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โปรแกรม 4 วนั 3 คืน : เดินทางโดยสายการบนิรอยลัจอรแ์ดน 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง-เซินเจนิ     (- /-/เยน็ SET BOX) 

13.00 น. พรอ้มกนัท ีท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิชนั 4 ประตู 8 Row Q เคาทเ์ตอรส์ายการบนิรอยลัจอรแ์ดน Royal Jordan Airways 

(RJ) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

16.15 น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทยีวบนิ RJ 182   **บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง** 

 
 
 
 
 
 
 
20.05 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงใหท้่านออก “ Exit  B”  

เยน็  บริการอาหารเยน็แบบ SET BOK จากนัน นําทุกท่านเดินทางสู ่เซินเจนิ โดยรถไฟ 

จากนัน นําท่านเขา้สูท่พีกั  FX Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสอง   จูไห-่ถนนคู่รกั-หวหีนี-ตลาดใตดิ้นกก๊เป่ย-สวนหยวนหมิงหยวน-โชวห์ยวนหมิงหยวน    (เชา้/กลางวนั/เยน็)                               

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนนั  นาํท่านเดนิทางสู่ จูไห ่โดยรถโคช้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.  

ผ่านชมถนนคู่รกั(The Lover’s Road) ถนนเรยีบชายหาดทสีวยงามแสนจะโรแมนติก ซงึ 

รฐับาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภมูทิศันไ์ดอ้ย่างสวยงามเหมาะสาํหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ และทไีด ้

ชอืว่าถนนคู่รกัก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนีไดม้กีารนาํเกา้อี หรือ มา้นงั

ซงึทาํมาสาํหรบั 2 คนนงัเท่านนั จึงไดช้ือว่าถนนคู่รกั ปจัจุบนัเป็นทนิียมของบรรดาคู่รกั..

ซงึมสีญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมอืงจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู ชม“จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์”หรือทมีีชือเรียกว่า“หวีหนี”เป็นรูป

แกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยู่ริมทะเล 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ตลาดใตด้ินกก๊เป่ย ตงัอยู่ติดชายแดนมาเกา๊ เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร5์,000 กว่า รา้นคา้ มี

สนิคา้ใหท่้านเลอืกมากมาย เช่น สนิคา้กอ๊ปปีแบรนดเ์นมชนันาํต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น 

ฯลฯ ทนีี มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืหมด ซงึเป็นทนิียมมากของชาวมาเกา๊และฮ่องกง เนืองจากสินคา้ทนีีมคุีณภาพและราคาถูก ใหท่้าน

ไดช้อ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศยั 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!เมนูเป๋าฮอื+ไวน์แดง 

 แลว้นาํท่านชมNIGHT SHOWหยวนหมิงชิงหยวน สมยัราชวงศช์ิง อนัตระการตา 

หมายเหต…ุชม โชวห์ยวนหมิงชิงหยวน อาจชมกอ่นหรอืหลงัอาหอาจชมกอ่นหรือหลงัอาหารคาํแลว้แต่ความเหมาะสม ... 

จากนัน นําท่านเขา้สูท่พีกั  365 ART Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัทีสาม   รา้นบวัหมิะ-ผา้ไหม-หยก-มาเกา๊-วดัเจา้แม่กวนอมิ-โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโดแ้สควร-์เวเนเชียน-จูไห่(เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                             

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม จากนนันาํท่านชมมารู ้

จกัสมนุไพรจีน หรือทีรูจ้กัในนาม “บวัหิมะ” ซงึถอืเป็นยาประจาํบา้นของชาวจีน “ยาบวัหมิะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้าํรอ้น

ลวก, แผลไฟไหม , แกร้ดิสดีวง ฯลฯ รา้นหยก ผา้ไหม 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนนั นาํทุกท่านเดนิทางสู่มาเกา๊โดยรถโคช้ จากนนันาํท่านเดินทางสู่ วดัเจา้แม่กวนอมิ ซงึเป็นวดัทมีขีนาดใหญ่และเก่าแก่ทสุีดในเกาะ

มาเกา๊"สกัการะเจา้แม่กวนอิม องคเ์จา้พ่อกวนอู เจา้แม่ทบัทมิ หรือ อาม่า เพอืความ

เป็นศิริมงคลผ่านชมองค ์รูปปนัเจา้แม่กวนอมิ ปรางคท์อง (Kun Iam Statue)ทตีงั

อยู่ริมทะเลเจา้แม่กวนอิมองคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิทงัองคม์ีความสูง 18เมตร 

หนกักว่า 18ตนั ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดยาม

เย็นเป็นประกายเรืองรอง เหลอืงอร่ามงดงามจบัตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจา้

แมก่วนอมิองคนี์เป็นเจา้แมก่วนอิมลูกครึงคือปนัเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมี

พระพกัตร์เป็น หนา้พระแม่มารีทีเป็นเช่นนีก็ เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมที

โปรตุเกส ตงัใจสรา้ง ขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสทีส่งมอบมาเกา๊คืน

ใหก้บัจีน....นําท่านแวะ ชม ชิม รา้นโอทอ้ป มาเก๊า นําท่านชมโบสถเ์ซนตป์อล 

ทางประวตัิศาสตร ์และเป็นสญัลกัษณ์ประจาํเมืองมาเก๊าโบสถแ์ห่งนีเคยเป็น

โรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดนตะวกัออกไกล ต่อมาใน

ปีค.ศ.1835 ไดเ้กิดเพลงิไหมอ้ย่างรุนแรง ทาํใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแค่เพยีง

บานประตูและบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ทสีง่า งาม หลงัจากมกีารบูรณะ 

ขึนใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถแ์ห่งนีมีการจดัสรา้ง

พิพิธภณัฑท์างศาสนาขนึและยงัมหีลุมฝงัศพของบาทหลวงวาลคิ นาโน ผู ้

ก่อตงัโบสถ์ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญีปุ่ นและเวียดนามที

เสยีชีวิตเมอืคราวทเีกิดเพลงิไหมค้รงัใหญ่ ...เดินทางสู่...เซนาโดส้แควร.์..

สถานทชีอ้ปปิงใหญ่ใจกลางเมอืงมาเกา๊ภายในบริเวณตกแต่งดว้ยตึกอาคาร

อายุกว่า 400 ปี สรา้งโดยชาวโปรตุเกสทอีพยพมาตงัหลกัแหล่งอยู่ในมาเกา๊เมอืครงั

อดีตงดงามตาดว้ยพนืกระเบอืงซงึนาํมาจากยุโรปตกแต่งเป็นรูปเกลยีวคลนือนังดงามนาํท่านเดินทางสู่ โรงแรมหรูหรา 5 ดาว

เดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN RESORTทตีกแต่งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบบารอคธีมของ

โรงแรมเป็นแบบสถาปตัยกรรมประวตัิศาสตรข์องชาวเวนิสท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้ชอ้ปปิงกว่า 350 รา้น มทีงัสนิคา้แบรนดเ์นม

มากมายใหท่้านเลอืกและยงัมสีปาสุดหรูหราใหท้่านเลอืกใชบ้ริการมรีา้นอาหารกว่า 20 รา้นและทนีงัรองรบักว่า 1,000 ทนีงั

ภายในมเีนือทกีวา้งขวางทสีามารถใชใ้นการจดันิทรรศการหรือสมัมนาและท่านยงัสามารถล่องเรือกอนโดล่าซงึมฝืีพายทสีามารถ

ขบัรอ้งเพลงไดอ้ย่างไพเราะภายในยงับรรจุดว้ยรา้นคา้มากมายคลา้ยกบัยกหา้งดงัๆมาไวท้นีีอาทิเช่น coach เป็นตน้และภายใน
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บริเวณของโรงแรมและยงัมขีบวนพาเหรดใหท้่านไดช้ืนชมอนัตระการตาใหท่้านไดส้มัผสัเมอืงเวนิสทยีกมาตงัใจกลางโรงแรมให ้

ท่านเพลดิเพลนิกบัการเสยีงโชคเรามคีาสโินขนาดมหมึาใหท่้านไดล้องเสยีงโชคเลน่ๆเพอืความสนุกสนาน 

(อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั)ไดเ้วลาสมควรพาท่านขา้มด่านกลบัสู่เมืองจูไห่ 

นําเขา้สูท่พีกั 365 ART Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส ี   ฮอ่งกง-รีพลสัเบย-์เจา้แม่กวนอมิ-วดัแชกงมิว-โรงงานจวิเวอร-ีชอ้ปปิงนาธาน จมิซาจุย่-กรุงเทพฯ (เชา้/กลางวนั/-)                                                     

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นาํทกุท่านเดนิทางสูฮ่่องกง โดยเรือเฟอร ี 
 นาํท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือทรูีจ้กักนัดใีนนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั นนัเอง นมสัการ 

เทพเจา้แชกงเพือความเป็นสริิมงคล เยยีมชมโรงงาน“จวิเวอรร์”ีทขีนึชือ

ของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท์ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยยีมยอดและแวะชม

โรงงานหยก นาํท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน์

เสยีวแห่งนีสวยทสุีดแห่งหนึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์

ไปหลายเรืองมีรูปปนัของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซึงทาํหนา้ที

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยททีอดยาวลงสู่

ชายหาด ใหท่้านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพอืเป็นสริิมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซงึเชือกนัว่าขา้ม

หนึงครงัจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี   

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนนั นาํท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท้่านเต็มอิมกบัการชอ้ปปิงย่าน จิมซาจุ่ยมกัจะตงัตน้กนัที

สถานีจิมซาจุ่ย มรีา้นขายของทงั เครอืงหนงั,เครืองกีฬา, เครืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป 

ฯลฯและสินคา้แบบทีเป็นของพืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้น

มากมายม ีSHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ชือOCEAN TERMINAL ซึง

ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกนัและมทีางเชอืมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ

กนัได ้(อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 

21.25 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิรอยลัจอรแ์ดน เทยีวบนิท ีRJ 183 

23.25 น.  ถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 

........................................................................................ 
 
 

อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

 

ราคา ทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊ จูไห่ เซนิเจนิ 4 เมือง 4 วนั 3 คืน บินรอยลัจอรแ์ดน 

เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

02 ธ.ค. 60 05 ธ.ค. 60 20 13,900 13,900 12,900 5,500 

30 ธ.ค. 60 02 ม.ค. 61 30 16,900 16,900 15,900 6,500 
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อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพมิ 7%  
- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 หยวน/วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเทยีวประเทศจนีนันจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพอืเป็นการส่งเสริมการท่องเทยีวดงักล่าวคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวั
หมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึงจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทซึีงไม่มีการบงัคบัใหท่้านซือซอืหรอืไม่ขึนอยู่กบัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทงัสนิหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พมิทางบริษัทฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบ
และยอมรบัเงอืนไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลยีนแปลงหรือสลบัสบัเปลยีนไดต้าม
ความเหมาะสม 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีัง 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั 

มิฉะนนัถอืวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
     2.กรณียกเลิก   2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิมดัจําโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 
   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการ 
         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทไีม่สามารถยกเลกิหรือเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี 
           เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิทุกกรณี 
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4. บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทบีริษัทฯ 
   กาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระ 
  ค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

รายละเอยีดเพมิเติม 
- บริษทัฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หน้าทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิเหตสุุดวสิยั ซึงอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการท่องเทยีว

(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวิสยั ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทุกอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบิน 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิทจีะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
- เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
- กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตีอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 


