
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธย่แ์ปซิฟิค 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง-พระใหญ่วดัโป่หลนิ-นัง่กระเชา้นองปิง-city gate outlets-เซินเจิ้น   (- /-/เยน็) 

04.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

06.30 น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ CX 616  **บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

10.15 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้่านออก “ Exit  B”  

หรอื 

05.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

08.25 น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ CX 700 **บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

12.10 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้่านออก “ Exit  B”  

หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพเีรยีดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บนิตามตารางดา้นทา้ยรายการค่ะ 

จากนัน้ น าท่านนัง่กระเชา้ Ngong ping 360 ทีย่าวทีสุ่ดในโลก จากตงุชุงสู่ทีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีท่านจะไดช้มทวิทศันร์อบตวั 

360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปตัยกรรมจนีโบราณของหมู่บา้นนองปิงบน

พื้นที ่1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน า้ทะเล 371 เมตร อสิระใหท้่านนมสัการ  พระใหญ่

วดัโป่หลนิ หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา  อสิระทกุท่านที่ City Gate Outlet 

แหล่งรวมเสื้อผา้แบรนดเ์นม หา้ง  OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจาก

สนามบนินานาชาตฮ่ิองกงเพยีง 10 นาท ีต ัง้อยู่บริเวณสถานีรถไฟใตด้นิตงชงมี

เสื้อผา้แบรนดช์ ัน้น ามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมท ัง้เครื่องประดบั เสื้อผา้เดก็ รองเทา้กีฬา และของตกแต่ งบา้น สนิคา้ลดพเิศษ 

รวมท ัง้บริเวณ ชัน้ 1 ยงัเป็น Fast Food ชื่อดงัอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอกีมากมาย ชัน้ใตด้นิยงัม ี Supermarket 

มรีายการใหเ้ลอืกซื้อเลอืกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม อปุกรณ์ ขา้วของเครื่องใช ้และ สนิคา้อกีมากมาย Citygate Outlets 

Mallมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมายใหเ้ลอืกรบัประทานมากถงึ 17 รา้นคา้รวมท ัง้อาหารไทยรสเลศิ ช ัน้บนสุดของหา้งยงัมรีา้น

กาแฟสุดเกใ๋หน้ัง่จบินัง่พกัใหห้ายเหนื่อย 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถโคช้ (ถา้จาํนวนไม่ถงึ 20 ท่าน เปลี่ยนเป็นรถไฟ) 

**ในกรณีเปลี่ยนจากนองปิงเป็น ดิสนียแ์ลนด ์เพิม่ท่านละ 2,500 บาท**  

**(ไม่ไดอ้ยู่ถงึดูพลใุนดิสนีย์)** 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4** 

 

 



วนัที่สอง   เซินเจิ้น-พพิธิภณัฑเ์ซินเจิ้น-ชาจนี เยื่อไผ่ บวัหมิะ-หยก-ชอ้ปป้ิงหล่อหวู่ -โชวม่์านน้ํา Mangrove Groove  

                    (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหา รโรงแรม น าท่านเทีย่วชมบรรยากาศ เซินเจิ้น  เมอืง

ทีต่ ัง้อยู่ตอนใตสุ้ดของประเทศจนี ภายหลงัจากการจดัต ัง้เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษเมือ่ปี 

ค.ศ.1979 ท าใหเ้ศรษฐกิจของจนีเตบิโตและเป็นท ารายไดใ้หป้ระเทศจนีมากทีสุ่ด  เซนิ

เจิ้นไดร้บัการพฒันาจนเจริญ ทนัสมยัและมภีมูทิศันส์วยงา ม น าท่านไป

ยงั SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภณัฑ ์เซินเจิ้น ) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง ภายในมกีาร

จดัแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัเมอืงเซนิเจิ้น มที ัง้โบราณวตัถ ุประวตัศิาสตร ์

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาต ัง้แต่ปี 1988 จากนัน้น าท่านแวะชมและเลอืกซื้อสนิ คา้โอทอ็ป

ของประเทศจนี เช่น ชาจนี,ยางพารา ,บวัหมิะ และหยก 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู่ทีช่อ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิ้น“Lowu City”คนไทยรูจ้กัในนาม 

มาบญุครองเมอืงไทย เป็นแหล่งเสื้อผา้ กระเป๋า นาฬกิา ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด คน ไทย

ทีม่าเทีย่วจะแวะซื้อเสื้อผา้คุณภาพดทีีน่ี่ กระเป๋าหนงัยี่หอ้ดงัๆ ของโลกเช่น หลุยส ์วติต

อง ก็มสี่วนนาฬกิายี่หอ้ดงัๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มใีหเ้ลอืกหลายแบบ พนกังานขาย

หลายรา้นพดูภาษาไทยได ้เหมอืนคนไทยพดูภาษาองักฤษกบัลูกคา้ชาวต่างประเทศ 

ภายในแบ่งซอยเป็นรา้นขนาดเลก็มากมาย แต่ละรา้นจะม ีCATALOG สนิคา้ดงัๆ ระดบัโลกใหลู้กคา้เลอืก หากพอใจเขาจะไป

หยบิสนิคา้มาใหช้ม และต่อรองราคากนัชนิดคนไทยขนกลบัมาเมอืงไทยมากมายเลยทเีดยีว 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดปกักิ่ง+ไวนแ์ดง   
ชม MANGROVE GROOVE  โชวม่์านน้ํา การแสดงทีน่ าเอา แสงเลเซอรส์ ีเสยีง และ 

ม่านน า้มาผสมผสานกนัดว้ยเทคนิคและทมีงานผูส้รา้งงานระดบัโลก OCTBAYไดทุ้่มทนุ 

กว่า 200ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ดว้ยเรื่อง 

ราวของเดก็หญงิผูม้คีวามกลา้หาญกบัลงิ ทีช่่วยกนัออกตามหา เครื่องบรรเลงเพลงวเิศษ ที่

จะน ามาใชป้ลดปล่อยนกออกจากเวทยม์นตรข์องป่าโกงกางท่านจะไดร้บัความเพลดิเพลนิ

สนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการช์ุดน้ี  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4** 

 

วนัที่สาม   รพีลสัเบย-์เจา้แม่กวนอมิ-วดัแชกงมิว-โรงงานจวิเวอรี่-ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซาจุย่-กรุงเทพฯ     (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าทกุท่านเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ น าท่าน 

สู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทนเ์สี้ยวแห่งนี้สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงั 

ใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรื่องมรูีปปัน้ของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิ 

โห่วซึ่งท  าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ 



ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ เพือ่เป็นสริิมงคล 

ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกนัว่าขา้มหน่ึงครัง้จะมอีายุเพิม่ขึ้น 3 ปี ชมโรงงาน “จวิเวอรร์ี่ ” ทีข่ ึ้นชื่อ

ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยมยอด 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกง  หรือทีรู่จ้กักนัดใีนนาม “วดัแชกงหมิว ” หรอืวดักงัหนั  นัน่เอง 

นมสัการเทพเจา้แชกงเพือ่ความเป็นสริิมงคล  

เที่ยง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ น าท่านสู่  ถนนนาธาน  ใหท้่านเตม็อิ่มกบัการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุ่ย มกัจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานีจมิ

ซาจุ่ยมรีา้นขายของท ัง้  เครื่องหนงั ,เครื่องกีฬา , เครื่องใชไ้ฟฟ้า ,กลอ้งถ่ายรูป  ฯลฯ 

และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมาย

ม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไป

ดว้ย หา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกนัและ  มทีางเชื่อ มตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้  

(อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 

17.55 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX613 

20.00 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

หรอื 

19.50 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX703 

21.45 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

หรอื 

21.30 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX617 

23.25 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

หรอื 

22.25 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX709 

00.15 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพเีรยีดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บนิตามตารางดา้นทา้ยรายการค่ะ 

 

........................................................................................ 

 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

ราคา ทวัรฮ์อ่งกง เซินเจิ้น ฟร ีกระเชา้นองปิง 3 วนั 2 คนื บนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 

วนัเดินทางเดินทาง จาํนวน เที่ยวบิน ผูใ้หญ่ เด็กไม่มีเตียง เด็กอายุตํา่กวา่ 18 พกัเดี่ยว 

07 – 09 เม.ย. 61 20 CX700/617 14,900 14,900 14,900 4,500 

13 – 15 เม.ย. 61 20 CX700/617 15,900 15,900 15,900 4,500 

14 – 16 เม.ย. 61 20 CX700/709 15,900 15,900 15,900 4,500 

21 – 23 เม.ย. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

26 – 28 เม.ย. 61 20 CX700/617 13,900 13,900 13,900 4,500 

27 – 29 เม.ย. 61 20 CX700/709 14,900 14,900 14,900 4,500 

28 – 30 เม.ย. 61 20 CX700/709 14,900 14,900 14,900 4,500 

05 – 07 พ.ค. 61 20 CX700/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

12 – 14 พ.ค. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

18 – 20 พ.ค. 61 20 CX700/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

25 – 27 พ.ค. 61 20 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

02 – 04 มิ.ย. 61 20 CX616/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

09 – 11 มิ.ย. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

16 – 18 มิ.ย. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

23 – 25 มิ.ย. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

29 – 01 ก.ค. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

14 – 16 ก.ค. 61 20 CX700/613 12,900 12,900 12,900 3,500 

28 – 30 ก.ค. 61 20 CX700/613 15,900 15,900 15,900 4,500 

11 – 13 ส.ค. 61 20 CX700/613 15,900 15,900 15,900 4,500 



18 – 20 ส.ค. 61 20 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 

- กรุป๊ 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร ์

- กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คนืค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน) ** โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนเดินทาง ** 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง ) 

- ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าวซ่ีาจนีแบบกรุป๊ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ในกรณียกเลกิวีซ่ากรุป๊ ตอ้งชําระค่าวีซ่าเด่ียวเขา้จนี ท่านละ 1,500 บาท  
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

- ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 หยวน/วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
 
 



หมายเหต(ุกรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจนีนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าวคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวั

หมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซีึ่งไม่มีการบงัคบัใหท้่านซื้อซื้อหรอืไม่ขึ้นอยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ทางบรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรอืสลบัสบัเปลี่ยนไดต้าม

ความเหมาะสม 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั 

มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ 

         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

           เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บรษิทัฯ 

   กาํหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระ 

  ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึ

และไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 



- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่าย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้ 

- เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 


