
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดนิทางโดยสายการรอยลัจอรแ์ดน  

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง- Mongkok Ladies Market          (- /-/-) 

12.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู8 Row Q เคาทเ์ตอรส์ายการบนิรอยลัจอรแ์ดน 

Royal Jordan Airways (RJ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  

15.25 น.    ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยเทีย่วบนิ RJ 182   **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.45 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้า่นออก “ Exit  B”  

 เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่อกีหนึง่แห่ง Mongkok Ladies Market (อสิระอาหารเย็น)  

จากนัน้ น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง   วดัหวงัตา้เซยีน-วดัแชกงมวิ-วดัชหิลนิ-รพีลสัเบย-์ขอพรเจา้แมก่วนอมิ-น ัง่รถรางขึน้พคีแทรม-ชอ้ปป้ิง

นาธาน จมิซา่จุย่     

                    -A Symphony of Lights            (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติม่ซํา ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัแชกง  หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนนาม “วดัแชกงหมวิ ” หรอืวดักงัหนั  

น่ันเอง นมัสการ เทพเจา้แชกงเพือ่ความเป็นสริมิงคลนมัสการ  เทพเจา้หวงัตา้เซยีน 

ณ วดัหวงัตา้เซยีน  หนึง่ในวัด ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกง เทพซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูล

รักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายทีน่ าธูปและของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ

ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธุรกจิน าทา่นสู ่วดัชหิลนิ เพือ่นมัสการ

เจา้แม่กวนอมิและพระโพธสิตัว ์ทีแ่ห่งนี้ได ้สรา้งข ึน้ตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์งั 

ภายในมสีระบัวอันงดงาม จากนัน้ เ ยีย่มชมโรงงาน “จวิเวอรร์ ี่”ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบ

กบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่มยอดและแวะชมโรงงานหยก 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun 

 

บ่าย น าทา่นเทีย่วเกาะฮ่องกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA PEAK หนึง่ใน

แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมเป็นจุดชมววิทีค่ณุจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม 

น าทา่นสู ่สถานพีคีแทรม  เพือ่โดยสารรถรางดว้ยระยะทาง 1.4 กม.

สงูประมาณ 400 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ระหว่างเสน้ทางทา่นจะไดต้ืน่

ตาตืน่ใจกบัทศันียภาพของเกาะฮ่องกงและฝ่ังเกาลนูซึง่เต็มไปดว้ยตกึ

สงูระฟ้าและอาคารตา่งๆที่ สรา้งตามหลกัฮวงจุย้ น าทา่น สูห่าดทราย 

REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทนเ์สีย้วแห่งนี้สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ 

และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท า

หนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพร

จากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายุซ ึง่เชือ่กนัว่าขา้มหนึง่ครัง้จะ

มอีายุเพิม่ข ึน้ 3 ปี 



 
 

จากนัน้ น าทา่นสู ่ถนนนาธาน ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุย่มักจะตัง้

ตน้กนัทีส่ถานี จมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทัง้  เครือ่งหนัง ,เครือ่งกฬีา , เครือ่งใช ้

ไฟฟ้า ,กลอ้งถา่ยรูป  ฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ย

และตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาด

ใหญ่ชือ่OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงราย

กนัและมทีางเชือ่มตดิตอ่ส ามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้  (อสิระอาหารเย็นตาม

อธัยาศยั) น าทา่นชม โชวแ์สงสเีสยีงสดุยิง่ใหญ่ A Symphony of Lights  งานแสดงแสงสเีสยีงถาวรทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก บันทกึโดยกนิเนสสบ์ุ๊คซึง่ใชต้กึถงึ 44 ตกึรอบอ่าววคิตอเรยี แสง ส ีเสยีง ใชง้บประมาณสงูถงึ 44 

ลา้นดอลลา่รฮ์่องกง รูปแบบการแสดง คอื ตกึตา่งๆ ในฝ่ังเกาะฮ่องกง 

จะเลน่ไฟ มแีสงเลเซอรว์ ิง่ไปมา  พรอ้มกบัดนตรปีระกอบการแสดง จุด

ในการชมการแสดงมอียู่ 2 จุด คอื หนา้หอนาฬกิา และบรเิวณ  

Avenue of Star  

จากนัน้ น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรอื

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  สกัการะพระใหญว่ดัโป่หลนิ-น ัง่กระเชา้นองปิง-สวนสนกุดสินยีแ์ลนด-์กรงุเทพฯ     (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติม่ซํา ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าทา่นน ัง่กระเชา้ Ngong ping 360 ทีย่าวทีส่ดุในโลก จากตงุชงุสูท่ี่

ราบนองปิงในเวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทศันร์อบตวั 360 องศาของ

เกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพืน้ที ่

1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร อสิระให ้ ทา่นนมัสการ พระ

ใหญว่ดัโป่หลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่ ฮอ่งกง ดสีนยีแ์ลนด์  (โดยรถไฟใตด้นิของ ดสินยี ์)

อาณาจักรแห่งจนิตนาการนี้ประกอบดว้ยพืน้ที่ 4 สว่น 

ไดแ้ก ่เมนสตรที- ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ล นด ์, แฟน

ตาซแีลนด ์และทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ซึง่แตล่ะแห่งตา่งมี

จุดเดน่ความพเิศษเฉพาะตวั ทอ่งอเมรกิาฉบับย่อสว่น

อย่างมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวนส์แควร ์

รา้นคา้น่ารัก ๆ และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี หรอืจะแวะ

เขา้ไปชมโลกของเด็กนอ้ยทีน่่ารัก ชมตุก๊ตานานาชาติ

รอ้งเพลงและร่ายร าโดยจ าลองการแตง่กายชดุประจ าชาตจิากทัว่ทกุมุมโลกใน  สมอลเวลิด ์ ผจญภยักบัการ

ลอ่งเรอืทอ่งป่าทีเ่ต็มไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแห่งแฟนตา

ซทีีซ่ ึง่คณุจะไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิ กีเ้มาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคต์

เคลือ่นไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลดัไปยังอาณาจักรของมนุษยต์า่งดาวและขา้มเวลาไปยัง ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์

ดนิแดนแห่งอนาคตและสิง่ทีพ่ลาดไม่ไดค้อืรถไฟเหาะ SpaceMountain แน่นอนว่าอย่าลมืแวะไปถา่ยรูปกบัมคิกี ้

ตืน่ตาตืน่ใจกบัหนึง่ในซปุเปอรฮ์โีร่ที่ ย ิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหนึง่ของโลกมาอยู่ทา่มกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่

เหมอืนเดมิ Iron Man Experience - เครือ่งเลน่ ธมีมารเ์วล เครือ่งแรกสดุที ่สวนสนกุ ดสินยี ์เปิดแลว้

ตอนนีท้ ี ่ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด!์ เปิดฉากความบันเทงิดว้ยโชวร์ูปแบบใหม่แกะกลอ่ง ขบวนพาเหรด “Flights 

of FantasyParade”ตระการตากบัความงดงามของปราสาททีส่ง่ประกายระยบิระยับในยามเย็นดว้ยผงวเิศษ

พกิซีด่สัทข์องทงิเกอรเ์บลล ์นอกจากนี้ยังเปิดตวัความสนุกอืน่ๆ อกีมากมากมายพรอ้มตอ้นรับแขกคนพเิศษเชน่

คณุเพือ่มาร่วมเป็นสว่นหนึง่ในประวัตศิาสตรห์นา้ส าคญัของฮ่องกงดสินียแ์ลนด์ (อสิระอาหารเย็น ) ไดเ้วลา

สมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Cheak Lap Kok 

 

 



 
 

21.25 น.  เหริฟ้ากลบัทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิรอยลัจอรแ์ดน เทีย่วบนิที ่RJ 183 

23.25 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

 

อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง ราคา ทวัรฮ์อ่งกง นองปิง ดสินยี ์3 วนั 2 คนื  

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

10 - 12พ.ค. 61 16,900  16,900 15,900 5,500 

07 -09 ม.ิย. 61 16,900  16,900 15,900 5,500 

14--16 ม.ิย. 61 16,900  16,900 15,900 5,500 

28 - 30 ม.ิย. 61 16,900  16,900 15,900 5,500 

12 - 14 ก.ค. 61 17,900  17,900 16,900 5,500 

26-28 ก.ค. 61 16,900  16,900 15,900 5,500 

02-04 ส.ค. 61 16,900  16,900 15,900 5,500 

16-18 ส.ค. 61 16,900  16,900 15,900 5,500 

20 -22 ก.ย. 61 16,900  16,900 15,900 5,500 

27-29 ก.ย. 61 16,900  16,900 15,900 5,500 

04-06 ต.ค. 61 17,900  17,900 16,900 6,500 

11 -13 ต.ค. 61 17,900  17,900 16,900 6,500 

18 -20 ต.ค. 61 17,900  17,900 16,900 6,500 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

- กรุป๊ 9 ทา่น ขึน้ไปออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัร ์

- กรุป๊ 1 – 8 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง (คนืคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน) ** โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่น

เดนิทาง ** 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  



 
 

- ภาษนํีา้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ 1 ใบ 

- คา่บตัรเขา้ชมสวนสนกุดสินยีแ์ลนด  ์

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

- ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7%  

- คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต  ิ

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพ ิม่พเิศษ ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุด

งาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 ดอลลา่หฮ์อ่งกง/วนั/ลกูทวัร ์1 ทา่น (บงัคบั

ตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํา้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

-  

หมายเหต(ุกรณุาอา่นรายละเอยีดดว้ยคะ่) 

การทอ่งเทีย่วประเทศจนีน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดงั

กลา่วคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวัหมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 

นาทซีึง่ไมม่กีารบงัคบัใหท้า่นซือ้ซือ้หรอืไมข่ ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดใดท ัง้ส ิน้

หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พ ิม่ทางบรษิทัฯจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไข

ดงักลา่วแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักลา่วขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบัสบัเปลีย่น

ไดต้ามความเหมาะสม 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั (ิชว่งเทศกาลกรณุาชําระกอ่น

เดนิทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ    

2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาลวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

 2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจําท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทําการ

เลือ่นการ เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี  เจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯ    กําหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่

ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระ 

  คา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

5. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ย 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคญั 



 
 

- หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึ

และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จาก

ไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้ง

ยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ ,ไมท่าน

อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น

เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุ ีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ

เปลีย่นชือ่ได ้

- เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทั

ฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 


