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NT100
ทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ พระใหญ่ลนัเตา 3 วัน 2 คนื (CX)
ทัวรฮ์่องกง มาเก๊า , 3 วัน 2 คนื ,

PENTA HOTEL

อลงัการ โรงแรมระดบั 6 ดาว เดอะเวเนเชยีน ชมมรดกโลก โสถเ์ซ็นตป์อล์
ขอพร เจา้พอ่แชกง ณ วดัแชกงหมวิ สกัการะเจา้แมก่วนอมิ อา่วรพีลสัเบย์

ชอ้ปปิงจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย จมิซาจุย่ ถนนนาธาน
ขนึกระเชา้นองปิง พระใหญว่ดัโป่หลนิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - พระใหญว่ดัโป่หลนิ - นงักระเชา้นองปิง - city gate outlets

04.00 น. หรอื 05.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค Cathay Packfic Airways (CX)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

06.30 น. หรอื 08.15 น.
ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทยีวบนิ CX 616 / CX 700 **บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง**

10.15 น. หรอื 12.10 น.



ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้า่นออก “ Exit B” 
หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพเีรยีดจะไมต่รงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บนิตามตารางดา้นทา้ยรายการคะ่

เทยีง
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนัน นําทา่นนงักระเชา้ Ngong ping 360 ทยีาวทสีดุในโลกจาก ตงุชุง สูท่รีาบนองปิงในเวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360
องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บา้นนองปิงบน พนืท ี1.5 เฮคตารเ์หนือ ระดับน ้าํทะเล 371 เมตร 

อสิระใหท้า่นนมัสการ พระใหญว่ดัโป่หลนิ หรือ นยิมเรียกวา่พระใหญ่ลันเตา
(ในกรณีทกีระเชา้นองปิงจะมกีารปิดปรบัปรุงจะเปลยีนเป็นนงัรถโดยสารของทางนองปิงขนึแทน)

จากนัน อสิระทกุทา่นท ีCity Gate Outlet แหลง่รวมเสอืผา้แบรนดเ์นม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา
หา่งจากสนามบนินานาชาตฮิ่องกงเพยีง 10 นาที
ตังอยู่บรเิวณสถานีรถไฟใตด้นิตงชงมเีสอืผา้แบรนดช์นันํามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมทังเครืองประดับ เสอืผา้เด็ก รองเทา้ กฬีา และของตกแตง่บา้น
สนิคา้ลดพเิศษ รวมทังบรเิวณ ชนั 1 ยังเป็น Fast Food ชอืดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอนืๆอกีมากมาย ชนัใตด้นิยังม ีSupermarket
มรีายการใหเ้ลอืกซอืเลอืกหาไม่วา่จะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเครืองใช ้และ สนิคา้อกีมากมาย Citygate Outlets Mall
มรีา้นอาหารนานาชาตมิากมายใหเ้ลอืกรับประทานมากถงึ 17 รา้นคา้รวมทังอาหารไทยรสเลศิ
ชนับนสดุของหา้งยังมรีา้นกาแฟสดุเกใ๋หนั้งจบินังพักใหห้ายเหนือย

**ในกรณีเปลยีนจากนองปิงเป็น ดสินยีแ์ลนด ์เพมิทา่นละ 2,500 บาท** **(ไมไ่ดอ้ยูถ่งึชมพลใุนดสินยีแ์ลนด)์**

ค่าํ
*** อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ***

ทพีกั
Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
มาเกา๊ - วดัเจา้แมก่วนอมิ - โบสถเ์ซนตป์อล - เซนาโดแ้สควร ์- โอท็อป - เวเนเชยีน - ฮอ่งกง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

จากนัน นําทกุทา่นเดนิทางสู ่มาเกา๊โดยเรือเฟอรร์ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ ซงึเป็นวัดทมีขีนาดใหญ่และเกา่แกท่สีดุในเกาะมาเก๊า สกัการะเจา้แม่กวนอมิ องคเ์จา้พอ่กวนอู เจา้แม่ทับทมิ
หรือ อาม่า เพอืความเป็นศริมิงคล

ผา่นชมองค ์รูปปนัเจา้แมก่วนอมิ ปรางคท์อง (Kun Iam Statue)
ทตัีงอยู่รมิทะเลเจา้แม่กวนอมิองคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธทัิงองคม์คีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 18 ตัน
ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดงูดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรอง
เหลอืงอร่ามงดงามจับตาแตห่ากเพง่มองดดูีๆ จะเห็นวา่เจา้แม่กวนอมิองคนี์เป็นเจา้แม่กวนอมิลกูครงึคอืปันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ
แตว่า่กลับมพีระพักตรเ์ป็น หนา้พระแม่มารีทเีป็นเชน่นีก็ เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอมิทโีปรตเุกส ตังใจสรา้ง
ขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสทสีง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับจนี

นําทา่นแวะ ชม ชมิ รา้นโอทอ้ปมาเกา๊

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชม โบสถเ์ซนตป์อล ทาประวัตศิาสตร์
และเป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืงมาเก๊าโบสถแ์หง่นีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวันตกใน ดนิแดนตะวักออกไกล
ตอ่มาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ย่างรุนแรง ทําใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแคเ่พยีงบานประตแูละบันไดทางเขา้ดา้นหนา้ทสีงา่งาม
หลังจากมกีารบรูณะขนึใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลังของซากโบสถแ์หง่นีมกีารจัดสรา้ง



พพิธิภัณฑท์างศาสนาขนึและยังมหีลมุฝังศพของบาทหลวงวาลคิ นาโน
ผูก้อ่ตังโบสถต์ลอดจนโครงกระดกูของชาวครสิตญ์ปีุ่ นและเวยีดนามทเีสยีชวีติเมอืคราวทเีกดิเพลงิไหมค้รังใหญ่

เดนิทางสู ่เซนาโดส้แควร ์สถานทชีอ้ปปิงใหญ่ใจกลางเมอืงมาเก๊าภายในบรเิวณตกแตง่ดว้ยตกึอาคารอายุกวา่ 400 ปี
สรา้งโดยชาวโปรตเุกสทอีพยพมาตังหลักแหลง่อยู่ในมาเก๊าเมอืครังอดตีงดงามตาดว้ยพนืกระเบอืงซงึนํามาจากยุโรปตกแตง่เป็นรูปเกลยีวคลนือันงดงาม

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมหรูหรา 5 ดาวเดอะเวเนเชยีน ชมบรรยากาศภายในบรเิวณของ VENETIAN RESORT
ทตีกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธมีของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัตศิาสตรข์องชาวเวนสิทา่นจะไดพ้บกับรา้นคา้ชอ้ปปิงกวา่ 350
รา้น มทัีงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท้า่นเลอืกและยังมสีปาสดุหรูหราใหท้า่นเลอืกใชบ้รกิาร มรีา้นอาหารกวา่ 20 รา้นและทนัีงรองรับกวา่ 1,000
ทนัีงภายในมเีนือทกีวา้งขวางทสีามารถใชใ้นการจัดนทิรรศการหรือสมัมนาและทา่นยังสามารถลอ่งเรือกอนโดลา่ซงึมฝืีพายทสีามารถขับรอ้งเพลงไดอ้ย่างไพเราะภายในยังบรรจดุว้ยรา้นคา้มากมายคลา้ยกับยกหา้งดังๆมาไวท้นีีอาทเิชน่
coach
เป็นตน้และภายในบรเิวณของโรงแรมและยังมขีบวนพาเหรดใหท้า่นไดช้นืชมอันตระการตาใหท้า่นไดส้มัผัสเมอืงเวนสิทยีกมาตังใจกลางโรงแรมใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการเสยีงโชคเรามคีาสโินขนาดมหมึาใหท้า่นไดล้องเสยีงโชคเลน่ๆเพอืความสนุกสนาน

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่ฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ ี

ค่าํ
*** อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ***

ทพีกั
Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
รพีลสัเบย ์- วดัแชกงหมวิ - โรงงานจวิเวอรร์ ี- ชอ้ปปิงนาธานจมิซาจุย่ - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ แบบตมิซํา ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นสู ่หาดทราย REPULSE BAY  หาดทรายรูปจันทนเ์สยีวแหง่นีสวยทสีดุแหง่หนงึ
และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรไ์ปหลายเรืองมรีูปปันของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโหว่ซงึทําหนา้ทปีกป้องคุม้ครองชาวประมง
โดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยททีอดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพอืเป็นสริมิงคล
ขา้มสะพานตอ่อายุซงึเชอืกันวา่ขา้มหนงึครังจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกง หรือทรีูจั้กกันดใีนนาม “วัดแชกงหมวิ”หรือวัดกังหันนันเอง 

นําทา่นเยียมชมโรงงาน “จวิเวอรร์”ี ทขีนึชอืของฮ่องกงพบกับงานดไีชนท์ไีดรั้บรางวัลอันดับเยียมยอด

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ใหท้า่นเต็มอมิกับการชอ้ปปิง ยา่นจมิซาจุย่ มักจะตังตน้กันทสีถานีจมิซาจุย่มรีา้นขายของทังเครืองหนัง,เครืองกฬีา,
เครืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสนิคา้แบบทเีป็นของพนืเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX
ขนาดใหญ่ชอื OCEAN TERMINAL ซงึประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันและมทีางเชอืมตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึกันได ้

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ Cheak Lap Kok

19.50 / 21.35 / 22.25 น.
เหริฟ้ากลับ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทยีวบนิท ีCX703 / CX 617 / CX 709

21.50 / 23.40 / 00.20 น.
ถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ
หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพเีรยีดจะไมต่รงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บนิตามตารางดา้นทา้ยรายการคะ่

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันพฤหัสบดที ี22 สงิหาคม 2562 เวลา 15:54 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊

ราคาดงักลา่วรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่แรงไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์
•  เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

ราคาดงักลา่วไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ในอตัราวนัละ 250 ดอลลา่รฮ์่องกง/วนั/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่ังคบัทปิ)

หมายเหตุ

การท่องเทยีวประเทศจนีนันจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพอืเป็นการสง่เสรมิการท่องเทยีวดงักลา่วคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบัวหมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ี
***ซงึจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท  ี- 90
นาทซีงึไมม่กีารบังคบัใหท้่านซอืซอืหรอืไมข่นึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบังคบัใดใดทังสนิหากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พมิทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้

***รายการทัวรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักลา่วขา้งตน้อาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสลบัสบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม
ในกรณไีมล่งรา้นรฐับาลตอ้งจา่ยเพมิทา่นละ 3,000 บาท

เงอืนไขการเดนิทาง

• กรุป๊ 9 ท่าน ขนึไปออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวร์

• กรุป๊ 1 - 8 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง (คนืคา่ทัวรเ์ตม็จํานวน) ** โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วันกอ่นเดนิทาง **

• กรณทีที่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัหรอืชําระคา่ทัวรเ์นอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ



ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

•  เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว(Single)และหอ้งคู(่Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3
ท่าน(Triple Room)หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั

• กรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต(ิTrade Fair)เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมฮอ่งกงมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งมขีนาดกระทัดรตั
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆและหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิ

•  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็และการจัดทนัีงของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนดซงึทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณยีกเลกิการเดนิทางและไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้(กรณตีวั
REFUNDได)้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็น
จรงิในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นนั
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจาํตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทยีว
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด



• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ
กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืไดห้ากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ
ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท สงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักลา่ว

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

**
กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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