
ก ำหนดวันเดินทำง  : วันที่ 5-8,12-15,19-22 ตุลำคม / 2-5,16-19 พฤศจิกำยน / 
2-5,7-10,21-24 ธันวำคม 2561



06.00 น. คณะพร้อมที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ 
เคำน์เตอร์ C ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย

08.00 น. ออกเดินทำงสู่ เกำะฮอ่งกง เที่ยวบินที่ TG 600 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัท
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกกำรบินไทย ให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว 3 ช.ม.

11.45 น. เดินทำงถึงสนำมบิน เช็คแลบ็กอ๊ก เป็นสนำมบินหรือท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเขตบริหำร
พิเศษฮ่องกงสำธำรณรัฐประชำชนจีน

กลำงวนั รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร

........... น.  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่มำเก๊ำ โดยเรือเฟอรร์ี่ ให้ท่ำนได้ชมทัศนียภำพสองฝั่ง 



จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดอำม่ำ วัดเก่ำแก่ ที่เก็บรักษำศิลปวัตถุโบรำณ
ซึ่งมีมูลค่ำมหำศำลไว้มำกมำย เทพเจ้ำประจ ำวัดแห่งนี้ คือองค์เจ้ำแม่ทับทิม 
เทพเจ้ำแห่งท้องทะเล ซึ่งชำวจีนโดยเฉพำะชำวประมงให้ควำมเคำรพเป็น
อย่ำงมำก  จะต้องมำท ำกำรสักกำระก่อนออกเรือ เพื่อขอพรให้เดินทำง
โดยสวัสดิภำพทุกครั้ง สร้ำงขึ้นเพื่ออุทิศถวำยให้แด่ "อำม่ำ" องค์เทพธิดำ
แห่งท้องทะเล และชื่อ "มำเก๊ำ“ ก็มีที่มำจำกค ำว่ำ "อำม่ำ" อีกด้วย

รูปปั้นเจ้ำแม่กวนอิม ปรำงค์ทอง (Kun Iam Statue)สร้ำงด้วยทอง
สัมฤทธิ์ท้ังองค์ มีควำมสูง 18 เมตร หนักกว่ำ 1.8 ตัน ประดิษฐำนอยู่บน
ฐำนดอกบัวดูงดงำมอ่อนช้อยสะท้อนกับแสงแดดเป็นประกำยจับตำชวน
มองตลอดเวลำ แต่ควำมพิเศษของเจ้ำแม่กวนอิมองค์น้ีอยู่ท่ีพระพักตร์
เป็นหน้ำพระแม่มำรี แต่พระวรกำยเป็นเจ้ำแม่กวนอิม เกิดจำกควำมตั้งใจ
สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมำเก๊ำในโอกำสที่โปรตุเกสส่งมอบมำเก๊ำคืน
ให้กับสำธำรณรัฐประชำชนจีน



จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  โบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul's)  สัญลักษณ์
ประจ ำเมืองมำเก๊ำท่ีทุกคนจะต้องขอไปเยือนโบสถ์แห่งน้ีซักครั้งหน่ึงในชีวิตสร้ำงขึ้นใน 
ค.ศ.1602 เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนศำสนำแห่งแรกของชำวตะวันตกในดินแดน ตะวันออ
อก ต่อมำในค.ศ. 1835ได้เกิดเพลิงไหม้อย่ำงรุนแรง ณ โรงเรียนแห่งนี้ ท ำให้เกิดควำม
เสียหำยทั้งหลังคงเหลือเพียงประตูหน้ำ และบันไดทำงเข้ำเท่ำนั้น   ปัจจุบันได้รับกำรเสนอ
ชื่อแก่องค์กำรยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

เซนำโด้ สแควร์ (Senado Square) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังประจ ำมำเก๊ำ อีกหนึ่ง
ไฮไลท์แหล่งช้อปปิ้งที่ก่อตั้งมำพร้อมๆ กับเมืองมำเก๊ำ เดิมเซนำโด้ สแควร์เป็นที่ตั้งของ
สถำนท่ีส ำคัญทำงรำชกำรและเป็นสถำนท่ีจัดงำนส ำคัญของมำเก๊ำ แต่ปัจจุบันเป็นย่ำน              
ช้อปปิ้งที่ โดดเด่นด้วยตึกเก่ำสไตล์นี โอคลำสสิก เต็มไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร 
เครื่องประดับ และสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำยหลำยย่ีห้อ

ค่ ำ รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร



ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

........... น.     จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ฮ่องกง โดย เรือเฟอร์รี่

จำกนั้นน ำชมชำยหำดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกำะฮ่องกง ที่เที่ยวยอดนิยมที่จะต้องไม่พลำดกำร
เช็คอิน ชมวัด TIN HUA นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิม และเจ้ำแม่ทับทิมที่คุ้มครองชำวประมงนำนนับ
ร้อยปีประทับอย่ำงโดดเด่นท่ำมกลำงสวนสวยท่ีทอดตัวยำวสู่ชำยหำด และนมัสกำรเทพเจ้ำไฉ่ซิง
เอี๊ยะ เทพเจ้ำแห่งโชคลำภ ภำยในวัดเดียวกัน เคล็ดเล็กๆ น้อยๆ ของควำมร่ ำรวยให้ท่ำนใช้มือลูบที่
เครำรูปปั้นลงมำจนถึงถุงใส่เงินของท่ำน แล้วก ำมำใส่กระเป๋ำตัวเอง จำกนั้นเดินวนเป็นวงกลม 
เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีจำกตัว แล้วเดินข้ำมสะพำนอำยุยืนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัว

กลำงวนั รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร

วัดหมั่นโหมว สร้ำงขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพวรรณกรรมและเทพสงครำม ฝ่ำยบุ๋นและฝ่ำยบู๊ วัด
เ ก่ ำ แ ก่ ท่ี สุ ด แห่ งห น่ึ งของ เกำ ะฮ่ องกง  เ ป็ น ท่ี นิยม ใ นห มู่ นัก ศึกษำ ท่ี จ ะ มำสั กกำร ะ
หวังให้ผลกำรสอบหรือกำรเข้ำรับเข้ำรำชกำรรำบรื่นสมดังปรำถนำ เมื่อเข้ำไปภำยในบริเวณวัด
จะพบเห็นก้ำนธูปยำวเป็นวงขดๆ ที่แขวนอยู่บนเพดำน ดูแปลกตำสวยงำม

ค่ ำ รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร



ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

วัดนี้สร้ำงข้ึนเพื่อร ำลึกถึงพระสงฆ์ท่ีมีชื่อเสียงในอดีตกำล หลวงพ่อหว่องไทซิน ปัจจุบัน
วัดหว่องไทซิน เก็บรักษำภำพวำดอันล้ ำค่ำไว้ ทั้งยังเป็นสถำนที่ส ำหรับให้ผู้เลื่อมใส
ศรัทธำได้สวดมนต์เพื่อขอโชคลำภและค ำท ำนำยจำกเหล่ำทวยเทพ นอกจำกนี้น ำทุกท่ำนสู่
ห้องลับของวัดแห่งน่ืเปรียบดั่งจักรวำลเล็กๆ ประกอบขึ้นจำก 5 ธำตุ เพื่อเสริมสร้ำงสิริ
มงคลและแก้ปีชง

กลำงวนั รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร

ชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในฮ่องกง ตึก INTERNATIONAL COMMERCE CENTER ชั้นท่ี 100 
แบบพำโนรำม่ำของอ่ำววิคตอเรียท่ีควำมสูง 393 ม. จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ติดสถิติ
ตึกท่ีสูงท่ีสุดอันดับ 4 ของโลก ถ่ำยรูปกับมุมยอดฮิตของ Sky 100 และชมเทคโนโลยีสื่อ 
แสง สี เสียง ที่แสดงประวัติเกำะฮ่องกงไว้อย่ำงสวยงำม จำกน้ันให้ท่ำน ชอ้ปปิ้งที่โรงงำน 
จิวเวอรี่ ชมควำมงำมของเครื่องเพชร เครื่องประดับท่ีมีมูลค่ำและหรูหรำ



วัดแชกงหมิว วัดยอดนิยมของชำวฮ่องกงที่ต้องมำกรำบไหว้ขอพรที่นี่
ท่ำนจะได้พบรูปป้ันแชกงใหญ่ ที่มีต ำนำนเล่ำขำนกันว่ำ ครั้งหน่ึงมีกลุ่มโจร
จะปล้นสะดมหมู่บ้ำน SHA TIN ระหว่ำงนั้นสตรีในหมู่บ้ำนได้พบชำยชรำ
ท่ำนหนึ่งแนะน ำให้เหล่ำชำวบ้ำนพับกระดำษเป็นรูปกังหันให้ได้มำกที่สุด แล้ว
เสียบไว้หน้ำหมู่บ้ำน ปรำกฏว่ำกลุ่มโจรสลัดกลับเดินผ่ำนหมู่บ้ำนนั้นไป 
โดยไม่มีกำรปล้นเกิดขึ้น ชำวบ้ำนจึงเชื่อกันว่ำ ชำยชรำท่ำนน้ัน คือ นำย
พลแชกง อดีตนักรบผู้ปกป้องกษัตริย์องค์สุดท้ำยแห่งรำชวงศ์ ซ่ง
ชำวบ้ำนจึงร่วมใจสร้ำงวัดกังหันขึ้น เพื่อระลึกถึงท่ำนแชกง

ค่ ำ บริกำรอำหำร ณ หมู่บ้ำนชำวประมง ลียุนมุน
บริกำรท่ำนด้วย กุ้งลวก, เป๋ำอือนึ่ง, กั้งทอดกระเทียมพริกไทย, 
กุ้งมังกรผัดขิงต้นหอม, ปูผัดพริกไทยด ำ , หอยงวงช้ำง, 
ปลำหมึกผัดขึ้นฉ่ำย, หอยเชลล์ญี่ปุ่นนึ่งกระเทียมวุ้นเส้น, ผัดผัก
ตำมฤดูกำล



ค่ ำ รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร

ร่วมสัมผัสควำมตระกำรตำกับแสง สี เสียง อลังกำรท่ีสุดในโลก

ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ



สมควรแกเ่วลำ... น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ “สนำมบนิเช็คแล็บกอ๊ก ”

20.45 น. เดินทำงกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 607 พร้อมรับกำรบริกำรอำหำรและ      
เครื่องดื่มจำกพนักงำนต้อนรับของสำยกำรบินไทย

22.25 น. เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภำคพื้นสนำมบิน สุวรรณภูม ิพร้อมกับควำมรู้สึกสุดแสน  
พิเศษ และประทับใจกับกำรท่องเที่ยวที่ทำงลีลำวดีต้ังใจมอบให้

ลีลำวด ีฮอลิเดย์ ลีลำ…ที่เปน็ตวัคณุ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

กลำงวนั รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร

น ำท่ำนช้อปปิ้ง ณ Nathan Road ถนนสำยช้อปปิ้งที่คึกคัก และคลำคล่ ำไปด้วยผู้คน
มำกมำย ดูคล้ำยไชน่ำทำวน์ เยำวรำชบ้ำนเรำ หำกกล่ำวถึงสินค้ำในย่ำนนี้ก็นับว่ำมี
มำกมำยทั้งสินค้ำท้องถิ่นและแบรนด์เนมที่แข่งขันกันลดรำคำสุดฤทธิ์ ท่ำนจะได้สนุกสนำน
เพลินเพลินในกำรช้อปป้ิงอย่ำงแน่นอน



ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

59,900.-
58,900.-
57,900.-
56,900.-
28,400.-
8,000.-

57,900.-
56,900.-
55,900.-
54,900.-
28,400.-
8,000.-

58,900.-
57,900.-
56,900.-
55,900.-
28,400.-
8,000.-

**อตัรำค่ำบรกิำร ส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำงตำมที่ก ำหนด 
หำกมีจ ำนวนไม่ครบ ทำงบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเพิม่ค่ำบรกิำร เดินทำง 10-14 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ  8,000 **

อัตรำคำ่บริกำร

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)

579
569
559
549
284
499

579
569
559
549
284
499

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชกิ



อัตรำนี้รวม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บำท

อัตรำนีไ้มร่วม
• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่ำน )
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%





หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีเ่คยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤตไิมน่ำ่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีร่ังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่ม
สุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีม่ีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีม่ีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัย
เพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชนข์องท่ำนทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทำงท่ำนอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผู้ีเดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์
อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

•ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินคำ่ใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

•ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชือ่ตัว๋
เครื่องบินเท่ำนัน้ เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผูเ้ดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติ
ส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตภุยัธรรมชำต ิหรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซือ้ตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จำ่ย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์นัน้ๆ 
หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตัว๋หรือช ำระค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดงักล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกลำ่วไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ
กำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกวำ่ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 
ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำม
เหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนใหไ้ดม้ำกที่สดุ

• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรไดร้วมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำน
สำมำรถเข้ำชมได ้  แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำชำ้หรอืเหตอุื่นใดเกิดขึน้ระหว่ำงกำรเดนิทำงท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกลำ่วได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบรษิัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ไดต้ำมอัธยำศัย

• ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูค่ณะของสำยกำรบินตำ่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งไดเ้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งใหแ้ก่ท่ำนและครอบครวัตำมควำมเหมำะสมใหด้ทีี่สดุภำยใตล้ักษณะ
ต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจดัใหม้ำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ไดใ้หบ้ริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดนิทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที่ท่ำนไดเ้ดนิทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


