
 

 

รหัสทัวร TKT1900885 
ทัวรฮองกง มาเกา พัก ฮองกง 3 วัน 2 คืน (TG) 
- วัดเจาแมกวดอิม ฮองฮํา - อาวรีพลัสเบย - จุดชมวิวเขา วิคตอเรีย  
– ยานจิมซาจุย - Symphony of ligh - เจาแมกวนอิมริมทะเล - วัดอามา  
– เซนาโดสแควร – โบสถเซ็นตปอล – เวเนเช่ียน – วัดแชกงหมิว  
– วัดหวังตาเซียน  
 

 



 

 

กําหนดวันเดินทาง : 
เดือน พฤษภาคม 11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 /30 พ.ค. - 

01 มิ.ย. / 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 
เดือน มิถุนายน 01-03 / 06-08 / 07-09 / 08-10 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-

22 / 21-23 / 23-25 / 27-29 / 28-30 
เดือน กรกฎาคม 04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 /  

25-27 / 26-28 / 27-29 
เดือน สิงหาคม 01-03 / 02-04 / 08-10 / 09-11 / 10-12 / 15-17 / 16-18 /  

22-24 / 23-25 / 29-31 / 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 
เดือน กันยายน 05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-20 / 20-22 / 26-28 /  

27-29 

ราคาทัวร 
ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

 16,900 16,900 15,900 4,900 

 
เดือน กรกฎาคม 2562  27-29 

ราคาทัวร 
ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

 19,900 19,900 18,900 4,900 

 
 
 
 



 

 

เดือน สิงหาคม 2562  10-12 
ราคาทัวร 

ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

 18,900 18,900 17,900 4,900 

 
ทิปสําหรับ ไกดทองถิ่น/คนขับรถ **สําหรับผูใหญ และ เด็ก  1,200 บาท ตอลูกคา 1 ทาน 

**ขออนุญาตเก็บทิปที่สุนามบินสุวรรณภูมิ** 
คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

 
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – วัดเจาแมกวดอิม ฮองฮํา - อาวรีพลัสเบย 

- จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย –ยานจิมซาจุย (Tsim 
Sha Tsui) - Symphony of light 

06:00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรเช็คอิน เคานเตอร D ชั้น 4 ทางเขาประต ู
2 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สายการบินไทย  โดยมีเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ี
น่ังกอนออกเดินทาง 

08:00 น. นําทานเดินทางสู เกาะฮองกง โดยเที่ยวบินที่ TG 600 



 

 

11:45 น. ถึงสนามบินฮองกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา   หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นําทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา 
เปนสะพานแขวนสําหรับรถยนตและรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2
กิโลเมตรซึ่งไดรบัการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดังระดบัโลกนอรแมน ฟอสเตอร 
ระหวางทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกง  

 
เจาแมกวนอิมฮองฮํา 
จากน้ันนําทานไปไหว เจาแมกวนอิมฮองฮํา Hung Hom Kwun Yum Temple 
เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ. 1873 เปนหน่ึงในวัดที่ชาวฮองกงน้ัน
เล่ือมใสกันมาก ดวยความท่ีเจาแมกวนอิมน้ันเปนเทพเจาแหงความเมตตา ฉะนั้น
เม่ือใครมีทุกขรอนอะไรก็มักจะมากราบไหวขอพรใหเจาแมน้ันชวยเหลือ  และยังมี
พิธีขอซองอ้ังเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย โดยคนสวนใหญจะนิยมไปในเทศกาล
ตรุษจีนเพราะเปนศริิมงคลในเทศกาลปใหม ซึ่งทางวัดจะจําหนายอุปกรณสําหรับ
เซนไหวพรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลวก็ใหนําซอง
แดงมาวนเหนือกระถางธูปหนาองคเจาแมกวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บ
ซองแดงน้ันไวเพ่ือเปนสิริมงคล ตอไป  

 
 



 

 

 
 

อาวรีพลัสเบย 
นําทานสักการะเจาแมกวนอิมและขอพร
จากเทพเจาไซซิ่งเอ๊ียที่ชายหาดน้ําตื้นที่  
อาวรีพลัสเบย ไหวพระ ขอพร องคเจาแม
กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแลว
ก็สมหวังกันบอยครั้ง ใหทานได รับพลัง 1 
ในจุดฮวงจุย ที่ดีที่สุดในฮองกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแมกระทั่งไดขามสะพานตออายุ ที่
เช่ือวาเมื่อไดเดินขาม 1 รอบ จะตออายุไดถึง 3 ป  
จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย 
จากน้ันเดินทางสู จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร 
เพลิดเพลินการถายรูป เกาะฮอ0งกง เกาลูน นิวเทอริเทอรรี่ ตลอดจนเกาะใหญเกาะนอย
ในทะเลจีนใต 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร 
ยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui)  
จากน้ันนําทานช็อปยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝم�งเกาลูน หาก
ทานตองการอัพเดตเทรนดลาสุดของฮองกง ตองถนนนาธาน ยานจิมซาจุย บนฝم�ง 
เกาลูน ถือเปนแหลงชอปแหงแรกของเกาะฮองกงที่ทันสมัยท่ีสุด มีรานคาไวเกือบ



 

 

ทุกประเภท รวมท้ังโรงแรมนับสิบและหางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีสินคาแบรนด
เนมมากมายจากทุกมุมโลก ลํ้าสมัยสุด ๆ แปลกใหม หลากหลายประเภทใหจับจาย 
ไมวาจะเปน เสื้อผา กระเป�า รองเทา เครื่องใชไฟฟ�า กลองดิจิตอล โทรศัพทมือถือ 
เชิญเลือกชมซ้ือสินคาแฟช่ันที่มีเอกลักษณเปนของ ตัวเองในสินคากิ๊บเกมากมาย ให
ไดเลือกมิกซแอนดแมช ไดอยางเมามันสกันเลยทีเดียว สวรรคของนักทองเท่ียว
อยางแทจริง 

 
20:00 น. นําทานชม Symphony of light เปนการแสดงแสงสีเสียงกลางแจงที่ใหญที่สุดใน

โลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิลด  เรคคอรด” ซึ่งการแสดงจะเปดไฟท่ีตกแตงดวย
ไฟสีตางๆ รวมดวยการยิงเลเซอรประกอบเพลงจากอาคารชั้นนํากวา 40 แหง โดย
เวลาที่ใชในการแสดงประมาณ 15 นาที เทาน้ัน 

 
*** อาหารคํ่า ไมรวมอยูในรายการทองเท่ียว เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินเต็มท่ี 

กับการชอปปم�งอยางเต็มท่ีทานสามารถทานอาหารไดสะดวกสบาย *** 
นําทานเขาที่พัก I CLUB HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / 

GRAND CITY HOTEL / RAMADA HONG KONG HARBOUR VIEW หรือระดับ
เทียบเทา 



 

 

วันที่สองของการเดินทาง ผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล - วัดอามา – เซนาโดสแควร –   
                                    โบสถเซ็นตปอล - รานขนมของฝาก – เวเนเชี่ยน – ฮองกง  

 
รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ.ภัตตาคาร 
นําทานสูทาเรือเฟอรรีเ่พ่ือขามสู มาเกา ใชเวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง  

 จากน้ันนําทานชมผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล ที่ต้ังอยูริมทะเล เจาแมกวนอิ
มองคทองสรางดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค  มีความสูง 18 เมตร หนักกวา 1.8 ตัน 

วัดอามา 
นําทุกทานชม วัดอามา ใหทุกทานไดกราบไหวเจาแมทับทิมที่วัดอามา ซึ่งเปนวัดที่มี
ชื่อเสียงมากๆ สําหรับวัดแหงน้ี  ตั้งอยูใกลกับทะเลทางตอนใตของเกาะมาเกา 
ภายในวัดมีจุดกราบไหวขอพรอยูหลายจุด ซึ่งแตละจุดจะอยูบนเนินเขาตั้งเดินขึ้นไป
บันไดไป ในแตละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจา, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักสิทธิ์ตางๆใหเรา
ไดขอพร สถาปตยกรรมภายในวัดน้ันงดงามเปนสไตลจีนโบราณ จึงทําใหคนนิยม
เดินทางมากราบไหวและเท่ียวชมบริเวณตางของวัดอามา 

 
แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินตางๆ ในราคาโดนใจ ไมวาจะเปน วิตามิน
สกัดจาก  ปลาทะเลน้ําลึก หรือ น้ํานมผึ้ง ที่ชวยบํารุงผิวพรรณ หรือ เลือกซื้อหมู
แผนไปเปนของฝากกอสามารถเลือกไดที่น่ี   
 

 



 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วิหารเซนตปอล  
จากน้ันก็แวะถายรูปคู กับ วิหารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของวิทยาลัย
เซนตปอล ซึ่งกอต้ังในป 1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตาม
แบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึ้นในป 1580 แต
ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในป 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมใน
ป 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวน
ใหญ และบันไดหนาดานหนาของตึกแสดงใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออก 
และตะวันตกและมีอยูที่น่ีเพียงแหงเดียวเทาน้ันในโลก 

 
เซนาโดสแควร  
เดินผานชม เซนาโดสแควร ถือไดวาเปนทําเลทองทางธุรกิจของมาเกาเพราะ
รวบรวมสินคาคุณภาพและ  รานคาตางๆ ไวมากมาย มีเส้ือผาทุกแบบทุกสไตล และ
ยังมีสินคาจากโรงงานผูผลิตสินคาตางๆ ของมาเกาวางขายอยูดวยเรียกวา  ชอปปم�ง
ที่น่ีแหงเดียวก็คุมเกินพอ แวะชิมและซื ้อขนมพื้นเมือง 



 

 

 
นําทานเขาสู  เดอะเวเนเซี่ยน  หรือ เวนิสมาเกา  โรงแรมครบวงจรใหญที่สุดใน
เอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส  เพลิดเพลินกับการชอปปم�งรานคายี่หอดังๆ ถึง 
350 รานคา และอ่ิมเอมกับรานอาหาร ถึง 40 แหงภายในเมืองเวนิสของ
โรงแรม  ลองเรือกอนโดลาใน ดินแดนเวนิสแหงตะวันออก หรือเลือกชมโชวตางๆ ก็
ไดตามใจ ชอบ   (การลองเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮองกง หรือ ชมโชว ตางๆ 
ตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมเอง)    

 



 

 

 
*** อาหารคํ่า ไมรวมอยูในรายการทองเท่ียว เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินเต็มท่ี 

กับการชอปปم�งอยางเต็มท่ีทานสามารถทานอาหารไดสะดวกสบาย *** 

นําทานสูทาเรือเฟอรรีเ่พ่ือขามกลับสู ฮองกง ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

 
นําทานเขาที่พัก I CLUB HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / 

GRAND CITY HOTEL / RAMADA HONG KONG HARBOUR VIEW หรือระดับ
เทียบเทา 

 
วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – งานฮวงจุย -ยานจิมซาจุย   

– สนามบินฮองกง – สุวรรณภูมิ  
รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ.ภัตตาคาร 
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)  
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เปนที่ร่ําลือถึงความศักดิ์สิทธ์ิ เรื่องของกังหัน
ลมที่พัดพาเอาสิ่งไมดีออกจากชีวิต เชื่อวาการหมุนกังหันกลับทิศ จะชวยหมุนชีวิต
พลิกผันจากรายกลายเปนดีได ทําใหวัดน้ีมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา วัดกังหันลม เดิม
ทีวัดน้ีเปนวัดเล็กๆ ที่เกาแกและไดอนุรักษไวเปนโบราณสถาน อยูทางดานหลังของ



 

 

เรือนใหม สวนเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือที่ 50,000 ตารางฟุต สราง
ขึ้นเพ่ือระลึกถึงทานแชกง นักรบผูซึ่งปกป�องจักรพรรดิราชองคสุดทายแหงวงคซง 

ธรรมเนียมการไหวเทพเจาแชกง 
 เม่ือเขาไปในศาลใหยืนอยูเบื้องหนารูปปم�นขนาดมหึมาของทานแชกง 
 อธิษฐานขอพรและมองหนาทาน อยางมุงมั่น 
 ทําพิธีหมุนกังหันแหงโชคชะตา โดยใชน้ิวชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 
 ถาชีวิตในปที่ผานมาไมดี ใหใชมือซายหมุนดานซายไปขวา 
 ถาชีวิตดีอยูแลวก็ใหหมุนกังหันกลับจากขวาไปซาย 
 เม่ือหมุนกังหันเสร็จแลว ตีกลอง อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อใหเปนที่รับรูทั่วกันทั้งฟ�า

ดิน และใหพรน้ันสมประสงค 

วัดหวังตาเซียน Wong Tai Sin Temple (หวองไทซิน) 
นําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึงในวัดท่ีโดงดังที่สุดของ
ฮองกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและ พบกับผูคนมากมายที่นําธูป 
และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรตางๆ ตั้งแตเร่ืองความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการ
ทําธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอยางคุนปากเปนภาษาจีนแตจิ๋ววา “วัดหวังตา
เซียน”น้ันเปนวัดลัทธิเตาท่ีชาวฮองกงและนักทองทองที่ เดินทางมาเที่ยวฮองกง
โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใหความศรัทธากันมาก วัดน้ีมีอายุกวารอยป ไดชื่อวา
เปน  วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง  



 

 

 
งานฮวงจุย 
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม งานฮวงจุย ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไซนที่ไดรับ
รางวัลอันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดบักงัหันนําโชค จี้ แหวน กําไล สวมใสเสริม
ความเฮง ความเจริญรุงเรืองในหนาที่การงาน คาขายธุรกิจใดๆก็รุงเรืองมากมาย 
เดินทางไปที่ใดหนใดกแ็คลวคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมด่ังใจปรารถนาทุก
ประการ และนําทานชม รานปم�เซี่ยะหยก สัตวนําโชคลาภความม่ังมี 

 
 
 
 
 
 



 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บริเวณหาง K11  
จากน้ันนําทานช็อปยานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝم�งเกาลูน หาก
ทานตองการอัพเดตเทรนดลาสุดของฮองกง ตองถนนนาธาน ยานจิมซาจุย บนฝم�ง 
เกาลูน ถือเปนแหลงชอปแหงแรกของเกาะฮองกงที่ทันสมัยท่ีสุด มีรานคาไวเกือบ
ทุกประเภท รวมท้ังโรงแรมนับสิบและหางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีสินคาแบรนด
เนมมากมายจากทุกมุมโลก ลํ้าสมัยสุด ๆ แปลกใหม หลากหลายประเภทใหจับจาย 
ไมวาจะเปน เสื้อผา กระเป�า รองเทา เครื่องใชไฟฟ�า กลองดิจิตอล โทรศัพทมือถือ 
เชิญเลือกชมซ้ือสินคาแฟช่ันที่มีเอกลักษณเปนของ ตัวเองในสินคากิ๊บเกมากมาย ให
ไดเลือกมิกซแอนดแมช ไดอยางเมามนัสกันเลยทีเดียว สวรรคของนักทองเท่ียว
อยางแทจริง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ไดเวลานัดหมายนําทุกทานเดินทางสูสนามบินฮองกง 

20.45 น. เหิรฟ�ากลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG 607   
22.40 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ    

------------------------------------------------------------------------ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขตางๆ 

โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 
หมายเหตุ สามารถออกเดินทางไดขั้นตํ่า 15 ทานขึ้นไป 

ทิปสําหรับ ไกดทองถิ่น/คนขับรถ สําหรับผูใหญ และ เด็ก  1,200 บาท ตอลูกคา 1 ทาน 
**ขออนุญาตเก็บทิปที่สุนามบินสุวรรณภูมิ** 

 

 

อัตราน้ีรวมบริการ 
• คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัดเสนทางกรงุเทพฯ–ฮองกง–

กรุงเทพฯ 
• คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่ง

เปนอัตรา  ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2562 และ ทานตองชําระเพ่ิม หากสายการบินมีการ
เรียกเก็บเพ่ิม  

• คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน  
• คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
• คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
• คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ 
• คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
• คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี ซึ่งเปนอัตรา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และ ทานตอง

ชําระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม 



 

 

• คามัคคุเทศกของบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ  ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ
เดินทางในตางประเทศ 

• คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 
อัตราน้ีไมรวมบริการ 
• คาทิปสําหรับ ไกดทองถิ่น/คนขบัรถ *** อัตราการใหทิป  ผูใหญ และ 

เด็ก 1,200 บาทตอทาน *** 
• คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
• คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
• คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง

คาโทรศัพท  
คาซักรีด ฯลฯ 

• คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
• คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
• สําหรับราคาน้ีบริษัทฯ จะไมรวมคาภาษีทองเทีย่วหากมีการเก็บเพ่ิม 
• คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
การชําระเงิน  
• ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําคาบริการทัวรเปนจํานวนเงิน 10,000 บาทตอ

ผูโดยสารหน่ึงทาน หลังจากมีการทําจองสํารองที่น่ังแลว 2 วันทําการ  
• สําหรับคาบริการทัวรสวนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 
• หากผูโดยสารทานใด แจงยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
 
 



 

 

การยกเลิก 
• หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทํางาน มิฉะน้ัน

บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และในการคืนมัดจํา ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินไมเต็มจํานวนการมัดจํา 

• หากผูโดยสารทานใด แจงยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
หมายเหตุ  
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการ

บิน โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ
จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

• บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติ
สอไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว  
ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสาร

เขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
• เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินทีท่างบริษัทฯ ไดทําการจองไวเปนตั๋วเครื่องบินแบบกรุป ดังน้ันที่น่ัง

ทางสายการบินจะจัดใหเปนโซนกรุปมาให ทางบริษัทฯไมสามารถที่จะรองขอไดวาจะขอที่
น่ังโซนใหม  และในบางครั้งที่น่ังบนเครื่องบน อาจจะไมไดน่ังติดกันหมดกับคนใน
ครอบครวั แตทวา ณ วันที่เดินทาง เจาที่และหัวหนาทัวรจะพยายามอยางเต็มที ่เผ่ือที่จะ
ไดนั่งดวยกันกบัคนในครอบครัว ท้ังน้ีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดเขาใจ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผูรวมเดินทางจอยกรุปหนารานไม
ถึง 15 ทาน 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของทานวามีอายุการใชงานอยางนอย 6 เดือนนับจากวันที่
เดินทางกรณีอายหุนังสือเดินทางนอยกวา 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 



 

 

ควรรีบทําเลมหนังสือเดินทางใหม และสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมา 
ใหกับทางบริษัทฯอีกคร้ัง  
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
*** เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําบริการทัวร หรือชําระคาบริการทัวรเต็มจํานวนแลว *** 
*** ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ *** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


