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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – ฮอ่งกง – วดัโป่วหลนิ – วดัแชกงหมวิ – ถนนนาธาน ยา่นจมิซาจุย่ – เซนิเจ ิน้ 

 

04.00 น พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก (อาคาร1) ช ัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 

เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

06.50 น. น าท่านเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ FD508  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 40 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ** 

10.15 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

น าท่านออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) เป็น

กระเชา้ครสิตลั (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ท่านละ  100 เหรยีญฮอ่งกง  

 

ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรือ นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลันเตา องคพ์ระสรา้งทอง

สัมฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหันพระพักตรไ์ปทางเหนือสู่จีนแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมีความสูง 

26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลว้มีความสูงทัง้ส ิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้น

เหรยีญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมชีือ่เรยีกอย่างไม่เป็นทางการวา่ พระใหญ่เทยีนถาน ประดษิฐานบนแท่นบูชามี

ความสงูเท่ากบัตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 
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น าท่านขอพร พระใหญ่เทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

สขุภาพ การงาน การเงนิ เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึน้ชม

ฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจ านวน  268 ขัน้  บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดษิฐานของบรมสา

รกีธาต ุ(พระเขีย้วแกว้)  และพระพุทธรูปหยกขาว ทีอ่นัเชญิมาจากศรลีงักา  ภาพวาดพุทธประวตัโิดยวาดจากสี

น ้ามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง)  หรือชมววิของเกาะลันเตาในมุมสูงได ้ และยังมีรูป

ปั้นของเทพธดิาถวายเครือ่งสกัการะตามความเชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยู่รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 



Page 4 of 19 

 

  

 

 

นอกจากน้ีท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นที่ประดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 

พระองค ์ณ อาคารหมื่นพุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มน าเครื่องเซ่นไหวท้ี่

ประกอบดว้ยเน้ือสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 
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จากนั้นใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเที่ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร 

บรเิวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรม

ดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตวั  

 

แวะพักเหน่ือย หาของอร่อยกนิ แนะน าบัวลอยหยนิหยาง บัว

ลอยทีผ่สมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวัระหวา่งงาด า (สดี า) กบักะท ิ(สี

ขาว) ใหค้วามสดชืน่ไม่นอ้ย เรือ่งความอร่อยพูดไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    

  

 

หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจาก

สภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขา

แทน และจะท าการคนืเงนิค่าส่วนต่างกระเชา้ผูใ้หญ่ทา่นละ 40 เหรยีญฮ่องกง และเด็กทา่นละ  20 

เหรยีญฮอ่งกง 

 

ท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้

องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกงัหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, 

สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กนัวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชั่ว

รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 
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ต านานวดัแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึ่งวา่ “วดักงัหันลม” เป็นอกีหนึ่งวัดที่มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน สรา้ง

มาตัง้แต่ 300 ปีกอ่น ตามต านานเล่ากันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการที่จะมาปลน้ชาวบา้น เมื่อนายพลแชกงรู ้

เขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ี่หนา้บา้น ปรากฎ

ว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจงึมีความเชื่อว่า

กงัหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีก่ าลงัจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น 

จึงไดส้รา้งวัดแชกงแห่งน้ีชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่

สกัการะบูชาเพือ่ไม่ใหม้สี ิง่ไม่ไดเ้กดิขึน้ 

 

น าท่านเยี่ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ที่ข ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี

ไชนท์ี่ไดร้ับรางวัลอันดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ โดย

การย่อใบพัดของกังหันวดัแชกง มาท าเป็นเครื่องประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน ก าไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับ

ตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 

น าท่านชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรอืสตัวน์ าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่าน

ไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแดต่วัท่านเอง  

 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อสิระ

ใหท้่านเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ยมักจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานีจมิซาจุ่ย มีรา้นขายของทัง้เครื่องหนัง, เครือ่ง

กฬีา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอัน
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ซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดว้ย

หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู่ และมทีางเชือ่มตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้่าน

ได เ้ลือกซื้อ  ไม่ ว่าจ ะเป็น   COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 

BOSSINI และอกีมากมาย 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางสู่ เซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ของจีน เดมิเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มเีน้ือที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมือง

เซนิเจิน้ไดร้ับการวางระบบผังเมอืงอย่างดมีสีภาพภูมทิัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูเป็ดปกักิง่ 

ทีพ่กั HONG LI LAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – ชอ้ปป้ิงหลอวู ่– จไูห ่– สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสุดยอดโชวอ์นัตระการตา 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที่ หลอหวู ่พบกับสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจ้ัก ในนามมาบุญ

ครองเมืองไทย มีสนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็น

ของฝากส าหรับคนทีท่่านรัก และตวัท่านเอง และใหท้่านไดร้ับเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลิตภณัฑ์ทีท่ าจากผ้าไหมจนี ที่มีชื่อเสียง

โดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น น าท่านชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึง่เป็น

สวนจ าลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปักกิง่ หลงัถูกท าลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแก่

การบูรณะ พระราชวงัหยวนหมงิใหม่ไดง้บประมาณก่อสรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลาง

ของ ภูเขาชลินิ ในเมืองจูไห่ ท าใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาที่เขยีวชอุ่ม และมีพืน้ที่ครอบคลุมทะเลสาบ

ขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มีขนาดเท่ากบัสวนเดมิในกรุงปักกิง่ สิง่ที่ท าใหส้วนหยวนหมงิหยวนแห่ง

ใหม่ มคีวามแตกตา่งกบัสวนเก่าทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวนัตกผสมกบัศลิปะ

จีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จงึถือไดว้่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึง่จ าลองมาจากสถานที่ในประวัตศิาสตร ์มี

คุณค่าทัง้ในแง่วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธุรกจิการท่องเที่ยว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตัง้แต่วันที่ 1

กุมภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นที่ราบ สิง่ก่อสรา้งต่างๆ สรา้งขึน้

เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้  มีมากกว่า 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิง้ตา้

กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

 

 

 

จากนัน้ชม โชวก์ารแสดง ที่จะพาท่านยอ้นกลับไปในสมัยราชวงศช์งิที่มีความเจรญิกา้วหนา้ทางศลิปะ ซึง่

ประกอบดว้ยการถวายเครือ่งราชบรรณนาการใหก้ับฮ่องเต ้และโชวก์ารแสดง ของเหล่านางก านัน หลากหลาย

ชดุการแสดง  

 

หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไมส่ามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิคา่โชวท์า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 
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เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! เป๋าฮ ือ้+ไวนแ์ดง 

ทีพ่กั KAI HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จูไห่ – มาเก๊า – วดัอาม่า – เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล – วหิารเซนตป์อล – เก็บภาพประทบัใจกบัหอไอ

เฟล เดอะปารเิซยีน – เวเนเชีย่น – มาเกา๊ – กรงุเทพฯ 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ มาเก๊า ซึง่เป็นเมืองที่มีประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพียงแค่

หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถึงช่วงตน้

ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้งอาณา

นิคมอยู่ในแถบน้ี ที่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และ

ศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่าง

วฒันธรรมตะวนัออกและตะวันตกอย่างลงตวั จนเรยีกไดว้่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชยี" จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

วดัอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซ ึ่งมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคาร

สถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาไดย้าวนานที่สดุของมาเกา๊ ในบรเิวณวดัมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตา

ธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO 

CHANLIN 
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จากนัน้ผ่านชม เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล หรือเจา้แม่กวนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสูง 

18 เมตรหนักกวา่ 1.8 ตนั ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดงูดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรอง

เหลอืงอร่ามงดงามจับตา เจา้แม่กวนอมิองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอมิลูกครึง่ คอืป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่วา่กลับ

มีพระพักตรเ์ป็นหนา้พระแม่มารี ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอมิที่โปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพื่อเป็น

อนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัจนี 

น าท่านชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหนึง่ของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 1594 และปิด

ไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ใน

ปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทั ้ง

วทิยาลัย และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดง

ใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมอียู่ทีน่ี่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ในโลก 
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ถา้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาเยือนมาเก๊า “ทารต์ไข”่ คอืขนมที่จะตอ้งลองทาน  

ถา้ไม่ไดล้องทาน จะถือว่าพลาดมาก เพราะทารต์ไข่ของมาเก๊า แป้งจะบางและ

กรอบมาก สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่ม่มาก ยิง่ถา้ไดท้านตอนทีเ่พิง่อบเสร็จ

รอ้นๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับ

หอไอเฟล ทีจ่ าลองมาจากฝรั่งเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเกา๊ถอืไดว้า่เป็นหอไอเฟลจ าลองที่ใหญ่ทีส่ดุและเหมอืน

จรงิทีส่ดุในโลก โดยมกีารประดบัไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมคีวามสูงถงึ 38 ชัน้ โดยท่านสามารถขึน้ไปชมววิ

ทีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยที่ชัน้น้ีท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า 

สามารถขึน้ชมววิไดต้ัง้แตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  
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น าท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิท่านสัมผัสบรรยกาศของ

ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกที่ใหค้วามบันเทงิ และสถานที่ชอ้ป

ป้ิงที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับรา้นคา้แบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 รา้น อาทิ Rolex, Emporio 

Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, 

Charles & Keith, Converse, Guess เป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมรีา้นอาหารภัตตาคาร

ตา่งๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกลองทานกว่า   30 รา้น หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มีอยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วน

ของคาสโินนัน้เด็กอายุต ากวา่ 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้นในได ้

 

 หรือหากท่านตอ้งการเปลี่ยนบรรยากาศ สามารถน่ังเรือ

กอนโดล่าได ้โดยจะมีค่าใชจ้่าย ท่านละ  128 เหรียญฮ่องกง 

โดยสามารถน่ังไดล้ าละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิช

ภายในโรงแรม ใหท้่านไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลา

ลอ่งประมาณ  15 นาท ี
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เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ 

 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิมาเกา๊ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

 

22.40 น.    น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD767 

00.30 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

06 – 08 มนีาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

07 – 09 มนีาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

12 – 14 มนีาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

13 – 15 มนีาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

14 – 16 มนีาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

19 – 21 มนีาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

20 – 22 มนีาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

21 – 23 มนีาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

26 – 28 มนีาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

27 – 29 มนีาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

28 – 30 มนีาคม 2563 8,999 8,999 3,500 

05 – 07 เมษายน 2563 10,999 10,999 3,500 
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17 – 19 เมษายน 2563 9,999 9,999 3,500 

18 – 20 เมษายน 2563 9,999 9,999 3,500 

23 – 25 เมษายน 2563 9,999 9,999 3,500 

24 – 26 เมษายน 2563 9,999 9,999 3,500 

25 – 27 เมษายน 2563 9,999 9,999 3,500 

03 – 05 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

04 – 06 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

08 – 10 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

09 – 11 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

15 – 17 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

16 – 18 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

22 – 24 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

23 – 25 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

29 – 31 พฤษภาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 9,999 9,999 3,500 

05 – 07 มถินุายน 2563 8,999 8,999 3,500 

06 – 08 มถินุายน 2563 8,999 8,999 3,500 

12 – 14 มถินุายน 2563 8,999 8,999 3,500 

13 – 15 มถินุายน 2563 8,999 8,999 3,500 

19 – 21 มถินุายน 2563 8,999 8,999 3,500 

20 – 22 มถินุายน 2563 8,999 8,999 3,500 

26 – 28 มถินุายน 2563 8,999 8,999 3,500 

04 – 06 กรกฎาคม 2563 10,999 10,999 3,500 

21 – 23 สงิหาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

22 – 24 สงิหาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

28 – 30 สงิหาคม 2563 9,999 9,999 3,500 
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29 – 31 สงิหาคม 2563 9,999 9,999 3,500 

04 – 06 กนัยายน 253 9,999 9,999 3,500 

05 – 07 กนัยายน 253 9,999 9,999 3,500 

 

*คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

 

** ยงัไมร่วมวซีา่เขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 

 

*** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี  และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ใน

นามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี้แจงลูกค้าทุกท่านวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหต ุทีฮ่อ่งกงมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสดุทา้ยลกูทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ท่านใดไม่

สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคบัลกุทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการพักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
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 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 6,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั ้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 15 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน

จันทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ี

ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ

แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์กัษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั หักคา่ใชจ้่าย 1,000 บาท/ท่าน ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 40 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน

จันทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
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2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซีา่  และอย่าง

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระคา่บรกิารเพิม่

จากการทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร

ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ ิไดส้่งหนา้หนังสือ

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั ้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ

นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารน้ีค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่าน้ี หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน

อตัราทีส่งูมาก  
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โปรดทราบ 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดัชือ่

ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนท าใหล้กูคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลกูคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน 

ภัยธรรมชาต ิเที่ยวบินถูกยกเลกิ ฯลฯ บริษัทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกัน

ทดแทน ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิัย และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯไดพ้ยายาม

อย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนื

เงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุก

กรณี 

4. การยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ที่ลูกคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพียง 1 วัน (ขึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยื่นเอกสารของลูกคา้แต่ละกรุ๊ป และปรมิาณงานในช่วง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยื่นวซี่าเดี่ยวเพื่อจะไดท้ราบผลวซี่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซี่า กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขที่เจา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและ

วซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ที่

ดแูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทุก

กรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบุคคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถือว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิการ

เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้

บรกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้และ/

หรอื ดว้ยเหตุสุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ้่ายที่ลูกคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซี่า) กรณีลูกคา้

ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 
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12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่ง

โดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นส่วนหนึ่งแยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพื่อโหลด หรอื ถือขึน้เครื่อง (กรณีถือขึน้

เครื่อง ตอ้งปฏบิัตติามเงื่อนไขที่สายการบนิก าหนด) และ/หรือ ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้ 

หากกระเป๋าเดนิทางสูญหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดือนในการเรียกรอ้งความรับผิดชอบจากสายการบิน และที่

ส าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุัตเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพ

ทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสุขภาพระหวา่ง

เดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันที 

14.  โปรแกรมทัวร์น้ีบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบริษัทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากดัความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดร้ับ

จรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 

 


