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สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว วัดกังหัน-ขอพรเร่ืองสุขภาพที่วัดหวังต้าเซียน 
ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน 

เมืองจูไห่ – ถนนแห่งความรัก Lover Road – รูปปั้นสาวงามหวี่หนี่  

เซินเจิ้น –ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ –ชมโชว์อลังการ 

เมนูพิเศษ!!  เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+รวมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 

 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – เซินเจิ้น                          (- /-/เย็น แบบ SET BOX) 

12.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตู  5-6Row M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคCathay Pacific 

Airways (CX)โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

15.15 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX 654** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

18.40 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  ให้ท่านออก “ Exit  B” 

 

 

 

 

 

 

เย็น  บริการอาหารเย็น (แบบSET BOX) 

จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟ 

น าเข้าสู่ท่ีพัก Shunzhui Hotelหรือเทียบเท่า 
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 วนัที่สอง จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหน่ี-บัวหิมะ+โรงงานผ้าไหมจีน-ร้านไข่มุก-หยก-สวนหยวนหมิงหยวน-
ตลาดกก๊เป่ย-โชว์หยวนหมิงหยวน  (เชา้/กลางวัน/เย็น)     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จาก นั้นน าทกท่านเดินทางสู่จูไห่ (โดยรถโค้ช)ผ่านชมถนนคู่รัก(The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงาม

แสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงาม

เหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และท่ีได้ชื่อว่าถนนคู่รักก็เพราะว่าภายใน

บริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการน าเก้าอ้ี หรือ ม้านั่งซึ่งท ามาส าหรับ 2 

คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก  

เท่ียง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ...แล้วน าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ 

บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”หรือท่ีมีชื่อเรียกว่า“หวีหนี”เป็นรูป

แกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล แวะชมร้านไข่มุก ต่อจากนั้นน าท่านมารู้จักสมุนไพรจีน หรือท่ีรู้จักใน

นาม “บัวหิมะ” ซึ่งถือเป็นยาประจ าบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟ

ไหม , แก้ริดสีดวง ฯลฯ  จากนั้นน าท่านสู่ร้านหยก และ“โรงงานผ้าไหม”ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและ

ส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกท่ีรู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะท่ีท าจากเส้นไหม อาทิ เช่น ตู้โชว์แสดงเส้ือผ้าของฮ่องเต้ 

ในสมัยโบราณ ท่ีทอมาจากเส้นไหมจีนและยังมีผลิตภัณฑ์จากไหมจีนนานาชนิด อาทิ ใส้ผ้าห่มท่ีท าจากเส้นใย

ไหม, ชุดเครื่องนอนต่างๆ,เส้ือผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ ท่ียังรอให้ท่านซื้อกลับมาเพื่อเป็นของฝาก หรือว่าใช้เองน าท่าน

ชม สวนหยวนหมิงหยวน สร้างตามแบบสวนหยวนหมิงหยวนท่ีปักก่ิง จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิงท่ี“ตลาดใต้

ดินก๊กเป๋ย”ซึ่งเป็นศูนย์การค้าติดแอร์ ชายแดนมาเก๊า –จูไห่ มีร้านค้าจ านวนมากจ าหน่ายสินค้าหลากชนิด 

เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น สินค้าทุกชนิด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าก๊อปป้ีแบรนด์เนม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง 

 แล้วน าท่านชมNIGHT SHOW หยวนหมิงชิงหยวน สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา 

หมายเหต…ุชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน อาจชมก่อนหรือหลังอาหารค่ าแล้วแต่ความเหมาะสม  

น าเข้าสู่ท่ีพัก Zhongtian Hotelหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม ฮ่องกงซิต้ีทัวร์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์ร่ี-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - 

กรุงเทพฯ         (เช้า /กลางวัน/-) 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหารน าทุกท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ถึงฝ่ัง 

ฮ่องกง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือท่ีรู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหันนั่นเอง  

นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้น น าท่านนมัสการเทพเจ้า

หวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดท่ีโด่งดังท่ีสุดของฮ่องกง เทพซึ่ง

ขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายท่ีน าธูปและของมา

สักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจน า

ท่านเยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับ
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 รางวัลอันดับเยี่ยมยอด 

เท่ียง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  ให้ท่านเต็มอ่ิมกับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันท่ีสถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของท้ังเครื่องหนัง ,เครื่อง

กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอัน

ซั บซ้ อนม ากมายมีSHOPPING COMPLEXขนาด ใหญ่ ชื่ อOCEAN TERMINALซึ่ งป ระกอบไปด้ วย

ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็คลัป

ก๊อก น าทุกท่านเช็คอิน 

21.20 น. เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินที่ CX617 

23.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หรือ 

 

22.25 น. เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX709 

00.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

.................................. Enjoy Hongkong Tour .............................................. 
 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น บิน CX 3 วัน  

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไมม่ีเตียง พักเดี่ยว 

14 ม.ค. 60 16 ม.ค. 60 21 9,999 9,999 9,999 3,500 

25 ก.พ. 60 27 ก.พ. 60 21 9,999 9,999 9,999 3,500 

04 มี.ค. 60 06 มี.ค. 60 21 9,999 9,999 9,999 3,500 

18 มี.ค. 60 20 มี.ค. 60 21 9,999 9,999 9,999 3,500 

25 มี.ค. 60 27 มี.ค. 60 21 9,999 9,999 9,999 3,500 

01 เม.ย. 60 03 เม.ย. 60 21 9,999 9,999 9,999 3,500 

08 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60 21 9,999 9,999 9,999 3,500 

22 เม.ย.60 24 เม.ย.60 21 9,999 9,999 9,999 3,500 
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 อัตราค่าบริการรวม 

- ตั๋วเครื่องบินชั้นทศันาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสียคา่เปล่ียนแปลงตัว๋ 

- ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพักหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรอืเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

- ค่ารถโค้ชรบั-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

- ประกันอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธเิก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไมเ่กิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ 

- ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จา่ยอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมือง

และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

- ค่าทปิไกดท์้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ 40 ดอลล่าร์ฮอ่งกง/วัน/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหัวหน้าทัวรต์ามสินน้ าใจของทุกทา่นค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

 

 

 

 

หมายเหต(ุกรุณาอ่านรายละเอียดดว้ยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจีนน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวดังกล่าวคือรา้นชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่ง

จะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึง่ไม่มีการบังคบัให้ทา่นซื้อซื้อหรอืไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไมเ่ขา้ร้านดังกล่าวจะตอ้ง

จ่ายคา่ทัวรเ์พิ่มทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรบัเงือ่นไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวขา้งต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับสับเปล่ียนได้

ตามความเหมาะสม 

 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินเตม็จ านวนทันที เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่นพเิศษมฉิะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการ 

เดินทางโดยอัตโนมตัิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคา่มัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์  

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทัง้หมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคา่ทัวรท์ั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

3. กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ 

       เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จา่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริงใน 

กรณีเจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลิกของท่าน 

 5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ทา่นขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย 

 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแก้ไขได้  

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืนและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดินทางเพือ่ทอ่งเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุ

เหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืนบริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดนิทางได้หากไม่มั่นใจกรุณาสอบถามกับเจา้หน้าที่) 



 
 

HK.GOO7.CX 
 

 - ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณที่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืง 

หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง

อาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที่ยวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ยทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใชจ้่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด ก่อนเดินทางเรยีบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารดุจากสาย

การบิน 

- กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมอืงทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมค่ืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณทีี่ทา่นไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างตน้น้ีแล้ว

ทั้งหมด 

- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra 

Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ั้งหมด 

- กรณีที่ท่านมกีารบินต่อไฟล์ภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่สอบถามกับทางทวัร์ก่อนการออกตัว๋ทุกคร้ัง หากมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ หรือมคี่าใช้จ่ายใดๆเกดิข้ึนทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆที่เกิดข้ึน 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเดี่ยว

(Single)และห้องคู(่Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

 กรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมอืงเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมีลักษณะเปน็ TraditionalBuildingห้องที่เป็นห้องมีขนาดกระทดัรัต ซ่ึงข้ึนอยู่กับการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ันๆและห้องแตล่ะหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกันดว้ย 

  

  ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเลือ่นวันเดินทางกลับ  ทา่น

จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบินและบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการ

บินเป็นผู้ก าหนดซ่ึงทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลกิการเดินทางและได้ด าเนินการ

ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


