
 

 

 

ตารางเดินทางและราคาทวัร ์

ตารางเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็กมี
เตยีง 

เด็กนอน
เตยีงผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว กรุป๊ 

09 - 12 ก.ค. 59 ** เทศกาลลดทัง้เกาะ 11,999 11,999 11,999 2,500 20 

16 - 19 ก.ค. 59 ** เทศกาลลดทัง้เกาะ 11,999 11,999 11,999 2,500 20 

23 - 26 ก.ค. 59 ** เทศกาลลดทัง้เกาะ 11,999 11,999 11,999 2,500 20 

หมายเหต ุราคาน้ีการนัตเีดินทางขั้นต  า่ 15 ท่าน  หากไม่ถึงจะไม่สามารถออกกรุป๊ได ้  

โดยกรณีดงักล่าวจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนถึงวนัเดินทางจรงิ  

บรษิทัฯ มีความยนิดีประสานงานใหท้่านเดินทางตอ่ไดต้ามความประสงค ์ 

โดยเลือกช าระค่าทวัรใ์นราคาเพิ่มเตมิ หรอื เลือกยา้ยวนัเดินทาง 

** โปรดอ่าน โปรแกรมและเง่ือนไขทั้งหมดใหค้รบถว้นทุกครั้ง หากมีขอ้สงสยัใดๆ  

โปรดสอบถามผูข้ายทนัที ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์มิฉะนั้นบรษิทัฯ จะถือว่า 

** ท่านรบัทราบ และยนิยอมปฏิบตัิตามโปรแกรมและเง่ือนไขอยา่งเขา้ใจตรงกนัแลว้ ** 

 



 

 

 

วนัหน่ึง   เช็คอิน - สนามบินฮ่องกง - มาเกา๊ - วดัเจา้แม่กวนอิม - เจา้แม่กวนอิมริมทะเล 

            โบสถเ์ซนปอล - เซ็นนาโดแ้สคว-์เดอะเวเนเช่ียน-จูไห ่

01.00 น. (ตีหน่ึง)  ทุกท่านพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์K สายการบิน  

HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั 

03.00 น. (ตีสาม) ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762   

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** ท่ีนัง่แบบ 2-4-2 

07.05 น.       ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ***

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ มาเกา๊ (โดยเรือเฟอร่ี) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 

 

วดัเจา้แมก่วนอิม เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในมาเกา๊ สรา้งขึ้ นตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 13 ภายในวดัมีแท่นบชูาสวยงามสาํหรบัประดิษฐานองค์

พระพุทธรปู พรอ้มรปูป้ันทองลงรกัของสาวกอีก 3 รปู เป็นท่ีประดิษฐาน

ขององคพ์ระพุทธรปูปางนิพพานประทบัอยูใ่นดอกบวั องคเ์จา้แมก่วนอิม

ในชุดเจา้สาวของจีนท่ีตดัเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม บริเวณวดัมีตน้บอน

ไซดดัเป็นรปูตวัหนังสือจีน ท่ีส่ือความหมายวา่ การมีชีวิตยืนยาวและ

ตาํนานของตน้ไมแ้ห่งความรกั ซ่ึงเล่าต่อกนัมาวา่ มีหนุ่มสาวคู่หน่ึงถูกกีด

กนัไมใ่หแ้ต่งงาน จึงตดัสินใจฆ่าตวัตาย เช่ือวา่ร่างไรว้ิญญาณของคนทั้ง

สองท่ีถูกฝังอยู ่ไดก้ลายเป็นตน้ไม ้2 ตน้ท่ีเติบโตเกาะเก่ียวเป็นตน้เดียวกนั 

 

องคร์ปูป้ันเจา้แมก่วนอิม ซ่ึงองคน้ี์โปรตุเกสสรา้งขึ้ น เพ่ือเป็นอนุสรณ์

ใหก้บัมาเกา๊ เน่ืองในโอกาสท่ีส่งมอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีน รปูป้ันสีทองท่ีมี

ใบหนา้ละมา้ยคลา้ยชาวตะวนัตก ประดิษฐานบนดอกบวั 

**โดยปกติในบริเวณน้ี (บางวนั) จะไมส่ามารถจอดรถได ้เน่ืองจากเป็น

กฏจราจรทอ้งถ่ิน ในกรณีน้ีจะนําท่านผ่านชมทดแทน ไมพ่าลงจากรถ  

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มาเกา๊)  

 

วิหารเซนตป์อล สรา้งขัน้เมื่อตน้ศตวรรษท่ี 17 นับเป็นสถานท่ีซ่ึงมี

ความสาํคญัทางประวติัศาสตร ์และเป็นสญัลกัษณป์ระจาํเมืองมาเกา๊ 

โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกใน

ดินแดนตะวกัออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรง 

ทาํใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแค่เพียงซากประต ูและบนัไดทางเขา้

ดา้นหนา้เท่าน้ัน หลงัจากมีการบรูณะข้ึนใหมใ่นปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของ

ซากโบสถม์ีการจดัสรา้งพิพิธภณัฑท์างศาสนาข้ึน เพ่ือรวบรวมภาพเขียน

และจดัแสดงอุปกรณท่ี์ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 



 

 

เซนาโด ้สแควร์   ถือไดว้า่เป็นอีกหน่ึงไฮไลทแ์หล่งชอบปป้ิง  ท่ีก่อตั้งมา

พรอ้มเมืองมาเกา๊เลยก็วา่ได้  ลกัษณเ์ด่น เป็นตึกเก่าสไตลนี์โอคลาสสิก  

สรา้งขึ้ นเมื่อช่วงศตวรรษท่ี 19-20 ซ่ึงปัจจุบนัก็ยงัคงถูกอนุรกัษ์ไวเ้ป็น

อยา่งดี พ้ืนถูกตกแต่งใหเ้ป็นลายเกลียวคล่ืนดว้ยกระเบ้ืองโมเสสเพ่ือใหเ้ขา้

กบัตึกเก่าสองขา้งทางทาํใหม้ีบรรยากาศเหมือนชอบป้ิงอยูใ่นยุโรปเลย   

จากน้ันนําท่านชิม ทารต์ไข ่ขึ้ นช่ือ 

 

 

เดอะเวเนเช่ียน  รีสอรท์สุดหรอูลงัการ อาณาจกัรคาสิโนท่ีไดร้บัการขนาน

นามวา่ “ลาสเวกสัแห่งใหมข่องเอเชีย ” THE VENETIAN RESORT HOTEL 

CASINO อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัเกมสก์ารพนันนานาชนิด อาทิ บคัคา

ร่า, แบล็คแจ็ค, รเูล็ต, สล็อตแมชชีนนับพนัตู ้ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกบั

บรรยากาศเมืองเวนิสและสญัลกัษณข์องเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดล่า ลาํ

คลองกลางเมือง ใหท่้านไดร้บัความรูสึ้กเหมือนอยูก่ลางเมืองเวนิส 

ประเทศอิตาลี อิสระใหท่้านไดท้าํกิจกรรม ต่างๆ (ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร)์  

โดยผูแ้จวเรือจะขบัขานบทเพลงไพเราะกลมนักท่องเท่ียวใหเ้คล้ิมเสียจน

นึกวา่อยูยุ่โรป  สองฝัง่คลองเป็นรา้นรวงร่วมแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีขน

สินคา้แบรนดด์งัมารวมตวักนัอยา่งครบครนั 

เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มาเกา๊)  

*** จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ จไูห่ (โดยรถโคช้) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 

โรงแรม คืน 1 จไูห่ XIAN QUAN HOTEL / MIN AN HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัสอง    จูไห ่- วดัผู่โถว - รา้นผา้ไหม - รา้นหยก - รา้นบวัหิมะ - พระราชวงัหยวนหมิง (ไม่มีโชว)์ 

             ถนนคู่รกั - จูฟิชเชอรเ์กิรล์(สาวงามหวีน่ี) 

เชา้ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (จไูห่)  

 

วดัผู่โถ่ว เป็นวดัจีนท่ีสรา้งขึ้ นเป็นตวัแทน ขององคเ์จา้แมก่วนอิม ท่ีตั้งอยู่ 

บนเกาะผู่ถ่อซาน เพ่ือใหช้าวเมืองจไูห่ ไดก้ราบขอพร ภายในตวัวดัยงัเป็น 

ท่ีประดิษฐานของส่ิงศกัด์ิอีกหลายองคด์ว้ยกนั โดยแต่ละองคก็์จะใหพ้รท่ี 

แตกต่างกนัออกไป อาทิ องคเ์จา้แมก่วนอิม ใหพ้รดา้นความโชคดี องคส์งั 

กระจาย ใหพ้รดา้นความอุดมสมบรูณ ์องคอ์มิตรพุทธเจา้ ใหพ้รดา้นการมี 

สุขสวสัดี พระพุทธเจา้ 4 พระองค ์ใหพ้รดา้นการมีอายุท่ียืนนาน  

 

โรงงานผา้ไหม เป็นสินคา้ข้ึนช่ือของจไูห่ ชมกรรมวิธีการเล้ียงหนอนไหม  

วิธีการดึงใยไหมจากรงัแฝดเป็นๆ เพื่อนํามาป่ันทาํไสน้วมผา้ห่มไหม ผา้ 

ไหมทุกช้ินจะมีลกัษณะผิวนุ่มล่ืน มนัเงาสวยงาม มีความเย็นสบายมาก  

 

โรงงานหยก  สินคา้ทรงพลงัซ่ึงชาวจีนส่วนใหญ่เช่ือกนัวา่ ใครไดพ้กหรือ

สวมใส่หยกแทข้องจีน จะเสริมพลงับารมี หยกถือเคร่ืองประดบัมุง่เนน้พลงั

ดา้นฮวงจุย้ คอยบอกดา้นสุขภาพของผูส้วมใส่ หยกแทจ้ะมีความเย็น เสียง

ใสดงัแกว้กงัวาน หากเสียงทึบแปลวา่ของปลอม 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (จู่ไห่)  



 

 

โรงงานยาสมุนไพรแท ้ประจาํบา้นของชาวจีน เป่าฟู่ หลิง หรือ บวัหิมะ  

สรรพคุณหลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต  

ฯลฯ แวะใหท่้านได ้ใหท่้านผ่อนคลายหายเมื่อยกบั บริการ แช่เทา้ 

สมุนไพร และ นวดเทา้ ฟรี! ** เด็กท่ีบริการนวดเทา้ จะไมคิ่ดค่านวดใดๆ  

ทั้งส้ินแกท่าน ยกเวน้ท่านมีความประสงคจ์ะใหทิ้ป 10 หรือ 20 หยวน  

ถือเป็นสินน้ําใจ ตามธรรมเนียมทัว่โลก 

 

พระราชวงัหยวนหมิง ถูกสรา้งขึ้ นบริเวณใจกลางของภเูขาชิลิน ทดแทน 

พระราชวงัแห่งเดิมท่ีปักก่ิง ซ่ึงถูกทาํลายไปในปีค.ศ. 1860 จากการบุก 

ของกองทพัองักฤษในช่วงสงครามฝ่ินครั้งท่ี 2 ภายในมีเน้ือท่ี 1.39 ตาราง 

กิโลเมตร สรา้งขึ้ นตามแบบในอดีตทุกประการ อีกทั้งมีฮวงจุย้ท่ีดี  

เน่ืองจากถูกโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่มทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้ เป็นพ้ืนท่ี 

ราบ ภายในมีทะเลสาบ 80,000 ตรม. มีขนาดเท่ากบัสวนเดิมกรุงปักก่ิง 

 

ถนนคู่รกั  เป็นถนนเลียบชายหาดทอดขนาดอ่าวรปูจนัทรเ์ส้ียว เป็น

เสน้ทางเดินเรียบชายฝัง่ทะเลจีนใต ้มีความยาวโดยประมาณ 15 

กิโลเมตร ซ่ึงรฐับาลเมืองจไูห่ ไดต้กแต่งภมูิทศัน์ ไดส้วยงาม เหมาะ

สาํหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ ภายในบริเวณริมชายหาด ไดม้ีการนําเกา้อ้ีหรือ

มา้นัง่ ซ่ึงทาํมาสาํหรบั 2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงไดช่ื้อวา่ถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นท่ี

นิยมของคู่รกัในจนติดอนัดบัหน่ึงของโลก 

 

จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์  หรือ สาวงามหวีหน่ี เป็นสญัลกัษณข์องเมืองจไูห่  เป็น

หินแกะสลกัตั้งเด่นสง่าอยูริ่มทะเลบริเวณอ่าวเซียงห ูมีลกัษณะเป็นรปู  ของ

หญิงสาวสวย ขนาดใหญ่มีความสงูถึง 8.7 เมตร และมีน้ําหนักถึง 10 ตนั 

ท่ีมือถือไขมุ่กไวโ้ดยยกขึ้ นเหนือศีษระ สรา้งขึ้ นตามนิทานพ้ืนบา้นจไูห่ 

เย็น บริการ โต๊ะจีน ณ ภตัตาคาร (จู่ไห่)  เมนูพิเศษ! เป๋าฮ้ือ+ไวน์แดง 

โรงแรม คืน 2 จไูห่ XIAN QUAN HOTEL / MIN AN HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัสาม    ฮ่องกง - วดัแชกง - รา้นจวิเวอรี่ - ชอ้ปป้ิงนาธาน เทศกาลลดทั้งเกาะ - สนามบิน 

อาหารเชา้ บริการอาหาร ณ โรงแรม  (จู่ไห่) 

จากน้ันนําท่านเขา้สู่ ฮ่องกง (โดยเรือเฟอร่ี) **ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 

 

วดัแชกงหมิว เป็นวดัหน่ึงท่ีประชาชนชาวจีนในฮ่องกง  ใหค้วามเล่ือมใส

ศรทัธามาก สรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึงตาํนานแห่งนักรบราชวงศซ่์ง ในสมยัท่ี

ประเทศจีนยงัไมไ่ดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบนัน้ี แต่ละแควน้

ต่างปกครองกนัเองและมีการต่อสูเ้พ่ือช่วงชิงอาณาจกัรนอ้ยใหญ่ วดัน้ีถูก

กล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การแกช้ง ตามความเช่ือท่ีวา่ การหมุน

กงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได ้เร่ิมตน้ปี

ใหม ่เพ่ือขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและนําแต่ส่ิงดีๆ เขา้มา   วดัน้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ

มาก ขอใหท่้านมีความตั้งใจในการขอพร สถิติสาํเร็จทุกราย 



 

 

โรงงานจิวเวอรร่ี์ ฮ่องกง  อีกหน่ึงสถานท่ีพลาดไมไ่ด ้พบกบั จ้ีกงัหนั  

เคร่ืองราง ของขลงั ช่ือดงั ท่ีทัว่โลกใหก้ารยอมรบั **ของแทต้อ้งท่ีฮ่องกง

เท่าน้ัน ** ออกแบบโดยสินแซช่ือดงัจาก วดัแชกง วงลอ้กงัหนัปัดเป่า

อุปสรรค พดัพาโชคลาภ มาสู่ตนเองและครอบครวั เพ่ือเสริมบารมี มีโชค

ลาภ  จากน้ันนําท่าน เยี่ยมชม สมุนไพรจีน สมุนไพรแท ้

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (ฮ่องกง) เมนูพิเศษ! ห่านยา่งพะโล ้ 

 

ฮ่องกงลดทั้งเกาะ 2016 ใกลเ้ริ่มแลว้จา้ เอาใจขาชอ้ปโดยเฉพาะ 

เริ่ม 22 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2559 ลดทุกชอ้ป 50-70 % 

ถนนนาธาน หรือ จิมซาจุ่ย  เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นม จากทัว่

ทุกมุมโลก มีสินคา้ปลอดภาษี ใหเ้ลือกมากมาย เช่น เคร่ืองหนัง , เคร่ือง

กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถ่ายรปู  ฯลฯ ยงัมีมี SHOPPING COMPLEX 

ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL  

***สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน กลบักรุงเทพฯ   

วนัสี ่   สนามบินฮ่องกง - เดินทางกลบั 

00.35 เหิรฟ้ากลบัประเทศไทย โดยสายการบิน  HONG KONG AIRLINE เท่ียวบิน 

HX769 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** ท่ีนัง่แบบ 2-4-2 

02.35 น.     ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภมูิ  โดยสวสัดิภาพ 

ขอ้ควรทราบ ตามนโยบายของรฐับาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหม้ีการ

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, หยก, ชา, นวด

ฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหม ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บั

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน (ไมอ่นุญาตใหอ้ยูต่่อ) 

2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. อาหาร 7 มื้ อ ตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

7. ภาษีน้ํามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง)  

8. ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จาํกดัไมเ่กิน 20 กก.  

9. เป็นราคาสาํหรบักรุป๊จาํนวน 20 ท่าน  

อตัราค่าบริการไม่รวม 

1. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิ

บาร,์ซกัรีดค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  

3. ค่าทิปไกด+์คนขบัรถ (ทอ้งถ่ิน)  ผูใ้หญ่และเด็ก 200 เหรียญฮ่องกง/ต่อท่าน/ติอทริป 



 

4. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามสินน้ําใจของทุกท่าน ไมบ่งัคบัใดๆ 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

1. ชาํระมดัจาํค่าทวัร ์5,000 บาท ภายใน 3 วนั นับจากวนัท่ียืนยนัจอง ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 

21 วนัทาํการ  (กรณีท่านจองหลงั 21 วนั ก่อนเดินทาง ตอ้งชาํระเต็มจาํนวนเท่าน้ัน) หากยงัไมช่าํระ

ค่ามดัจาํ ถือวา่การจองน้ันไมส่มบรูณ ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใหส้าํหรบัผูท่ี้ชาํระค่าทวัรเ์ขา้มาก่อน    

2. แนบสาํเนาหนังสือเดินทาง (ขอภาพชดัเจน) โดยมีวนัหมดอายุคงเหลือไม่ตํา่กวา่ 6 เดือน  และมีหนา้

วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  

1. กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด ฤดทู่องเท่ียว เทศกาลสาํคญั ไมม่ีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

เน่ืองจากก่อนการจาํหน่ายทวัร ์บริษัทฯ ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุป๊ ท่ีมีการการนัตีค่า

มดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินจากตน้

ทางได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จึงไมส่ามารถคืนเงินมดัจาํ

หรือค่าทวัรท์ั้งหมดได ้

2. ช่วงวนัปกติ ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั หรือก่อนหนา้น้ัน เก็บธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน 

2.1 ยกเลิกการ เดินทางหลงั 30 วนั คิดค่าใชจ้่าย 50 เปอรเ์ซ็นต ์ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

2.2 ยกเลิกการ เดินทางหลงั 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ ผูใ้หญ่ 20 ท่านข้ึนไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง (บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้ นไป) ไมค่รบ 20 ท่าน 

2. เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  และมีหนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้  

และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน ( บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ 

ทั้งส้ินหากอายุหนังสือเดินทางเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทางได ้)  

4. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

หรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะ

ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบโปรแกรม อาทิเช่น 

ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางม้ือ, เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้าํระใหต้วัแทน

ต่างประเทศเป็นการชาํระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

6. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุ

ท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีกระเป๋าเกิดสญูหายชาํรุดจากสายการบิน  

7. กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธิมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ

ท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน  

8. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคากรุป๊เหมาพิเศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ จะไมส่ามารถนํามาเล่ือน

วนัเดินทาง หรือ ขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนช่ือได้ 

9. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัท หรือชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด  

 


