วันแรกของการเดินทาง

04.30 น.
06.30 น.
10.00 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซิ นเจิ้ น

 ( - / - / เย็น )

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M ประตู 6
สายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์ เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์ เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX616
เดินทางถึงท่าอากาศยาน เช็กลัปก๊อก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอ
หัวหน้าทัวร์ ณ สายพาน รับกระเป๋ า เพื่อรอหัวหน้าทัวร์ นาทุกท่านออก ทางออก B เพื่อพบไกด์ทอ้ งถิ่น
นำท่ ำนเดินทำงสู่ เซินเจิน้ โดยรถบัส (ประมำณ 1 ชั่วโมง)

เย็น

นาท่านเดินทางสู่ ที่ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ นเจิ้น “Lowu City” คนไทยรู้จกั ในนามมาบุญ
ครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากสาหรับคนที่ท่านรักและตัว
ท่านเอง
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร ... เป็ ดปักกิง่ กับ ไวน์ แดง
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่ RENSHANHENG HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันที่สองของการเดินทาง

เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

เซิ นเจิ้ น- จู ไห่ – พระราชวังหยวนหมิง

 (เช้า /เที่ยง /เย็น )

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโค้ช (ประมาณ 3 ชม)
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับสาวงาม “หวีหนี่ ” จูไห่ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
บริ เวณอ่าวเซี ยงหู เป็ นรู ปแกะสลักสู ง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล นัง่ รถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักThe
Lover’s Road ถนนเรี ยบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่าง
สวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อนหย่อน ใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชายหาด
แห่งนี้ได้มีการนาเก้าอี้ หรื อม้านัง่ ซึ่ งนามาสาหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปั จจุบนั เป็ นที่นิยม
ของบรรดาคู่รัก
พร้อมนาท่านชมสิ นค้ายาประจาบ้านของชาวจีน “ยำบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟ
ไหม้, แก้ริดสี ดวง, ฮ่องกงฟุตฯลฯ
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก ผ้ำไหมจีน ที่มีชื่อเสี ยงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว
และเย็นสบายในหน้าร้อน
นาท่านเข้าชม พระรำชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุ ง
ปั กกิ่งพระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทาให้สวนแห่งนี้ โอบ
ล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพ้นื ที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึ มา 80,000 ตารางเมตร ซึ่ งมีขนาดเท่ากับ
สวนเดิมในกรุ งปั กกิ่ง สิ่ งที่ทาให้สวน หยวนหมิงหยวน แห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการ
เพิม่ เติมและตกแต่งที่เป็ นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้วา่ เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวซึ่ งจาลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒั นธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ธุ รกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิ ดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็ นต้นมา มีภูเขาโอบ
รอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่รบ สิ่ งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริ งในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น
อาทิ เสาหิ นคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตาหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร พิเศษ ไวน์ แดง พร้ อมเป๋ ำฮือ้ สดๆ
จากนั้นชมโชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสี ยง ซึ่ งใช้ผแู ้ สดงกว่า 100 ชีวติ ซึ่ งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ
อาทิ เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจียนหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่ SILVER ART HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สามของการเดินทาง

เช้ ำ

จู ไห่ -มาเก๊า-จู ไห่

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
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 (เช้า / เที่ยง / เย็น )

นาท่านสู่ วัดผูโ่ ถว นมัสการองค์สังกระจาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความโชคดี
นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการ พระพุทธเจ้า 4 พระองค์เพื่ออายุยนื นาน ...และ
ชมสิ นค้ายาประจาบ้านของชาวจีน“ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้ นาร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้
ริ ดสี ดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ พร้อมทั้งเยีย่ มชมโรงงาน จิวเวอร์ รี่ ของเมืองจีน
เทีย่ ง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ มำเก๊ำโดยรถโค้ ช โดยผ่ ำนด่ ำน กงเป่ ย ของจูไห่
นาท่านชม เจ้ ำแม่ กวนอิมริมทะเล หรื อ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วย ทองสัมฤทธิ์ ท้ งั องค์ มีความสู ง
18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดเป็ นประกาย
เรื องรองเหลืองอร่ มงดงามจับตา
นาท่านเดินทางสู่ วัดอำม่ ำ เป็ นวัดเก่าแก่ เป็ นต้นกาเนิดชื่ อเกาะมาเก๊า มี สาม ศาล ไม่มีศาลพระพุทธมีแต่
อาม่าหรื อเจ้าแม่ทบั ทิมอยูท่ ้ งั สามศาล
นาท่านชม วิหำรเซนต์ ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่ งก่อตั้งในปี 1594 และ
ปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล
สร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ1601 ตามลาดับจนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี
1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้า
ด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียว
เท่านั้นในโลก
นาท่านช้อปปิ้ งย่าน เซนำโด้ สแควร์ ถือได้วา่ เป็ นทาเลทองทางธุ รกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสิ นค้าคุณภาพ
และร้านค้าต่างๆไว้มากมาย มีเสื้ อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสิ นค้าต่างๆของมา
เก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรี ยกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ.
จากนั้น แวะชิม ร้ ำนขนม ที่ข้ ึนชื่อของมาเก๊า

เย็น

นาท่านชมบรรยากาศภายในบริ เวณของ VENATIAN HOTEL ตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบารอคธี ม
ของโรงแรมเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมประวัติศาสตร์ ของชาวเวนิส ท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้ งกว่า 350
ร้าน มีท้ งั สิ นค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุ ดหรู หราให้ท่านเลือกใช้บริ การ มีร้านอาหาร
กว่า 20 ร้านและที่นงั่ รองรับกว่า 1,000 ที่นงั่ ภายในมีเนื้ อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการ หรื อ
สัมมนา และท่านยังสามารถล่องเรื อกอนโดล่าภายในเวเนเชี่ยน (ไม่รวมในค่าทัวร์ )
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
ได้ เวลำสมควร นำท่ำนเดินทำง สู่ จูไห่ (ประมำณ 30 นำที)
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นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่ SILVER ART HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่สี่ของการเดินทาง

เช้ ำ

จู ไห่ –ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 (เช้า / เที่ยง / - )

 รับประทำนอำหำร ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยเรือเฟอร์ รี่ ( 1.30 ชม. ) ...
นาท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง(CHE KUNG TEMPLE) หรื อที่รู้จกั กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” ถูกกล่าวขาน
ให้เป็ นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่ อที่วา่ การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชีวติ พลิกผันจากร้าย
กลายเป็ นดีได้
นาท่านเยีย่ มชมโรงงาน จิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ ม และร้ ำน
หยก สิ นค้าโอท็อป งานคุณภาพที่สวยและโดดเด่น

เทีย่ ง

21.35 น.
23.35 น.

 รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร พิเศษ ห่ ำนย่ำง
นาท่านไหว้พระ วัดหวังต้ ำเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) เป็ นวัดที่มีอายุกว่าครึ่ งศตวรรษรายล้อม
ด้วยอาคารที่พกั อาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ข้ ึนชื่ อด้านอิทธิ ฤทธิ์ ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับ
การนับถือเป็ นพิเศษจากบรรดาคนป่ วย ในช่วงวันก่อนตรุ ษจีนจะดีต่อสุ ขภาพมากๆ เนื่ องจาก วัดนี้ ได้รับ
ความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ งที่ ย่ ำนจิมซำจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่ งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนม
จากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้ อสิ นค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหน
หรื องบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่ งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็ น
แหล่งรวมห้องเสื้ อที่จาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์ นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็ น
ที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกัร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรื อ
เลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ยนเทอร์ มินลั แหล่งรวมสิ นค้า Brand Name ชั้นนาที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700
ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูที่ Toy’s Us **
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินคาร์ เธย์ เที่ยวบินที่ CX617
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**********************ขอบพระคุณอย่างสู ง*****************************

กำรท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้ องมีกำรเข้ ำชมสิ นค้ ำของทำงรัฐบำล เพือ่ เป็ นกำรส่ งเสริมกำรท่องเทีย่ วดังกล่ำวคือร้ ำนหยก
ร้ ำนบัวหิมะ ร้ ำนผ้ำไหม ร้ ำนขนม ร้ ำนจิวเวอร์ รี่ เป็ นต้ น หำกท่ำนใดไม่ เข้ ำร้ ำนดังกล่ำวจะต้ องจ่ ำยค่ ำทัวร์ เพิม่ ทำงบริษัทฯ จะ
ขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่ำวแล้ว
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** หำกท่ ำนทีต่ ้ องออกตั๋วภำยใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีท่ ุกครั้งก่อนทำำกำรออก
ตั๋วเนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ **

กำหนดเดินทำง
13-16,18-21,19-22,20-23,
25-28,26-29,27-30 พฤษภาคม
1-4,2-5,3-6,8-11,9-12,10-13,1518,16-19,17-20,22-25,2326,24-27 มิถุนายน
29-2,1-4,13-16,14-17,15-18, 2023,21-24,22-25,27-31 กรกฎาคม
29-1,3-6,4-7,5-8,17-20,1821,19-22,24-27,25-28,26-29

สิ งหาคม
31-3,1-4,2-5,7-10,8-11,9-12,
14-17,15-18,16-19,21-24,
22-25,23-26 กันยายน

ผู้ใหญ่
(ห้ องละ 2 ท่ ำน)
ท่ ำนละ

เด็ก(ตำ่ กว่ ำ 12 ปี )
มีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน

เด็ก(ตำ่ กว่ ำ 12 ปี )
ไม่ มเี ตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน

พักท่ ำนเดียว
เพิม่

16,900.-

15,900.-

14,900.-

3,500.-

16,900.-

15,900.-

14,900.-

3,500.-

16,900.-

15,900.-

14,900.-

3,500.-

17,900.-

16,900.-

15,900.-

4,000.-

16,900.-

15,900.-

14,900.-

3,500.-

กรณี กระเช้ ำนองปิ ง 360 ปิ ดปรับปรุงซ่ อมแซม ตั้งแต่ มกรำคม – มิถุนำยน เนื่องจำกเปลีย่ นสำย
เคเบิล้ ทั้งหมด ทำงบริษทั ฯ นำคณะ ขึน้ ไหว้พระโดยใช้ รถแทน
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนและภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงที่เกินกว่าที่กาหนด
** 8-10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหวั หน้าทัวร์ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ / โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมทั้งนี้ คานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นหลัก**

** อัตรานีเ้ ป็ นราคาสาหรับวีซ่ากรุ๊ ปเข้ าเซินเจิน้ เท่ านัน้ หากสถานทูตจีน
ยกเลิกการทาวีซ่ากรุ๊ ป เปลี่ยนเป็ นทาวีซ่าเดี่ยวในเล่ ม ณ วันที่เดินทาง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บค่ าวีซ่าเพิ่มท่ านละ 1,800 บาท**
** กรณี ลูกค้าท่านใด มีวซี ่าจีนอยูใ่ นเล่มพาสปอร์ ต ทาง ตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) จะถึอว่าท่านใช้วซี ่าในเล่มใช้ในการผ่านด่าน
เข้าเมืองจีน ทางบริ ษทั ฯ ทัวร์ ไม่สมารถยืน่ เป็ นวีซ่ากรุ๊ ปให้ได้ และ กรณี ท่านใด มีวซี ่าจีน อยูใ่ นเล่มพาสปอร์ ตแล้วนั้น กรณี ที่
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มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเองทั้งหมดทั้งสิ้ น เพราะทางบริษัทฯ ไม่ได้ คิดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่าวีซา่
นันๆ
้ **

อัตรำนีร้ วม ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ ามัน กรุ งเทพฯ–ฮ่องกง–กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ ป),ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการ
เดินทาง,ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ,ค่าที่พกั 3 คืน,ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.,ค่าบัตร
เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้,ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีน เป็ นวีซ่ากรุ๊ ป (กรณี ที่มีวซี ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายได้),ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์),มัคคุเทศก์บริ การตลอด
การเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปกระเป๋ าขึ้นห้องพัก //ค่าทิปไกด์,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ 700 บาท /1 ลูกค้า/ตลอดทริ ป // ค่าทา
หนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ /
ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิ
บาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% /กรณี สถานทูตจีนห้ามไม่ให้ทาวีซ่ากรุ๊ ป เก็บท่านละ 1800 บาท
กรณีต้องยื่นวีซ่ำ เอกสำรวีซ่ำ หนังสื อเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 3
หน้าเต็ม รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ** ถ่ ำยมำไม่ เกิน 6 เดือน อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ / สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนา
บัตรประชาชน **
หมำยเหตุ เอกสำรทีต่ ้ องใช้ : หนังสื อเดินทำงทีย่ ังมีอำยุใช้ ได้ จนถึงวันเดินทำงต้ องไม่ ต่ำกว่ำ 6 เดือน ,มีหน้าว่างไม่ต่ากว่า 3
หน้า
เงื่อนไขกำรจอง
1.มัดจาท่านละ 5,000 บาท (ยกเว้นช่วงเทศกาล มัดจาท่านละ 10,000 บาท / ส่ วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง)พร้อม FAX
สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสื อเดินทางมาที่ บริ ษทั ฯ ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขกำรยกเลิก 1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ ในทุกกรณี
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 07-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์ เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
หมำยเหตุ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการให้บริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้าหรื อออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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กรณีคณะออกเดินทำงได้ 1.คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ แต่มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดไทยรับ) 2.คณะ
ทัวร์ ครบ 15 ท่าน มีหวั หน้าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ** เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่าน
งดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงิน
มัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน **
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