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 บนิตรงเชยีงใหม ่ฮอ่งกง มาเกา๊ สดุคม้  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  

3 วนั 2 คนื 
 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สดุคุม้!!! เทีย่ว 2 เมอืง ชมมรดกโลก  

 ชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงจดุชมววิ  วคิตอเรยีพคี 
 ไหวพ้ระขอพรกบัองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีห่าดรพีลัสเ์บย ์
 อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมายทีถ่นนนาธาน  
 ชมโชวย์งิแสงเลเซอรส์ดุตระการตา Symphony of Lights 
 ไหวพ้ระขอพรวดัชือ่ดงัทีว่ดัแชกง และ วดัหวงัตา้เซยีน 

 ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort  
 ชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล  
 ถา่ยรปูกบัซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลและเซนาโดส้แควร ์ 
 ชมิขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊  
 พกัฮอ่งกง 1คนื มาเกา๊1 คนืข ึน้กระเชา้ชมววิทวิทศันไ์หวพ้ระใหญล่นัเตา 

เร ิม่เพยีง 19,900.- 
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      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่10-12 ส.ค. 2561             19,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
เชยีงใหม ่– ฮอ่งกง – วคิตอเรยีพคี – หาดรพัีลสเ์บย ์- 
อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน - Symphony of Lights  

✈ O O 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

2. 

รา้นหยก – รา้นจวิเวอรร์ี ่– วัดแชกงหมวิ –วัดหวังตา้เซยีน-มาเกา๊-

เวเนเชีย่น 

 

O O X 
Royal Macau หรอื
เทีย่บเทา่ 

3. 
 เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซน็ตป์อล – เซนาโดส้แควร ์
 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: ฮอ่งกง – วคิตอเรยีพคี – หาดรพีลัสเ์บย ์-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน - Symphony of Lights 

04.00 น. 
พรอ้มกนัที ่สนามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต ู7-10 เคานเ์ตอรส์าย-การบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให ้

06.00 น. 
ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง  โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD515 
(บนเครือ่งมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่) 

10.35 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

 

สนามบนิฮอ่งกงตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนี

ตดิกบัมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING 

MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดังระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง   

จากนัน้ ... น าทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณเขา วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถา่ยรปูคูก่บัววิ

ทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง   

บา่ย        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

...จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์สรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสักการบชูาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิ

เจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกทีเ่ชือ่กันว่าถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทุกครัง้ไป  

น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กับสนิคา้

แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel, 

Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toyr'usรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่

DFS  Galleria  น าทา่นชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้ันตามจังหวะเสยีงเพลง 

Symphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.) 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 

 
รา้นหยก – รา้นจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ –วดัหวงัตา้เซยีน-มาเกา๊-เวเนเชีย่น  
 

เชา้ 
           รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 

 
 

    จากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับ

ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจนีตา่งๆ อกีมากมาย ...จากนัน้เดนิทาง

ไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกงสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้

ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวตัไิว ้ ท าใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หาก

ไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุ

ประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะได ้

หมนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที่

การงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่

เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหัน

น าโชคม ี 4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, 

เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆ

วันที ่ 2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันี้

เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยั

ไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 จากนัน้น าท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู ้

รเิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่

ชาวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดที่โด่งดังทีสุ่ดของฮ่องกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแลรักษา

โรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธูป และของมาสักการะเพือ่ขอพรต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการท าธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจีนสมัยโบราณที่มเีสาสแีดงขนาดใหญ่และ

หลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม  ...    

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูม่าเก๊าโดยเรอืเฟอรร์ีใ่ชเ้วลา 50 นาท.ี (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ณ วันเดนิทาง)  “มา

เกา๊” เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและ

ประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสได ้

เดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนี้เพือ่ตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี้ทีส่ าคัญคอื

ชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มา

อยา่งมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลง

ตัวจนสามารถเรยีกไดว้่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้น

ตะวันตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพริล์ ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิมของโปรตุเกสนานถงึ 400 ปี จนกระทั่ง

วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธิสีง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนี นับจากนัน้มาเก๊า

ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตย่งัคงสภาพทางการเมอืงการปกครองในรปูแบบ

ของหนึง่ประเทศสองระบบ...น าทา่นนมสัการ เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รปูองคเ์จา้แมก่วนอมิส าฤทธิป์ระทับยนืบน

โคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตุเกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคนืใหก้ับ

ประเทศจนี  

                                                                                  

ค า่ *รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั* 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Royal Macau Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 
 
 เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั  
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 จากนัน้น าท่านแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเก๊า ขนมทารต์ไขแ่ละทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่ จากนัน้น าท่านชม

เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รปูองคเ์จา้แมก่วนอมิสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตุเกสสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี  

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

      จากนัน้น าทา่นมายงั ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 

1835 ท าใหว้ทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกบัโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนัโดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ 

วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่งัหลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนตป์อลคอื

ประจักษ์พยานการกอ่ตัง้มหาวทิยาลัยของตะวันตกใน ภมูภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลกัสตูร

การศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถิันขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊  

เซนาโดส้แควร ์หรอื เซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ ซึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่

ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้

แผงลอยมากมาย 

 

*รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั* 

 

 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

21.30 น.      ออกเดนิทางสู ่เชยีงใหม ่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 753 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  
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โปรแกรม: บนิตรงเชยีงใหม ่ฮอ่งกง มาเกา๊  สดุคม้ 3วนั2คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

  

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

วนัที ่: 10-12 ส.ค. 2561              19,900 19,900 18,900 5,500 12,000 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 4,500 บาท / ทา่น *** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 300 บาท [ระยะเวลา 1-4 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการ

เดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 600 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
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เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป  โดยจะด าเนนิการคนืเงนิภายใน  7-14 วัน 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 


