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**รายละเอียดไฟลทบิ์นแต่ละวนัที�รบกวนดทูา้ยโปรแกรม** 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มีเตยีง) 

นอนกบั � 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั � 

ผูใ้หญ ่

พกัเดี�ยว 

เพิ�ม 

ปรบัราคา!!! ��-�� พ.ค.59 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.- 

9-12 มิ.ย.�� 

16-19 มิ.ย.�� 

�� มิ.ย.-�ก.ค.�� 

7-10/��-�� ก.ค.�� 

13,900.- 13,900.- 12,900.- 4,000 
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  วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.30 น. พรอ้มกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 ประตู � เคานเ์ตอร ์M 

สายการบิน คาเธย่ ์แปซิฟิค โดยมีเจา้หน้าที�อาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 
 

  วนัที�สอง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เจา้แม่กวนอิม รีพลสัเบย ์– วิคตอเรีย พอ้ยท–์ อิสระชอ้ปปิ� งนาธาน - จูไห่   

01.35 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธย่ ์แปซิฟิค เที�ยวบินที� CX706 

05.1� น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ�งตั�งอยู่บนเกาะลันเตา 

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย 

เกาะฮ่องกง นิวเทอรริ์ทอรีส ์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบติ�มซาํ ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮอ่งกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพอยท ์ถ่ายรูปคู่กบัวิวทิวทัศน์ของตึก

สูงต่างๆ ซึ�งไดส้รา้งตามหลกัฮวงจุ๊ยบนเกาะฮอ่งกง นําท่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้

แห่งโชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ ณ ชายหาดรีพลัสเ์บย ์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที�ยวจาํนวนมากเดินทาง

มาสกัการะบูชาขอพรศกัดิ�สิทธิ�จากเจา้แม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที�เชื�อกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงั
ทุกครั�งไป จากนั�นนําชม โรงงานจิวเวอรร์ี� ที�มีชื�อเสียงในเรื�องการออกแบบเครื�องประดับท่านสามารถหา

ซื� อไดใ้นราคาพิเศษ และนําท่านเลือกซื� อ หยก ที�มีชื�อเสียง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นใหท่้านชอ้ปปิ� งอย่างเต็มอิ�มที�ใจกลางแหล่ง ชอ้ปปิ� งย่านถนนนาธาน หรือชอ้ปปิ� งที� DUTY FREE 

ร้าน ค้าปลอดภาษี  กับ สินค้า ที� มี ชื� อ เสี ยงจากทั �ว ทุกมุ ม โลก อาทิ  MARK&SPENSOR,TOY’RUS, 

GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 

16.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยเรือเฟอรร์ี� (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง) 

 เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั 

พกัที� Xiangquan Hotel หรือเทียบเท่า 

 วนัที�สาม จูไห่ –สาวงามหวีหนี� – ถนนคู่รกั – ชอ้ปปิ� งตลาดใตด้ินกงเป่ย – พระราชวงัหยวนหมิงหยวน + โชว ์ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร โรงแรม 

หลงัอาหารนําท่านชมสญัลกัษณ์ของเมืองจูไห่ที�มีชื�อเรียกวา่ “หวีหนี�” รูปปั�นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร 

ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล จากนั�นนําท่านผ่านชม ถนนคู่รกั (The Lover Road) ซึ�งเป็นถนนเลียบชายหาดที�แสน
จะโรแมนติกซึ�งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทําไวข้ึ� นเพื�อเป็นสถานที�พักผ่อนหย่อนใจ และยงัเป็นที�นิยมของ
บรรดาคู่รักทั�งหลาย จากนั�นนําท่านสู่ ศูนยวิ์จัยทางการแพทยแ์ผนโบราณ (บัวหิมะ) ฟังเรื�องราว

เกี�ยวกบัการแพทยโ์บราณตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที�มีมานานนับพนัปี พรอ้มรบั
ฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 จากนั�นท่านสู่ ตลาดใตดิ้นกงเป่ย ใหท่้านชอ้ปปิ� งสินคา้นานาชนิดเสมือนเดินอยูใ่น LOWU CENTRE  ท่าน

จะสนุกสนานกบัการต่อรองสินคา้ราคาถูกทั�ง กระเป๋า กอ้ปปี� แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื� อเสื� อผา้ ถุง
เทา้ รองเทา้ เครื�องประดับสําหรบัทกุเพศทุกวยันําท่านชม สินคา้พื� นเมืองของจูไห่ อาทิเช่น รา้นผา้ไหม 

และโรงงานหยก ฝากคนที�ท่านรกั จากนั�นนําท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิง (จาํลองมาจากกรุงปักกิ�ง) 

และชมสวนหยวนหมิงมีเนื� อที�1.39 ตารางกิโลเมตรมีภูเขาโอบรอบทั�ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื� นที�ราบ 

สิ�งก่อสรา้งต่างๆสรา้งขึ� นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ� นภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร เป็น

ศูนย์กลางรายลอ้มด้วยสิ�งก่อสรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิ� น อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูต้ากง
ตําหนักเจิ� งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลี� ยว พรอ้มชมโชว ์การแสดงชุดต่างๆอาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียง

หนานพระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทั�งสนุกสนานและไดร้บัความรู ้
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที� Xiangquan Hotel หรือเทียบเท่า 

 วนัที�สี� จูไห่ – มาเก๊า –เจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง – โบสถเ์ซนตป์อลล ์– เซนาโด ้สแควร ์– เวเนเชี�ยน – 

สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร โรงแรม จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ มาเกา๊ ผ่านด่าน ต.ม.กงเป่ย 

จากนั�นนําท่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิ�ทั�งองค ์

มีความสูง 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย จากนั�นนําท่านชม 

โบสถเ์ซนตป์อลล ์สรา้งขึ� นเมื�อตน้ศตวรรษที� 17 นับเป็นสถานที�มีความสาํคญัทางประวติัศาสตรแ์ละเป็น

สัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊าซึ�งโบสถ์แห่งนี� เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกใน

ดินแดนตะวันออกไกล ในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทําให้เหลือแต่ซากประตูโบสถ์

ดา้นหน้าและบนัไดทางเขา้ดา้นหน้าที�สงา่งามหลงัจากที�มีการบูรณะขึ� นใหม่ในปีค.ศ.1991  

จากนั�นนําท่านมายงัย่านการคา้สําคัญของมาเก๊า เซนาโดส้แควร ์ซึ�งโดดเด่นดว้ยพื� นถนนที�ปูลาดดว้ย
กระเบื� องเป็นลอนคลื�นลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที�ยวและแวะซื� อ
สินคา้ที�มีชื�อเสียงและซื� อขนมพื� นเมืองมาเก๊า  ทารต์ไข ่และ ขนมทองพบัหอ่สาหรา่ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนําท่านชม THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมสุดหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสั 

ใหท่้านอิสระพกัผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสมัผสัเมืองจาํลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจาํลองเสมือนจริง

ภายในเวเนเชี�ยนตามอัธยาศัย ซึ�งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีรา้นอาหารชื�อดังให้

ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื�อลิ� มลองเมนูต่างๆ ที�ท่านชื�นชอบและรา้นคา้แบรนด์เนม

หลากหลายกวา่ 300 รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือท่านสามารถ

นั�งเรือกอนโดล่า (ราคาท่านละประมาณ ��� เหรียญฮ่องกง ลูกคา้ชาํระเอง) เรือจะลอ่งไปตามคลองเวนิช

ภายในโรงแรม หรือจะเสี�ยงโชคคาสิโน ซึ�งมีอยูท่ั�งหมด 4 โซนใหญ่ *** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กที�มีอายุต ํ �ากว่า 

21 ปี เขา้ไปภายในคาสิโน ไม่อนุญาตใหท้าํการบนัทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั�งสิ� นและควรแตง่กาย

สุภาพ) (อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเรือเฟอรร์ี� ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง  



 

(HK024) HKG ZHU MFM 4 วนั 2 คืน (CX)  พ.ค.-ก.ค.�� อพัเดท �0-05-59 

23.00 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที�ยวบินที� CX 741 

01.00+1 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**รายละเอียดไฟลทบ์ินแตล่ะวนัที�รบกวนดทูา้ยโปรแกรม** 

***ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั�ง 

มิฉะนั�นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� น *** 

**ตั �วเครื�องบินไม่สามารถทาํการเลื�อนวนัไป-กลบัได ้

ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านั�น** 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มีเตยีง) 

นอนกบั � 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั � 

ผูใ้หญ ่

พกัเดี�ยว 

เพิ�ม 

ปรบัราคา!!! ��-�� พ.ค.59 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.- 

�-�� มิ.ย.�� 

16-19 มิ.ย.�� 

�� มิ.ย.-�ก.ค.�� 

�-��/��-�� ก.ค.�� 

13,900.- 13,900.- 12,900.- 4,000 
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**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง** 

**ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ�ในการไม่คืนเงินใดๆทั�งสิ� นทุกกรณี** 

**ตั �วเครื�องบินไม่สามารถทาํการเลื�อนวนัไป-กลบัได ้

ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านั�น** 

เดินทางวนัที� ��-�� พ.ค. �� รายละเอียดไฟลท์ ดงันี�  (นัดเจอคืนวนัที� �� พ.ค.59) 

�� พ.ค. ��  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง  CX706  01.35-05.10 

29 พ.ค. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX617 21.15-23.15 

เดินทางวนัที� 9-12 มิ.ย.�� รายละเอียดไฟลท์ ดงันี�  (นัดเจอคืนวนัที� � มิ.ย.59) 

�� มิ.ย. ��  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง  CX706  01.35-05.10 

�� มิ.ย. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX709 22.20-00.10+1 

เดินทางวนัที� 16-19 มิ.ย.�� รายละเอียดไฟลท์ ดงันี�  (นัดเจอคืนวนัที� 16 มิ.ย.��) 

17 มิ.ย. ��  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง  CX706  01.35-05.10 

19 มิ.ย. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX703 17.05-19.00 

เดินทางวนัที� 30 มิ.ย.-� ก.ค. �� รายละเอียดไฟลท์ ดงันี�  (นัดเจอคืนวนัที� 30 มิ.ย.��) 

� ก.ค. ��  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง  CX706  01.35-05.10 

� ก.ค. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX709 22.20-00.10+1 

เดินทางวนัที� 7-10 ก.ค. �� รายละเอียดไฟลท์ ดงันี�  (นัดเจอคืนวนัที� � ก.ค.��) 

8 ก.ค. ��  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง  CX706  01.35-05.10 

10 ก.ค. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX709 22.20-00.10+1 

เดินทางวนัที� ��-31 ก.ค. �� รายละเอียดไฟลท์ ดงันี�  (นัดเจอคืนวนัที� �� ก.ค.��) 

�� ก.ค. ��  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง  CX706  01.35-05.10 

�� ก.ค. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX617 21.15-23.15 
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ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กาํหนดใหมี้การประชาสมัพนัธ์สินคา้

พื� นเมืองใหนั้กท่องเที�ยวทั �วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คือ รา้นผา้ไหม, 

รา้นบวัหิมะ, รา้นชา, รา้นไข่มุก, รา้นหยก,รา้นจิวเวอรรี์� ซึ�งจาํเป็นตอ้งบรรจุ

ในโปรแกรมทัวร ์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์จึงเรียนใหก้บันักท่องเที�ยวทุก
ท่านทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื� อหรือไม่ซื� อ
ขึ� นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทั�งสิ� น  
กรณีที�ท่านไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรัฐบาลตามที�รายการกาํหนดไว ้ทางบริษัทขอ

เก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 HKD / คน 
 

อตัราค่าบริการนี� รวม   

1. คา่ตั �วเครื�องบินไป-กลบั สายการบินคาเธย่ ์แปซิฟิค (CX) 

2. คา่โรงแรมที�พกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. คา่ภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 

4. คา่อาหาร ตามที�ระบุในรายการ 

5. คา่รถรบัสง่ตามสถานท่องเที�ยวที�ระบุตามรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 

7. คา่ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาท) 

ทั�งนี� ยอ่มอยู ่ในขอ้จาํกดัที�มกีารตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋านํ�าหนักเกิน 20 กิโลกรมั 
2. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัผา้ รีดผา้ คา่อาหาร และเครื�องดื�มสั �งพิเศษ 
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
4. ค่าภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที�จา่ย 3% 
5. ค่าทิปไกดห์วัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ �� หยวน ต่อลูกคา้ � ท่าน (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเท่าผูใ้หญ่) 

เงื�อนไขการจอง    1. มดัจาํท่านละ 5,000 บาท พรอ้มสง่สลิปการโอนเงินและหนา้หนังสือเดินทาง  

   ภายใน � วนัหลงัจากทาํการจอง 

**หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า � เดือนนบัจากวนัเดินทาง** 

         2. สว่นที�เหลือชาํระกอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  
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**กรณีมีการยกเลิกการเดนิทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนเงินใดๆทั�งสิ� นทุกกรณี** 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ� นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การสูญ

หาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ� นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิ�และจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการที�

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�

พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี� อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี� คิดตามราคาตั �วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั �วเครื�องบินปรบัสูงขึ� น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคาตั �ว

เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ� น 
 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัรอ์ื�นทดแทนให ้
แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการนั�นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ� นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านั�น 

10.หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ� น แต่ทั�งนี� ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธิ�การจดัหานี� โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

11. โรงแรมที�อยูใ่นรายการเป็นการนําเสนอเท่านั�นเมื�อทําการจองอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงโรงแรมซึ�งจะอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

แต่อาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

��.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ � เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น 

��.ทางบริษัท จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั�งสิ� น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหร
บางมื� อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

��.เนื�องจากตั �วเครื�องบินเป็นตั �วราคาพิเศษ เมื�อออกตั �วไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดก็ตาม ตั �วเครื�องบินไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
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��.เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั�งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

��.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางที� ชื�อเป็นชายแต่รา่งกายดูเป็นหญิงไวผ้มยาว
แต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั�งสิ� นหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 
เนื�องจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั�นๆ 

 


