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เกาะฮอ่งกง– สกัการะเจา้แมก่วนอมิ–ขา้มสะพานตอ่อายทุีร่พีลสัเบย ์
ขอพรดา้นโชคลาภ ธุรกจิการงาน การเงนิ ณ วดัแชกงมวิ 

มาเกา๊-โบสถเ์ซ็นตพ์อล-เซนาโดส้แควร-์วดัเจา้แมก่วนอมิ-อลงัการเวเนเชีย่น 

เมอืงจไูห ่– ถนนแหง่ความรกั Lover Road – รปูปัน้สาวงามหวีห่นี ่หยวนหมงิหยวนชมโชวอ์ลงัการ 

 

พเิศษ!! เมนเูป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง+ชมโชวห์ยวนหมงิหยวน 

 

โปรแกรม 4 วนั 3 คืน :โดยสายการบนิรอยลัจอรแ์ดนRJ 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง-เซนิเจ ิน้ (- /-/เย็นSet Box) 

12.30 น. พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 8Row Q สายการบนิRoyal Jordan Airways (RJ)โดยมี

เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

15.15 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ RJ 182** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

18.40 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  ใหท้า่นออก “ Exit  B” 
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น Set Box จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูเ่ซนิเจ ิน้โดยรถไฟ 

น าเขา้สูท่ ีพ่กั Shanshui Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง  จไูห-่รา้นบวัหมิะ-ผา้ไหม-หยก-ถนนคูร่กั-หวหีนี-่สวนหยวนหมงิหยวน-โชวห์ยวนหมงิหยวน 
 (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสูจู่ไหโ่ดยรถโคช้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. จากนัน้น า

ทา่นชมมารูจ้ักสมุนไพรจนี หรอืทีรู่จ้ักในนาม“บวัหมิะ” ซึง่ถอืเป็นยาประจ าบา้น

ของชาวจีน “ยาบัวหมิะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม , 

แกร้ดิสดีวง ฯลฯ รา้นหยก ผา้ไหมน าท่านผ่านชมถนนคู่รกั(The Lover’s 

Road) ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่ได ้

ตกแตง่ภูมทิัศน์ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ดช้ ือ่ว่า

ถนนคู่รักก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้ีการน าเกา้อี ้หรือ มา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ัง

เทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจุบนัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก..ซึง่มสีญัลักษณ์อันสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจูไห ่

บรเิวณอา่วเซยีงห ูชม“จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์”หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่“หวหีน”ีเป็นรูปแกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยู่

รมิทะเล 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ตลาดใตด้นิก๊กเป่ย ตัง้อยู่ตดิชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ตดิแอร์

5,000 กว่า รา้นคา้ มีสนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น ฯลฯ ทีน่ี่ มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หมด ซึง่เป็นทีน่ิยมมากของชาวมาเก๊าและ

ฮอ่งกง เนือ่งจากสนิคา้ทีน่ีม่คีณุภาพและราคาถกู ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!เมนูเป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

 แลว้น าทา่นชมNIGHT SHOWหยวนหมงิชงิหยวน สมัยราชวงศช์งิ อนัตระการตา 
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หมายเหต…ุชม โชวห์ยวนหมงิชงิหยวน อาจชมกอ่นหรอืหลงัอาหารค า่แลว้แตค่วามเหมาะสม ... 

น าเขา้สูท่ ีพ่กั Zhongtian Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม มาเกา๊-วดัเจา้แมก่วนอมิ-โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโดแ้สควร-์เวเนเชีย่น-จไูห ่
  (เชา้/กลางวัน /-) 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าทุกท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยรถโค้ชจากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัเจ้าแม่

กวนอมิซึง่เป็นวัดทีม่ีขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดในเกาะมาเก๊า"สักการะเจา้แม่

กวนอมิ องคเ์จา้พ่อกวนอ ูเจา้แม่ทบัทมิ หรอื อาม่า เพือ่ความเป็นศริิ

มงคลผา่นชมองค ์รูปปั้นเจา้แมก่วนอมิ ปรางคท์อง (Kun Iam 

Statue)ที่ตั ้งอยู่ริมทะเลเจา้แม่กวนอิมองค์ทองสรา้งดว้ยทอง

สัมฤทธิท์ัง้องคม์คีวามสูง 18เมตร หนักกว่า 18ตัน ประดษิฐานอยู่

บนฐานดอกบัวดูงดงามออ่นชอ้ยสะทอ้นกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรอืงรอง เหลอืงอร่ามงดงาม

จับตาแตห่ากเพ่งมองดดูีๆ จะเห็น 

วา่เจา้แม่กวนอมิองคน์ีเ้ป็นเจา้แม่กวนอมิลกูครึง่คอืปั้นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แตว่า่กลับมพีระพักตร์

เป็น หนา้พระแม่มารทีีเ่ป็นเชน่นี้ก็ เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกส ตัง้ใจสรา้ง ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมา

เก๊าในโอกาสทีส่่งมอบมาเก๊าคนืใหก้ับจีน....น าท่านแวะ ชม ชมิ รา้นโอทอ้ปมาเก๊าจากนั้นน าท่านชมโบสถ์

เซนตป์อล 

ทางประวัตศิาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแห่งแรกของ

ชาวตะวันตกใน ดนิแดนตะวักออกไกล ตอ่มาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ย่างรุนแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อล

คงเหลอืแคเ่พยีงบานประตแูละบันไดทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่ง่า งาม หลังจากมกีารบูรณะ

ขึน้ใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสรา้ง พิพิธภัณฑ์ทาง

ศาสนาขึน้และยังมหีลุมฝังศพของบาทหลวงวาลคิ นาโน ผูก้่อตัง้โบสถต์ลอดจนโครง

กระดกูของชาวครสิตญ์ีปุ่่ นและเวยีดนามทีเ่สยีชวีติเมือ่คราวทีเ่กดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ ่...

เดนิทางสู.่..เซนาโดส้แควร.์..สถานทีช่อ้ปป้ิงใหญ่ใจกลางเมอืงมาเก๊าภายในบรเิวณ

ตกแต่งดว้ยตกึอาคารอายุกว่า 400 ปี สรา้งโดยชาวโปรตเุกสทีอ่พยพมาตัง้หลักแหล่งอยู่ในมาเก๊าเมือ่ครัง้อดตี

งดงามตาดว้ยพืน้กระเบือ้งซึง่น ามาจากยโุรปตกแตง่เป็นรูปเกลยีวคลืน่อนังดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหลังอาหารน าท่านเดนิทางสู ่โรงแรมหรูหรา 5 ดาวเดอะเวเนเชยีน..ชม

บรรยากาศภายในบรเิวณของVENETIAN RESORTทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรม 

แบบบารอคธมีของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวตัศิาสตรข์องชาวเวนสิทา่นจะ 

ไดพ้บกบัรา้นคา้ชอ้ปป้ิงกวา่ 350 รา้น มทีัง้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท้า่นเลอืก 

และยังมสีปาสดุหรูหราใหท้า่นเลอืกใชบ้รกิาร มรีา้นอาหารกวา่ 20 รา้นและทีน่ั่งรอง 

รับกวา่ 1,000 ทีน่ั่งภายในมเีนือ้ทีก่วา้งขวางทีส่ามารถใชใ้นการจัดนทิรรศการหรอื 

สัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึง่มีฝืพายทีส่ามารถขับรอ้งเพลงไดอ้ย่างไพเราะภายในยังบรรจุ

ดว้ยรา้นคา้มากมายคลา้ยกับยกหา้งดังๆมาไวท้ีน่ี่อาทเิชน่ coach เป็นตน้และภายในบรเิวณของโรงแรมและยังมี
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ขบวนพาเหรดใหท้่านไดช้ื่นชมอันตระการตาใหท้่านไดส้ัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตัง้ใจกลางโรงแรมใหท้่าน

เพลดิเพลนิกบัการเสีย่งโชคเรามคีาสโินขนาดมหมึาใหท้า่นไดล้องเสีย่งโชคเลน่ๆเพือ่ความสนุกสนาน 

(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)ไดเ้วลาสมควรพาทา่นขา้มดา่นกลบัสูเ่มอืงจไูห ่

น าเขา้สูท่ ีพ่กั Zhongtian Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่  ฮอ่งกง-วดัแชกงหมวิ-รพีลสัเบย-์ชอ้ปป้ิงนาธาน-กรงุเทพฯ(เชา้/กลางวัน /-) 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ ีน่ าทา่นเดนิทางสู ่

วดัแชกง หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนนาม “วดัแชกงหมวิ” หรอืวดักงัหนัน่ันเอง  

นมัสการเทพเจา้แชกงเพือ่ความเป็นสริมิงคล น าทา่นเยีย่มชมโรงงาน 

“จวิเวอรร์ ี”่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม 

ยอดน าทา่นสูห่าดทรายREPULSE  BAY  หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแหง่นี ้

สวยทสีดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งม ี

รูปปัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แม่ทนิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาว 

ประมง โดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพ

เจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3ปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทกุทา่นชอ้ปป้ิงย่านถนนนาธาน   หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้

น าที่มีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า700รา้น อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,GIORGIOARMANI 

DKNY MARK&SPENSORของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us  จนไดเ้วลาสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน

เชค็ลปักอ๊ก น าทกุทา่นเชค็อนิ 

21.25 น. เหริฟ้ากลบัทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิรอยลัจอรแ์ดนเทีย่วบนิที ่RJ 183 

23.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

..................................... www.wansabaitravel.com ...................................... 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางวนัเดินทางราคา ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซินเจิ้น 4 วนั 3 คนื บนิ RJ 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

20 พ.ค. 60 23 พ.ค.60 20 12,900 12,900 11,900 4,500 

8 ก.ค 60 11 ก.ค 60 20 13,900 13,900 12,900 4,500 

13ก.ค 60 16ก.ค 60 20 12,900 12,900 11,900 4,500 
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20ก.ค 60 23ก.ค 60 20 12,900 12,900 11,900 4,500 

12ส.ค.60 15ส.ค60 20 13,900 13,900 12,900 4,500 

 

อัตราค่าบริการรวม 

- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน้ ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบสายการบินบังคับกระเป๋าท่านละ 1 ใบเท่านั้น 

- ค่าตั๋วเรือเฟอรี่ฮ่องกง มาเก๊า 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซัก

รีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถในอัตราวันละ40ดอลล่าร์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับ

ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับ

ทิปค่ะ) 

 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 
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นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการ

บังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ

และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการ

เปล่ียนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินเต็มจ านวนทันที เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

พิเศษมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก  

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์  

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร ์50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่าน 

ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริงใน

กรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดินทางไปดว้ย 

 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าและบริษัท

ฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 

เดือนบริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้หากไม่มั่นใจกรุณาสอบถามกับ

เจ้าหน้าที่) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
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แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ

(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

- กรณีที่ท่านมีการบินต่อไฟล์ภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางทัวร์ก่อนการออกต๋ัวทุกครั้ง หากมีการ

เปล่ียนแปลงใดๆ หรือมีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว

(Single)และห้องคู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

 กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมีลักษณะเป็น TraditionalBuildingห้องที่เป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งข้ึนอยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบิน 
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ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ  

ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ปเป็นไปโดย

สายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้

ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว(กรณีตั๋ว REFUNDได)้ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ

บินเท่าน้ัน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


