
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 17441  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เสริมชะตาชีวติที่ฮ่องกง แก้ปีชงที่มาเก๊า 
ร่วมพธีิเปิดคลงั ยืมเงนิเจ้าแม่กวนอมิ (1 วนัใน 1 ปี) 

วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2020 
ไหว้พระ เสริมสิริมงคล แก้ชง 
ไหว้อย่างถูกวธีิ กบัผู้รู้จริง 

วดัพระโพธิสัตว์กวนอมิ   ไฮไลท์... ขอความมัง่คัง่ และประทานเงนิทั้งปี 1 ปี มี 1 คร้ังเท่าน้ัน 
วดัโยนส้ม                     เส่ียงทาย 
วดัแชกง (เก่า) ต้นต ารับ   ขอพรให้เปลีย่นชะตาชีวติ และประสบความส าเร็จ 
วดักวนอมิซีซาน  ขอพรให้ประสบความส าเร็จ 
วดัอาม่า ขอให้เดนิทางปลอดภยั 
วดักวนอ ู ขอบริวาร ขอมิตรด ี

 

วนั โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม (เทียบเท่า) 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ  - สนามบินฮ่องกง – วดัโยนสม้ (1) – ชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย – เจา้แม่

กวนอิมฮองฮมั...วดัพระโพธิสตัวก์วนอิม ขอความมัง่คัง่ และประทานเงินทั้งปี 1 ปี มี 1 
คร้ังเท่านั้น (2)    

-  
เจ 

 
เจ 

Hotel Sav 4* 

2 โรงงานจิวเวอร์ร่ี - วดัแชกง (เก่า) ตน้ต ารับ (3) – วดักวนอิมซีซาน (4) – มาเก๊า 
   

Hotel Golden China Crown 
4* 

3 วดัอาม่า (5) – วดัเปากง (6) – วดักวนอู (7) – ชอ้ปป้ิงเซนาโดส้แควร์ – ฮ่องกง – 
กรุงเทพฯ   - 

 



ก าหนดการเดนิทาง  18–20 กมุภาพนัธ์ 2563  (พเีรียดเดยีวเท่าน้ัน) 
 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M  สายการบินการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค (CX)  โดยมี
เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
06.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เทีย่วบินที ่CX616 
10.15 น. เดินทางถึงสนามฮ่องกง น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางโดยรถโคช้

ปรับอากาศ 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารเจ เพ่ือให้ร่างกายสะอาดบริสุทธ์ิก่อนไหว้เจ้าแม่กวนอมิ) 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัโยนส้ม ตน้ไมอ้ธิษฐานหลมัเซิน ตน้ไมอ้ธิษฐานหลมัเซิน เป็นหน่ึงในส่ิงสักการะยอด

นิยมในฮ่องกง อยูใ่กลศ้าลเจา้ Tin Hau อยูใ่นหมู่บา้น Fong Ma Po ตวัศาลเจา้ถูกสร้างข้ึนราวๆ พ.ศ. 2311-
2314 ในยคุของจกัรพรรด์ิเฉียนหลง แห่งราชวงศชิ์ง ส่วนตน้ไมน้ั้นส่วนมากจะมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวทอ้งถ่ิน 
และชาวต่างเมืองมากราบไหวก้นัในช่วงตรุษจีน โดยท าการจุดธูปบูชา เขียนค าอวยพรใส่ลงในกระดาษน าไป
ผกูกบัส้ม แลว้โยนมนัข้ึนไปแขวนไวบ้นตน้ไม ้ในความเช่ือท่ีวา่ถา้หากกระดาษท่ีเราเขียนค าอวยพรลงไปได้
แขวนอยูบ่นก่ิงของตน้ไม ้ยิง่สูงเท่าไหร่ ค าอธิษฐานนั้นจะเป็นความจริง 

 
 

วนัแรก (1) 
18 กุมภาพนัธ์ 2563 

สนามบินสุวรรณภูมิ  - สนามบินฮ่องกง – วดัโยนส้ม (1) 
ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย – เจ้าแม่กวนอมิฮองฮัม (2) 

- เทีย่ง 
เจ 

ค ่า 
เจ 

http://bit.ly/2NMk5YE


1. วดัโยนส้ม         อธิษฐานขอพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนด์เนม

จากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อ่ิมจุใจ ไม่วา่คุณจะมีรสนิยมแบบไหน 
หรืองบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็น
แหล่งรวมห้องเส้ือท่ีจ  าหน่ายสินคา้      แบรนดเ์นมของดีไซน์เนอร์นานาชาติช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้ง
ยงัเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง 
หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี โอเช่ียนเทอร์มินลั แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าท่ีมีใหเ้ลือกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 
700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก
คุณหนูท่ี Toy’s Us 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (อาหารเจ เพ่ือให้ร่างกายสะอาดบริสุทธ์ิก่อนไหว้เจ้าแม่กวนอมิ) 
23.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัพระโพธิสัตว์กวนอมิ (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึน้ตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1873 เป็นหน่ึงในวดัทีช่าวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธา ตามความเช่ือของชาวฮ่องกง     องค์เจ้าแม่กวนอมิ
แห่งฮองฮัมช่วยพลกิฟืนคืนชีวติ พลกิเศรษฐกจิจากร้ายให้กลายเป็นดี  จึงได้เกดิประเพณยืีมเงินเจ้าแม่
กวนอมิ 

2. วดัพระโพธิสัตว์กวนอมิ   ไฮไลท์... ขอความมั่งคัง่ และประทานเงนิทั้งปี 1 ปี มี 1 คร้ังเท่าน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู...ติ่มซ า) 
 น าท่านเดินทางสู่ โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่านจะไดพ้บกบั จีก้งัหันเคร่ืองรางของขลงัช่ือดัง ท่ีทัว่โลกใหก้าร

ยอมรับ **ของแท้ต้องทีฮ่่องกงเท่าน้ัน** ออกแบบโดยสินแซช่ือดงัจาก วดัแชกง วงลอ้กงัหนัปัดเป่าอุปสรรค 
พดัพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซ้ือใส่เพื่อเสริมบารมี ซ่ึงไดรั้บความนิยม
เป็นอยา่งมากเพราะส าเร็จตามท่ีขอ  
น าทา่นเดินทางสู่ วดัแชกง (เก่า) ต้นต ารับ (Che Kung Temple at Ho Chung) เป็นวดัแชกงเก่าแก่ อายกุวา่ 
300 ปี ข้ึนช่ือในดา้นการขอพร น าท่านท าพธีิกรรมอย่างถูกต้องกบัจีก้งัหันของท่าน ณ วดัแชกง 

3. วดัแชกง (เก่า) ต้นต ารับ     ขอพรให้เปลีย่นชะตาชีวติ และประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนู...ห่านย่างฮ่องกง สูตรต้นต ารับ) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ "วดัเจ้าแม่กวนอมิชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery) วดัชีซา้นซ่ึงเป็นวดัท่ีมีรูปป้ันเจา้แม่

กวนอิมองคใ์หญ่สูงถึง 76 เมตร เป็นรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมท่ีสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก โดยวดัน้ีใหก้ราบไหว้
เฉยๆโดยไม่จุดธูป ท่ีน่ีถือวา่เป็น Unseen ของฮ่องกงแห่งหน่ึง  และท่ีส าคญัจ ากดัสิทธิในกาเขา้ชมแค่วนัละ
500 คนเท่านั้นท่ีรับเฉพาะบุคคลท่ีลงทะเบียนล่วงหนา้ 30 วนัเท่านั้น ทางวดัหา้มใชธู้ป หา้มคนน าเน้ือ 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และอาหารอ่ืน ๆ เขา้ไปในวดัเพื่อส่งเสริมความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มส าหรับการแต่ง
กายใหทุ้กท่านสวมใส่เส้ือผา้ท่ีสุภาพ หา้มใส่เส้ือท่ีไม่มีแขน กางเกงก็ตอ้งเป็นกางแกงขายาวเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง (2) 
19 กุมภาพนัธ์ 2563 

โรงงานจิวเวอร์ร่ี – วดัแชกงเก่า (3) – วดักวนอมิซีซาน (4) 
มาเก๊า 

เช้า เทีย่ง ค ่า 



4. วดักวมอมิซีซาน      ขอพรให้ประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 
 

  
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่มาเก๊า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั GOLDEN CHINA CROWN HOTEL, MACAU 4*  หรือระดับเทยีบเท่า   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู...โจ๊กฮ่องกง) 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า (Ama temple) หรือท่ีเรารู้จกักนัในนามวา่ "เจา้แม่ทบัทิม" วดัส าคญัท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ของมาเก๊า โดยเฉพาะใครท่ีท าเก่ียวกบัการคา้ การขนส่ง แนะน าเลยวา่ควรมาสักการะเพื่อขอใหก้ารเดินทาง
ราบร่ืน ปลอดภยั ปราศจากอุปสรรคทางดา้นการงาน 

5. วดัอาม่า     ขอพรให้เดนิทางปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ วดัเปากง เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงท่านเปาบุน้จ้ิน เทพแห่งความยติุธรรมตาม
ความเช่ือของจีน มีเทพประธานของศาล คือเทพเปากง หรือเปาบุน้จ้ินท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี เช่ือกนัวา่
เป็นเทพแห่งความยติุธรรม ผูค้นจึงนิยมมาขอพรจากเทพเปากงใหช่้วยปัดเป่าคนปองร้าย ส่ิงชัว่ร้ายหรือ
ศตัรูให้ออกไป ท าใหมี้สุขภาพร่างกายแขง็แรง ไม่มีโรคภยั นอกจากน้ีท่ีวดัเปากงยงัมีหอเทพไทส่้วยเอ๊ีย 
60 องค ์ส าหรับผูท่ี่ตอ้งการแกปี้ชง 

วนัทีส่าม (3) 
19 กุมภาพนัธ์ 2563 

มาเก๊า - วดัอาม่า (5) – วดัเปากง (6) - วดักวนอู (7) 
 ช้อปป้ิงเซนาโด้ สแควร์ – ฮ่องกง 

เช้า เทีย่ง - 



6. วดัเปากง              ขอพรแก้ปีชง เสริมฐานชะตาชีวติ 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วดัซ าไกวยุคุน หรือเรียกอีกช่ือวา่วดักวนไท คนไทยเรียกวา่ วดัเทพเจ้ากวนอู สร้างข้ึนเพื่อ

บูชาเทพเจา้กวนอู สร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์ เป่ียมไปดว้ยคุณธรรม จึงเป็นท่ี
ช่ืนชอบและไดรั้บการเคารพในฐานะเทพอุปถมัภ ์ และเทพผูป้กป้องคุม้ครอง นกัธุรกิจนิยมมากราบไหว้
เพราะเช่ือวา่สามารถปกป้องส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ และช่วยเสริมอ านาจบารมีในการปกครอง และคุม้ครองบริวาร 

7. วดัเทพเจ้ากวนอ ู              ขอบริวาร และมิตรที่ด ี
 
 
 
 
 

  

 
 
 หากมีเวลาน าท่านช้อปป้ิงเซนาโด้ สแควร์ อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ลือซ้ือสินคา้ เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองส าอาง ขนม

ของฝาก ร้านอาหาร ทุกอยา่งรวมอยูใ่นยา่นน้ีทั้งหมด สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ฮ่องกง 
20.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาร์เธ่ย ์แปซิฟิค เทีย่วบินที ่CX 757 
22.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
                                 
 
 
 
 



 ก าหนดการเดนิทาง  18–20 กมุภาพนัธ์ 2563  (พเีรียดเดยีวเท่าน้ัน) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

อตัราค่าบริการ ราคา  
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  23,900.- 
เดก็ อายุต า่กว่า 12 ปี (มีเตยีง) ราคาท่านละ  23,900.- 
เดก็ อายุต า่กว่า 12 ปี (ไม่มีเตยีง) ราคาท่านละ  22,900.- 
พกัห้องเดีย่ว จ่ายเพิม่อกีท่านละ 4,900.- 
ราคาทัวร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 18,900.- 

*** โรงแรม ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตยีงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 25 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 

กรุณาส่งเอกสารที่ให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว เส้นทาง ตามท่ีระบุ (ภาษีน ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 ม.ค. 63  หากใน
วนัออกตัว๋มีการปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน  (Standard Room) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีก าหนดในโปรแกรม  
 ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานที่ท่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 



 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตวัท่านข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ  
 
 
 

 
 
 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ซ่ึงท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็

รูปแบบ) 
 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 20,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัติ 
 

 
 
 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

 



 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (คืนค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด) 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30-44 วนั    ยดึเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  15-29 วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  8-14  วนั     ไม่คืนค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-7  วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึง
จะมีค่าใชจ่้ายแตกต่างจากการยืน่กรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่ส าหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผือ่

เกิดเหตุฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณีหากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ี

สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลมิ,  ทานมังสวรัิติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อน

เดินทาง 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 

ใบ ทุกโรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้หบ้ริการ
ในแต่ละโรงแรม (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

น า้หนักของสัมภาระโหลด ส าหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 
กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 



กระเป๋าสัมภาระ ส าหรับน าขึน้เคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้ง
มีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 
เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกั
เกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่
จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคน
เขา้เมืองหา้มเดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี

พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 
และการยกเลกิ และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเทีย่วในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 

 
 



 


