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MACAU
มาเก๊า-ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอชีย
3 วัน 2 คืน
ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1.
พักฮ่องกง 2 คืน !!
2.
ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเกา และ ฮ่องกง 9 วัด
3.
เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
4.
ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว
5.
ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
6.
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ทเอาท์เล็ต

รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง
1
2
3

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
ฮ่องกง –วัดแชกง –วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – วัดเจ้าแม่
กวนอิม – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - อิสระช้อปปิง้ จิมซาจุ่ย
ถนนนาธาน
ฮ่องกง- วัดหมั่นโหมว – รีพลัสเบย์ – วัดทินห่าว-พระใหญ่
ลันเตา+กระเช้านองปิง+ City Gate Outlet - กรุงเทพฯ

เครื่องแอร์บัส A321
ที่นั่งแบบ 3-3

เช้า เที่ยง เย็น














มีบริการขายอาหาร
ทั้งขาไป-ขากลับ

โรงแรมที่พัก
Rambler Oasis
Hotel หรือเทียบเท่า
Rambler Oasis
Hotel หรือเทียบเท่า

น้้าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.

Day 1
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า-วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
07.30 น.

คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2

สายการบิน แอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ให้กับท่าน

10.10 น.

ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 762
(ไม่มีบริการอาหารและเครือ
่ งดื่มบนเครื่อง)

13.45 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง)นําท่านเดินทางสู่ตัวเมือง มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีต
มาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจี นกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม
จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน
และมาสร้ า งอาณานิ ค มอยู่ ใ นแถบนี้ ที่ สํ า คั ญ คื อ ชาวโปรตุ เ กสได้ นํ า พาเอาความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทางด้ า น
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น

“ยุโรปใจกลางเอเชีย ” มาเก๊าอยู่ ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ ยมปาก
แม่น้ําเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999
โปรตุเกสทําพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขต
ปกครองพิเ ศษของจีน อย่า งสมบูร ณ์แ ต่ยั งคงสภาพการเมือ งการปกครองในรูป แบบของหนึ่ งประเทศสอง
ระบบ นําท่านชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้ กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ
สําหรับนักท่องเที่ยวสําหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้าง
กันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อํานวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิ งเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบ
กับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ ..นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชาน
หลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม วัดเก่าแก่อันดับ
สองในมาเก๊านั่นก็คือ... “วัดเจ้าแม่กวนอิม ”(Kun Iam Temple) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพื่อ
อุทิศถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม ในมาเก๊าแม้จะมีวัดเจ้าแม่กวนอิมมากมายหลายวัด แต่วัดเจ้าแม่กวนอิม
แห่งนี้เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่สําคัญที่สุดในมาเก๊า แต่ละวันมีผู้แวะเวียนมาสักการะท่านกันไม่ ได้ขาด แม้วัด
จะตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ แต่แค่ก้าวผ่านประตูก็เข้าไปเจออีกโลกที่สงบร่มเย็น ยิ่งเดินลึกเข้าไปข้างในก็พบหอ
พระใหญ่ 3 หอ โอ่ โถงกว่าที่คิ ดเมื่อเทียบกั บประตูทางเข้ากว้ างเพี ยงเดิน สวนกั นเท่า นั้น สภาพโดยรวมดู
สมบูรณ์เกินจะกว่าวันเวลาที่ผ่านมา 600 ปี ...นําท่ านชม THE VENETIAN RESORT โรงแรมสุดหรูเลิศ
อลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและ
ได้ชมท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL
SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สั มผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ
และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL
ฯลฯ หรื อ ล่อ งเรือ กอนโดล่า GONDOLA (ไม่ ร วมอยู่ในรายการ ราคาท่ านละ 120 เหรีย ญ) ล่ อ งไปตาม
คลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่ มี
อายุต่ํากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและ
ควรแต่งกายสุภาพ)

เย็น

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

น้าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

ที่พัก

น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Rambler Oasis Hotel หรือเทียบเท่า

Day 2
ฮ่องกง –วัดแชกง –วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้าแม่กวนอิม – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ถนนนาธาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ ภัตตาคาร แบบ ติ่มซ้า
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้
ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัด

ที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษา
โรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์
มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่ มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และ
หลังคาสีทองเหลืองอร่าม..นําท่านชม วัดชีหลิน สํานักนางชีในพระพุทธศาสนาฝ่ายลัทธิมหายานที่ใหญ่
ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ส ร้ า งขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ.1930แล้ ว เสร็ จ ในปี ค.ศ.2000 โดย
สถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของราชวงศ์ถังของจีน ตัวอารามจะมีมากมายหลายหลังซึ่งแต่ละหลังจะมีองศ์พระ
โพธิสัตว์ให้ผู้คนได้กราบไหว้...จากนั้นเดินทางไป วัดแชกง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุ
กว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่า
ท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึน
้ ในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้
คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จ
ในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้
มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็น
การช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย , สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2
ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่ว ย
พัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษ
เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก แต่เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงนับถือ
มาก ทุกวันๆจะมีคนมากราบไหว้ขอพรกันหนาแน่น เซียมซีที่นี่มีความแม่นมากที่พิเศษกว่านั้น ถ้าหากประสพ
ผลความสําเร็จคนส่วนใหญ่เมื่อมีโอกาสมักลับมาฮ่องกงอีกครั้งเพื่อมาที่วัดแห่งนี้ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมี
ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ย วไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก.....นําท่านชมโรงงานที่ มี
ชื่อ เสี ย งในเรื่ อ งการออกแบบเครื่ อ งประดั บ ร้ า น Jewelry Factory จากนั้ น นํ า ท่ า นสู่ ศู นย์ ห ยกและ
สมุนไพร ชมวิธี การเลือกซื้อหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพ
จากรัฐบาลฮ่องกง. จานั้นให้ท่านมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้ อปปิ้งไม่ ว่าจะเป็น ย่านขาย
สินค้า ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน
Tsim Sha Tsui ที่มีร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้...
ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI,
FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นต้น หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียง
จากทั่วทุกมุมโลก

เย็น

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Rambler Oasis Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3
ฮ่องกง- วัดหมั่นโหมว – รีพลัสเบย์ – วัดทินห่าว-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+ City Gate Outlet
กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ ภัตตาคาร แบบ ติ่มซ้า
นําท่านเดินทางสู่ วัดหม่านโหมว (Man Mo Temple) วัดเก่าแก่ที่สุดของวัดบนเกาะฮ่องกง สร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี 1847 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจําฮ่องกงอีกด้วย สําหรับสักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน
(Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพด้านบุ๋น และเทพเจ้ากวนอู (Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพด้านบู้ เป็นที่
นิยมของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนิยมกันมาตั้งแต่ในอดีตที่ผู้ต้องการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหว้ขอพรกัน
จากนั้ นนํ า ท่ า นนมั สการขอพรจาก เจ้ า แม่ กวนอิ ม และเทพเจ้ าแห่ ง โชคลาภ ณ ชายหาดรี พัลส์ เ บย์
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้า
แม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวัง
ทุกครั้งไป..นําท่านดินทางสู่ วัดทินห่าว (Tin Hau) คนฮ่องกงนั้นให้ศรัทธาในเจ้าแม่ทับทิมเป็นอย่างมาก
โดยใช้ชื่อเดียวกันซึ่งจะแตกต่างจากบ้านเราที่แต่ละวัดจะมีชื่อแตกต่างกันออกไปเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์
พระนามสกุ ล เดิ ม "Lin"

เป็ น ชาวฟู โ จว เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษเหนื อ ธรรมชาติ สามารถป้ อ งกั น

ชาวประมงให้ ร อดพ้ น จากอั น ตรายของพายุ แ ละความหายนะทางทะเล จี ง ได้ รั บ การยกย่ อ งจนเป็ น ที่
สักการะบูชา เปรียบดัง เทพของชาวเรือใน ฮ่องกง ปาฏิหารย์ของวัดแห่งนี้มีไว้ว่าเมื่อคราวเกิดสงครามโลก
ครั้งที่สองซึ่งญี่ปุ่นบุกมาที่ Stanley แห่งนี้ แม้ว่าวัดจะถูกระเบิดถึงสองลูก แต่ลูกระเบิดกลับไม่ระเบิดอย่างน่า
ตกใจ ทําให้ผู้คนที่หนีเข้ามาหลบภัยในวัดแห่งนี้ปลอดภัยจากสงครามครั้งนั้น ทุก ๆปี วันที่ 23 เดือน 3 ของ
จีนจะมีผู้คนเข้ามาสักการะเจ้าแม่อย่างล้นหลามเลยทีเดียว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้ น นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เกาะลั นเตาขึ้ นกระเช้ า นองปิ ง เพื่ อ สั ม ผั สประสบการณ์ อั น น่ า ตื่ น เต้ น ชมวิ ว
ทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25
นาที จากนั้นนําท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัด
โปหลิ น ซึ่ง สร้า งขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่ มีพระภิกษุ สงฆ์เ พียง 3 องค์ ต่ อมาในปี ค.ศ.
1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทําให้ปัจจุบันมีพระภิกษุ
เดินทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลิ นเป็นวัดเจห้ามเซ่นไหว้อาหารที่เนื้อสัตว์ทุกชนิด วัดโปหลิน
ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดใน
โลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระ
นั่งประทับอยู่เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250
ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมีรูปปั้น
เทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นที่มาของชื่อ
พระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีน
โบราณมากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมู่บ้านนองปิงที่จํา ลองชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนมี บรรยากาศสบายๆ
แทรกตัวด้วยร้านน้ําชา ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึ ก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET
มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY
CHAIN ฯลฯ

เย็น

อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย

18.00 น.

ถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

21.05 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503
(ไม่มีบริการอาหารและเครือ
่ งดื่มบนเครื่อง)

23.15 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**********************************

มาเก๊า ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด
3 วัน 2 คืน BY FD
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

วันที่ : 12-14 เมษายน 2561

17,900

17,900

16,900

6,000

วันที่ : 13-15 เมษายน 2561

21,900

21,900

20,900

6,000

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิน
่
ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน และหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขน
ึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
จะค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ**

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
หมายเหตุ : ส้าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมี
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เงื่อนไขการใช้บริการ
1.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุ ดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบ
ั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้รว่ มเดินทางเป็นสําคัญ)

4.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.

กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6.

เมื่อท่านทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

7.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโ ล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์Economy class 30 กิโล /
เอมิเรตส์Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีนา้ํ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (1000 บาทต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
การส้ารองที่นั่ง
1.

กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

3.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

4.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

6.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่อ งจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดิน ทางอื่นที่เดินทางใ นคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
7.

กรณีเ จ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ง จะต้อ งมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับ รอง บริษั ทฯ จะพิจ ารณา
เลื่อนการเดิ นทางของท่ านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่า นจะต้ องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามาร ถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ ว
เครื่องบิน ค่าห้อ ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไ ม่
สามารถเดินทางได้

8.

ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด
จําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

9.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**ส้าคัญ!! บริษัท ท้าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดย

ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของเจ้ า หน้ า ที่ เ ท่ า นั้ น ลู ก ค้ า ทุ กท่ า นต้ อ งผ่ า นการตรวจคนเข้ า เมื อ งด้ ว ยตั ว ของท่ า นเอง ทางหั ว หน้ า ทั ว ร์ แ ละ
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
10.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่า นถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้น สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือ ว่าท่า นสละสิ ทธิ์และจะไม่ รับผิด ชอบคื น
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุ เทศก์ พนักงาน และตัว แทนของบริษั ทฯ ไม่มี สิทธิ์ในการให้คํ าสัญ ญาใดๆ ทั้ง สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับ เท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

กรณีที่ก องตรวจคนเข้า เมื อ งทั้ ง ที่ป ระเทศไทย และในต่ างประเทศปฏิ เ สธมิ ให้ เ ดิน ทางออกหรื อ เข้ า ประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง

11.

บริ ษั ทของสงวนสิ ทธ์ ไ ม่ คื น ค่ า บริ ก ารไม่ ว่ า กรณี ใด ๆทั้ ง สิ้ น บริ ษั ทฯ รั บ เฉพาะผู้ มี จุ ด ประสงค์ ก ารเดิ น ทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น

12.

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า

13.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

14.

โรงแรมที่พั กในประเทศฮ่อ งกงมี มาตรฐานการกํา หนดดาวและประเภทของที่ พักแตกต่า งกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิง ตามการจัด ระดับดาวของประเทศฮ่องกง
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ฮ่องกงโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble)

15.

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่านขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของ
แต่ล ะโรงแรม ซึ่ง มีค วามแตกต่า งกั นอาจจะทํ าให้ ท่า นไม่ ได้ ห้องพัก ติดกั น และไม่ สามารถเสริม เตี ยงได้ต ามที่
ต้องการ

16.

กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

17.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถื อ ว่ า ท่ า นสละสิ ทธิ์ ไม่ อ าจเรี ย กร้ อ งค่ า บริ ก าร และเงิ น มั ด จํ า คื น ไม่ ว่ า กรณี ใดๆ ทั้ ง สิ้ น และถ้ า ท่ า นต้ อ งการ
แยกตัว ออกจากกรุ๊ ปทั วร์เ พื่อ ท่องเที่ ยวเอง โดยตามนโยบายของรัฐ บาลจีนร่ว มกับการท่อ งเที่ยวแห่ ง
เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง (ฮ่ อ งกง มาเก๊ า จู ไ ห่ เซิ น เจิ้ น )ก้ า หนดให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก
ซึ่งจ้ าเป็ นต้ องบรรจุ ในโปรแกรมทั วร์ด้ วย เพราะมีผ ลกับราคาทั วร์ จึง เรีย นให้ กับนักท่ องเที่ย วทุกท่า น
ทราบว่ า ร้า นรัฐ บาลทุ กร้ านจ้ าเป็นต้อ งรบกวนทุ กท่ านแวะชม ซื้ อหรือ ไม่ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลู กค้าไม่มีความประสงค์ จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุ ก
เมื อ ง ทางบริ ษั ทจะเรี ยกเก็ บค่ าใช้ จ่ า ยที่เ กิ ด ขึ้ นจากท่ า นเป็ นจ้ านวนเงิ น 300 หยวน / คน / ร้ า นทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี
ต้อ งการตั ด กรุ๊ ป เหมาโปรดสอบถามทางบริษั ทอี กครั้ ง หากเป็น นั ก ท่อ งเที่ย วชาวต่ า งชาติ หรื อ พระสงฆ์ เก็ บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

18.

ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้าย
ของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ

19.

ในกรณี ที่ลูกค้า ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติ ดต่อเจ้ าหน้าที่ ของบริ ษัทฯก่อ นทุกครั้ งมิเช่น นั้นทาง
บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ

แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบต
ั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่ง
ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

*** HAVE A NICE TRIP ***

