
       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธยแปซิฟค  
 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง-พระใหญวัดโปหลิน-นั่งกระเชานองปง-city gate outlets  ไ (- /กลางวัน/-

) 

ไฟลทบิน CX 616 

04.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประต ู5-6 Row M เคาทเตอรสายการบินคาเธยแปซิฟค Cathay 

Packfic Airways (CX) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

06.30 น.    ออกเดินทางสูฮองกง โดยเท่ียวบิน CX 616  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

10.15 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit  B”  

 

ไฟลทบิน CX 700 

05.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเตอรสายการบิน  คาเธยแปซิฟค Cathay 

Packfic Airways (CX) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

08.25 น.    ออกเดินทางสูฮองกง โดยเท่ียวบิน CX 700 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

12.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit  B”  

หมายเหตุ : ไฟลทบางพีเรียดจะไมตรงกัน รบกวนเช็คไฟลทบินตามตารางดานทายรายการคะ 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน นําทาน  นั่งกระเชา Ngong ping      360 ท่ียาวท่ีสุด 

ในโลก จากตุงชุงสูท่ีราบนองปงในเวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360  

องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบน

 พ้ืนท่ี 1.5 เฮคตารเหนือ ระดับนํ้าทะเล 371 เมตร อิสระใหทานนมัสการ  

พระใหญวัดโปหลิน  

หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา (ในกรณทีีก่ระเชานองปงจะมีการปดปรับปรุงจะ 

เปลี่ยนเปนนั่งรถโดยสารของทางนองปงขึ้นแทน) จากน้ัน อิสระทุกทานท่ี City Gate Outlet แหลงรวมเส้ือผาแบ

รนดเนม หาง OUTLETS ขนาดใหญบนเกาะลันเตา หางจากสนามบินนานาชาติฮองกงเพียง 10 นาที ต้ังอยูบริเวณ

สถานีรถไฟใตดินตงชงมีเส้ือผาแบรนดช้ันนํามากมายใหเลือกชอปรวมท้ังเคร่ืองประดับ เส้ือผาเด็ก รองเทา  กีฬา และ

ของตกแตงบาน สินคาลดพิเศษ รวมท้ังบริเวณ ช้ัน 1 ยังเปน Fast Food ช่ือดังอยาง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆ

อีกมากมาย ช้ันใตดินยังมี Supermarket มีรายการใหเลือกซ้ือเลือกหาไมวาจะเปนอาหาร   ขนม อุปกรณ ขาวของ

เคร่ืองใช และ สินคาอีกมากมาย Citygate Outlets Mallมีรานอาหารนานาชาติมากมายใหเลือกรับประทานมากถึง 

17 รานคารวมท้ังอาหารไทยรสเลิศ ช้ันบนสุดของหางยังมีรานกาแฟสุดเกใหน่ังจิบน่ังพักใหหายเหน่ือย  

(อิสระอาหารเย็น) 



       

 

          **ในกรณีเปลี่ยนจากนองปงเปน ดิสนยีแลนด เพิ่มทานละ 2,500 บาท**  

**(ไมไดอยูถึงชมพลุในดสินียแลนด)** 

จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก  REGAL RIVER SIDE / SAV HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วันที่สอง มาเกา-วัดเจาแมกวนอิม-โบสถเซนตปอล-เซนาโดแสควร-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮองกง ไ(เชา/

กลางวัน/-)     

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร  

จากน้ัน นําทุกทานเดินทางสูมาเกาโดยเรือเฟอรรี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

 นําทานเดินทางสูวัดเจาแมกวนอิมซ่ึงเปนวัดท่ีมีขนาดใหญและเกาแกท่ีสุดในเกาะมาเกา"สักการะเจา 

. แมกวนอิม องคเจาพอกวนอู เจาแมทับทิม หรือ อามา เพ่ือความเปนศิริมงคลผานชมองค รูปปน

เจาแมกวนอิม ปรางคทอง (Kun Iam Statue)ท่ีต้ังอยูริมทะเลเจาแมกวนอิมองคทองสรางดวย

ทองสัมฤทธ์ิท้ังองคมีความสูง 18เมตร หนักกวา 18ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออน

ชอยสะทอนกับแดดยามเย็นเปนประกายเรืองรอง เหลืองอรามงดงามจับตาแตหากเพงมองดูดีๆจะ

เห็นวาเจาแมกวนอิมองคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลูกคร่ึงคือปนเปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลับมีพระ

พักตรเปน หนาพระแมมารีท่ีเปนเชนน้ีก็ เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมท่ีโปรตุเกส ต้ังใจสราง ข้ึนเพ่ือ

เปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสท่ีสงมอบมาเกา 

คืนใหกับจีน....นําทานแวะ ชม ชิม รานโอทอปมาเกา 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานชมโบสถเซนตปอลทา

ประวัติศาสตร และเปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกาโบสถแหงน้ีเคยเปนโรงเรียน

สอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกใน ดินแดนตะวักออกไกล ตอมาในปค.ศ.

1835 ไดเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง ทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบาน

ประตูและบันไดทางเขาดานหนาท่ีสงา 

งาม หลังจากมีการบูรณะข้ึนใหมในปค.ศ.1991 ดานหลังของซากโบสถแหงน้ีมีการจัดสราง พิพิธภัณฑทางศาสนาข้ึน

และยังมีหลุมฝงศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผูกอต้ังโบสถตลอดจนโครงกระดูก

ของชาวคริสตญ่ีปุนและเวียดนามท่ีเสียชีวิตเม่ือคราวท่ีเกิดเพลิงไหมคร้ังใหญ...

เดินทางสู...เซนาโดสแควร...สถานท่ีชอปปงใหญใจกลางเมืองมาเกาภายใน

บริเวณตกแตงดวยตึกอาคารอายุกวา 400 ป สรางโดยชาวโปรตุเกสท่ีอพยพมาต้ัง

หลักแหลงอยูในมาเกาเม่ือคร้ังอดีตงดงามตาดวยพ้ืนกระเบ้ืองซ่ึงนํามาจากยุโรป

ตกแตงเปนรูปเกลียวคล่ืนอันงดงามนําทานเดินทางสู โรงแรมหรูหรา 5 ดาวเดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายใน

บริเวณของVENETIAN RESORTท่ีตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเปนแบบสถาปตยกรรม



       

 

ประวัติศาสตรของชาวเวนิสทานจะไดพบกับรานคาชอปปงกวา 350 ราน มีท้ังสินคาแบรนดเนมมากมายใหทานเลือก

และยังมีสปาสุดหรูหราใหทานเลือกใชบริการ มีรานอาหารกวา 20 รานและท่ีน่ังรองรับกวา 1,000 ท่ีน่ังภายในมีเน้ือท่ี

กวางขวางท่ีสามารถใชในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและทานยังสามารถลองเรือกอนโดลาซ่ึงมีฝพายท่ีสามารถขับ

รองเพลงไดอยางไพเราะภายในยังบรรจุดวยรานคามากมายคลายกับยกหางดังๆมาไวท่ีน่ีอาทิเชน coach เปนตนและ

ภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดใหทานไดช่ืนชมอันตระการตาใหทานไดสัมผัสเมืองเวนิสท่ียกมาต้ังใจ

กลางโรงแรมใหทานเพลิดเพลินกับการเส่ียงโชคเรามีคาสิโนขนาดมหึมาใหทานไดลองเส่ียงโชคเลนๆเพ่ือความ

สนุกสนาน จากนั้นนําทุกทานเดินทางกลับสูฮองกง โดยเรือเฟอรรี่ (อิสระอาหารเย็น)  

จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก  REGAL RIVER SIDE / SAV HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วันที่สาม รีพลัสเบย-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอรรี-่ชอปปงนาธาน จิมซาจุย - กรุงเทพฯ  ไ (เชา/

กลางวัน/-) 

เชา บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูหาด ทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทนเส้ียวแหงน้ี

สวยท่ีสุดแหงหน่ึง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมี

รูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซ่ึงทําหนาท่ีปกปองคุมครอง

ชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูชายหาด ใหทาน

นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเปนสิริมงคล 

ขามสะพานตออายุซ่ึงเช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ป นําทาน

เดินทางสู วัดแชกง หรือท่ีรูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว”หรือวัดกังหันน่ันเอง นําทาน

เย่ียมชมโรงงาน“จิวเวอรรี่”ท่ีข้ึนช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียม

ยอด  

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  ใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปงยานจิมซาจุย มักจะต้ังตนกันท่ีสถานีจิมซาจุยมีรานขายของ

ท้ังเคร่ืองหนัง,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟา,กลองถายรูปฯลฯและสินคาแบบท่ีเปนของ

พ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมีSHOPPING COMPLEX 

ขนาดใหญช่ือOCEAN TERMINALซ่ึงประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเช่ือมติดตอสามารถเดิน

ทะลุถึงกันได 

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok 

ไฟลทบิน CX 613 
 

17.55 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เท่ียวบินท่ี CX613 

20.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 



       

 

 

ไฟลทบิน CX 703 

19.50 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เท่ียวบินท่ี CX703 

21.45 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

 

ไฟลทบิน CX 617 

21.30 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เท่ียวบินท่ี CX617 

23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

 

ไฟลทบิน CX 709 

22.25 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เท่ียวบินท่ี CX709 

00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : ไฟลทบางพีเรียดจะไมตรงกัน รบกวนเช็คไฟลทบินตามตารางดานทายรายการคะ 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

 

ราคา ทวัรฮองกง มาเกา ฟร!ี! กระเชานองปง 3 วัน 2 คืน บินคาเธย

แปซิฟก 

วันเดินทางเดินทาง จํานวน เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กไมมีเตียง 
เด็กอายุต่ํากวา 

18 
พักเดี่ยว 

02 – 04 มิ.ย. 61 20 CX616/709 16,900 16,900 15,900 5,500 

09 – 11 มิ.ย. 61 20 CX616/617 16,900 16,900 15,900 5,500 

16 – 18 มิ.ย. 61 20 CX616/617 16,900 16,900 15,900 5,500 

23 – 25 มิ.ย. 61 20 CX616/617 16,900 16,900 15,900 5,500 

29 – 01 ก.ค. 61 20 CX700/709 16,900 16,900 15,900 5,500 

05 – 07 ก.ค. 61 20 CX616/617 17,900 17,900 17,900 5,500 

14 – 16 ก.ค. 61 20 CX700/613 17,900 17,900 17,900 5,500 

19 – 21 ก.ค. 61 20 CX700/617 17,900 17,900 17,900 5,500 



       

 

26 – 28 ก.ค. 61 20 CX700/617 20,900 20,900 20,900 5,500 

04 – 06 ส.ค. 61 20 CX700/709 17,900 17,900 17,900 5,500 

25 – 27 ส.ค. 61 20 CX700/709 17,900 17,900 17,900 5,500 

01 – 03 ก.ย. 61 20 CX700/709 16,900 16,900 15,900 5,500 

08 – 10 ก.ย. 61 20 CX700/709 16,900 16,900 15,900 5,500 

13 – 15 ก.ย. 61 20 CX700/617 16,900 16,900 15,900 5,500 

20 – 22 ก.ย. 61 20 CX700/617 16,900 16,900 15,900 5,500 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาแรงไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



       

 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ในอัตราวันละ 40 ดอลลารฮองกง/วัน/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอานรายละเอียดดวยคะ) 
การทองเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาวคือรานชา

รานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ***ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไมมีการบังคับใหทาน
ซื้อซื้อหรือไมข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลักไมมีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคา
ทัวรเพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว***รายการทัวรโรงแรมและตารางการบิน
ดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  ในกรณีไมลงรานรัฐบาลตองจาย
เพิ่มทานละ 3,000 บาท 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
 กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหนาทัวร 

 กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วันกอนเดินทาง ** 

 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

ขอมูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว(Single)และหองคู

(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple Room)หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของ

แตละโรงแรมนั้นๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

 

ขอมูลเพิม่เตมิเรือ่งตั๋วเครื่องบิน 



       

 

ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ  ทานจะตอง

ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุปเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด

ซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

(กรณีตั๋ว REFUNDได)ผูเดินทางจะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น  

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
1. กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไม

นอย กวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

     2. กรณียกเลิก    

  2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล, 

    วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

    3.  กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง  

                    บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ 

          เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 

                    ไดตามความเปนจริงในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ  

                    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทาง 

          ไมครบตามจํานวน 

 ที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทาง 

          ในคณะเดียวกัน    บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ

เดินทางได ) 



       

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด

งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ

ในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน

ชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว

ดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 
 

 
 
 

 

 



       

 

 

 

 

 

 


