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วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย | วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮํา |  

เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์ | ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท | แถมฟรี! บัตรกระเช้านองปิง 360  

 

ฮ่องกง เสริมโชค รับปีหนู ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน 

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 11,999.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)(CX616: 06.35-10.15)- วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา-   
ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต 

04.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก 
โดยมีเจ้าหน้าที่ ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

06.35 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก  เที่ยวบินที่ CX616 
10.15 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)ผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก 
EXIT Bสนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับ
มณฑลกวางตุ้ง จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA 
BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
ดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง   เจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum 
Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่ง
ความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของ
ฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุก
วันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะ
ขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย      
หลังจากนั้นนําท่าน อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต ซึ่งเป็นตลาดกลางแจ้งท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮ่องกง มีสินค้ามากมาย
ให้ได้เลือกช้อป ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสําอาง ของเล่น ฯลฯ  มีสินค้ามากกว่า 100 
กว่าร้าน และของกิน ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่ ท่านสามารถต่อลองสินค้าได้มากกว่า 50% 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ํา บะหมี่ฮ่องกง 
ที่พัก  เดินทางเข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง City View (Economy) Hotel or Similar 

 
 
 
 
 
 

เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)(CX616: 06.35-10.15)-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา-ช้อปปิ้งเลดี้
มาร์เก็ต 
วันที่ 2. ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-Avenue Of Star + Symphony of light-ช้อปปิ้งย่านจิม

ซาจุ่ย 

วันที่ 3. ฮ่องกง-ร้านจิวเวลรี่-ร้านหยก-ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
(CX757:20.25-22.35) 
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วันที่ 2 
ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-Avenue Of Star + Symphony of light-ช้อปปิ้ง
ย่านจิมซาจุ่ย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตาคาร แบบติ่มซํา 
 

 
 

จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิม
และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้ง 
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพ่ืออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มใน
การศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อ
ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คน
มากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพ่ือขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ 
สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่า ม 
จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแช
กงสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้น
ในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไป
กราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัด
เพ่ือจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้า
หากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนําโชค
มี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมา
เทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่า
กังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดย่าง 
 จากนั้นให้ท่านมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินค้า ย่านจิมซาจุ่ย หรือ 

ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsui ที่มีร้านค้าแบรนด์
ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง กับสินค้าหลากหลายชนิด 
อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นต้น หรือช้อปปิ้งที่ 
DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากท่ัวทุกมุมโลก  

 (อิสระอาหารค่ํา...เพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย) 
 

นําท่านชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลงSymphony of Lights 
(โชว์รอบ 20.00 น.  ในกรณีเดินทางมาทันเวลา)                                

ที่พัก  เดินทางเข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง City View (Economy) Hotel or Similar 
 

วันที่ 3 
ฮ่องกง-ร้านจิวเวลรี-่ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม)ิ (CX757:20.25-22.35) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 
 ท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory และนําท่านสู่ ศูนย์หยกและ

สมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท้หรือหยกเทียม ที่ได้รับการการันตีคุณภาพ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ
ที่ CITYGATE OUTLET  มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, 
BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ      
แถมฟรี บัตรกระเช้านองปิง 360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  5 

 

  (อิสระอาหารกลางวัน-เย็น..... เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย) 
 ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
20.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX757 
 22.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ : พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง ประกาศปิดตั้งแต่วันนี้ (27 ม.ค. 63) ยังไม่มีกําหนดเปิด 

อัตราค่าบริการ : ฮ่องกง เสริมโชค รับปีหนู ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

พักกับผูใ้หญ่ 1 
ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ท่านละ 

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 

2563 

C   CX616: BKK-HKG 06.35-

10.15 

  C   CX617: HKGBKK 

21.35-23.40 

11,999 11,999 11,999 11,999 3,500 

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 

2563 

C   CX700: BKK-HKG 08.20-

12.10 

  C   CX757: HKGBKK 

20.25-22.35 

11,999 11,999 11,999 11,999 3,500 

วันที่ 28 ก.พ. – 01 มี.ค. 

2563 

     CX700: BKK-HKG 08.20-

12.10 

  C   CX757: HKGBKK 

20.25-22.35 

11,999 11,999 11,999 11,999 3,500 

วันที่ 06-08 มีนาคม 2563 

     CX700: BKK-HKG 08.20-
12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 
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12.10 

  C   CX617: HKGBKK 

21.35-23.30 

วันที่ 07-09 มีนาคม 2563 

     CX700: BKK-HKG 08.20-

12.10 

   C   CX757: HKGBKK 

20.25-22.35 

12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 

วันที่ 13-15 มีนาคม 2563 

     CX616: BKK-HKG 06.35-

10.15 

  C   CX757: HKGBKK 

20.25-22.35 

12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 

วันที่ 20-22 มีนาคม 2563 

     CX616: BKK-HKG 06.35-

10.15  

  C   CX757: HKGBKK 

20.25-22.35 

12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 

วันที่ 21-23 มีนาคม 2563 

     CX700: BKK-HKG 08.20-

12.10 

  C   CX757: HKGBKK 

20.25-22.35 

12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 

วันที่ 27-29 มีนาคม 2563 

     CX700: BKK-HKG 08.20-

12.10 

  C   CX703: HKGBKK 

19.50-21.50 

12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 

วันที่ 28-30 มีนาคม 2563 

     CX700: BKK-HKG 08.20-
12,999 12,999 12,999 12,999 3,500 
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12.10 

  C   CX617: HKGBKK 

21.35-23.30 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน 
 

**หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจาก 
        ท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน** 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ชําระเงินมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินค่าทัวร์แล้ว

เท่านั้น 
2.    โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 

6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า 
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร 

เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ 
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มี
ความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

5.      ชาวต่างชาติเก็บเพ่ิม 3,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสําหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่า
เองบริษัททัวร์สามารถแนะนําการยื่นวีซ่าได้ 

6. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป (10 ท่าน คอนเฟิร์มเดินทางมีหัวหน้า
ทัวร์) ถา้ผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิก
การเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถไฟและรถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
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6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
10. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ 

Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แป
ซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มี
การเรียกเก็บ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
6. ค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000  – 
5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไม่สามารถทําการ REFUND ได ้

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สาย
การบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบิน
มีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้าน
สุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน 
ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
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1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ
ทําการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
 
 


