ดอกบัวสูง 4 เมตร ดูงดงามออนชอยสะทอนกับ
แดดยามเย็นเปนประกายเรืองรอง เหลืองอราม



 
 

 

งดงามจับตาแตหากเพงมองดดีูๆจะเห็นวาเจาแมกวนอิมองคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลูกคร่ึงคือ
ปم�นเปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลับมีพระพักตรเปน หนาพระแมมารีที่เปนเชนน้ีก็ 
เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกส ต้ังใจสราง ขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาใน
โอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน บริเวณฐานดอกบัวมีการจัดเปนนิทรรศการเกี่ยวกับเจา
แมกวนอิม พระพุทธศาสนา ลัทธิเตา และลัทธิขงจื้อ ซึ่งถือวามีความโดดเดนจนกลายเปน
แลนดมารกของมาเกาอีกดวย  นําทานชม โบสถเซนตปอล ประวัติศาสตร และเปน
สัญลักษณประจําเมืองมาเกาโบสถแหงน้ีเคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของ
ชาวตะวันตกใน ดินแดนตะวักออกไกล ตอมาในปค.ศ.1835 ไดเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง 
ทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตูและบันไดทางเขาดานหนาที่สงางาม 
หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหมในปค.ศ.1991 ดานหลังของซากโบสถแหงน้ีมีการจัดสราง 
พิพิธภัณฑทางศาสนาขึ้นและยังมีหลุมฝงศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผูกอต้ังโบสถ
ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสตญี่ปุ�นและเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม
คร้ังใหญ...เดินทางสู...เซนาโดสแควร...สถานที่ชอปปم�งใหญใจกลางเมืองมาเกาภายใน
บริเวณตกแตงดวยตึกอาคารอายุกวา 400 ป สรางโดยชาวโปรตุเกสที่อพยพมาตั้งหลัก
แหลงอยูในมาเกาเมื่อคร้ังอดีตงดงามตาดวยพื้นกระเบ้ืองซึ่งนํามาจากยุโรปตกแตงเปนรูป
เกลียวคลืน่อันงดงาม 

 

 
 



 
 

 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ัน นําทานเดินทางสูวัดเจาแมกวนอิม

ซึ่งเปนวัดที่มีขนาดใหญและเกาแก
ที่สุดในเกาะมาเกา"สักการะเจาแม
กวนอิม องคเจาพอกวนอู เจาแม
ทับทิม หรือ อามา เพื่อความเปนศิริ
มงคล  นําทานเดินทางสู โรงแรม
หรูหรา 5 ดาวเดอะเวเนเชียน...ชม
บรรยากาศภายในบ ริเวณ ของ 
VENETIAN RESORT ที่ตกแตง
ดวยสถาปตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเปนแบบสถาปตยกรรมประวัติศาสตรของ
ชาวเวนิสทานจะไดพบกับรานคาชอปปم�งกวา 350 ราน มีทั้งสินคาแบรนดเนมมากมายให
ทานเลือกและยังมสีปาสุดหรูหราใหทานเลือกใชบริการ มีรานอาหารกวา 20 รานและที่น่ัง
รองรับกวา 1,000 ที่น่ังภายในมีเน้ือที่กวางขวางที่สามารถใชในการจัดนิทรรศการหรือ
สัมมนาและทานยังสามารถลองเรือกอนโดลาซึ่งมีฝพายที่สามารถขับรองเพลงไดอยาง
ไพเราะภายในยังบรรจุดวยรานคามากมายคลายกับยกหางดังๆมาไวที่น่ีอาทิเชน coach 
เปนตนและภายในบริเวณของโรงแรมและยังมขีบวนพาเหรดใหทานไดช่ืนชมอันตระการตา
ใหทานไดสัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาต้ังใจกลางโรงแรมใหทานเพลิดเพลินกับการเส่ียงโชคเรา
มีคาสิโนขนาดมหึมาใหทานไดลองเสี่ยงโชคเลนๆเพื่อความสนุกสนาน(อิสระอาหารเย็น) 
จากน้ัน นําทานน่ังรถบัสขามสะพานฮองกง จูไห มาเกา กลับสูฮองกง  

 



 
 

 

จากน้ัน  นําเขาสูที่พัก Penta Hotel / SAV Hotel หรือเทียบเทา ระดบั 4 ดาว 
 
วันทีส่าม วัดแชกงมิว • วดัหวังตาเซียน • โรงงานจิวเวอรี่ • ตลาดหยก • รีพลสัเบย • กรุงเทพฯ     

ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                                      
เชา ไบริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู วัดแชกง หรือที่รูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน น่ันเอง 

นมัสการเทพเจาแชกงเพือ่ความเปนสิริมงคลนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตา
เซียน หน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพซึ่งขึ้นช่ือในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและ
พบกับผูคนมากมายที่นําธปูและของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆต้ังแตเร่ืองความรักไปจนถึง
ฤกษมงคลในการทําธุรกิจจากน้ัน เย่ียมชมโรงงาน“จิวเวอรรี”่ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกบังาน
ดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด 

 

  
 
เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  นําทานสู ตลาดหยก คนจีนถือวาหยกเปน

ตัวแทนของความบริสุทธิ์ และเปนหินนําโชค 
ถาพกติดตัวไวสุขภาพจะดีและอายุยืนยาว ให
ทานชอปปم�งซื้อหยกตามอัธยาศัย ซึ่งมีหลาย
รูปแบบใหเลือกซื้อ  ทั้ งกํ าไล แหวน และ
สรอ ยคอ  จาก น้ั น  นํ าท านสู ห าดทราย 



 
 

 

REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทนเส้ียวแหงน้ีสวยที่สุดแหงหน่ึง และยังใชเปนฉากใน
การถายทําภาพยนตรไปหลายเร่ืองมรูีปปم�นของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่
ปกป�องคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด 

 ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kokไฟลทบิน CX 703 
19.50 น.  เหิรฟ�ากลับทาอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสายการบนิคาเธยแปซิฟก เที่ยวบินที่ CX 703  

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
21.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
ไฟลทบนิ CX 617 
21.35 น. เหิรฟ�ากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคาเธยแปซิฟก  
                เที่ยวบินที่ CX 617 
  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
23.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
ไฟลทบนิ CX 709 
22.25 น. เหิรฟ�ากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคาเธยแปซิฟก  
                เที่ยวบินที่ CX 709 
  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
00.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหต ุ: ไฟลทบางพีเรียดจะไมตรงกัน รบกวนเช็คไฟลทบนิตามตารางดานทาย
รายการคะ 

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

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

ราคา ทัวรฮองกง มาเกา 3 วนั 2 คืน พัก 4 ดาว บิน CX 

วันเดินทาง จํานว
น ไฟลทบนิ ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

05-07 เม.ย.62 20+1 CX654/617 17,900 17,900 16,900 4,500 



 
 

 

27-29 เม.ย.62 20+1 CX654/617 14,900 14,900 13,900 4,500 

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 

มิ.ย.62 20+1 CX654/617 14,900 14,900 13,900 4,500 

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

06-08 มิ.ย.62 20+1 CX654/617 14,900 14,900 13,900 4,500 

07-09 มิ.ย.62 20+1 CX654/703 15,900 15,900 14,900 4,500 

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

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

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

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

21-23 มิ.ย.62 20+1 CX654/703 15,900 15,900 14,900 4,500 

22-24 มิ.ย.62 20+1 CX654/617 14,900 14,900 13,900 4,500 
29 มิ.ย.-01 

ก.ค.62 20+1 CX654/617 15,900 15,900 14,900 4,500 

 
อัตราคาบริการรวม 

  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป-กลบัพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาแรงไกดทองถิ่นและหัวหนาทวัรนําเที่ยวตามรายการ 



 
 

 

  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)  
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาท ิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทิปไกดทองถิ่น,คนขบัรถ ผูชวยคนขับรถ ในอัตราวันละ 60 ดอลลารฮองกง/วัน/ลูกทัวร 
1 ทาน (บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ (ไมรวมในทปิไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 

 
หมายเหต(ุกรณุาอานรายละเอียดดวยคะ) 

การทองเที่ยวประเทศจีน ฮองกง และมาเกา น้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรฐับาล
เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาวคือรานชารานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนม
รานจิวเวอรรี ***ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทซีึ่งไมมีการบังคับใหทานซือ้ซื้อ
หรือไมขึ้นอยูกบัความพอใจของลูกคาเปนหลกัไมมีการบงัคบัใดใดทัง้สิน้หากทานใดไมเขาราน
ดังกลาวจะตองจายคาทวัรเพ่ิมทางบริษทัฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
ดังกลาวแลว***รายการทัวรโรงแรมและตารางการบนิดงักลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
หรือสลบัสบัเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  ในกรณีไมลงรานรัฐบาลตองจายเพ่ิมทานละ 
3,000 บาท 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 

  กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหนาทวัร 
  กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทวัรเต็มจํานวน) ** โดยทางบรษัิทจะแจงใหทราบ

ลวงหนา 7 วนักอนเดินทาง ** 



 
 

 

  กรณีทีท่านมีเดนิทางบนิภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบนิ,ตั๋ว
รถทวัร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครัง้กอนทําการออกตัว๋หรือชําระคาทวัร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดย 
ไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ
รับผิดชอบทกุกรณี 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
  เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว(Single)และหองคู(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple Room)
หองพักอาจจะไมติดกัน 

  กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและ
หองพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

  โรงแรมฮองกงมีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกระทดัรตั 
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกันดวย 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบัพรอมกัน หากตองการเลือ่นวัน
เดินทางกลับ  ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบรษัิททวัรเรียกเก็บและ
การจัดที่น่ังของกรุปเปนไปโดยสายการบนิเปนผูกําหนดซึง่ทางบริษทัฯไมสามารถเขาไป
แทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดนิทางและไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณี
ตั๋ว REFUNDได)ผูเดินทางจะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 

1. กรณุาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไม 
นอยกวา15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรณุา
ชําระกอนเดนิทาง 21 วัน) 



 
 

 

     2. กรณียกเลกิ    
  2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

    วนัหยุดนักขตัฤกษ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

    3.  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื่อนการเดนิทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทางไดตามความเปนจรงิในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนา
เพียง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็คาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดนิทางและมี
ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบรษัิทฯและผูเดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกัน  บรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลกิของทาน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 



 
 

 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 
 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทกุหนาอยาง
ถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


