
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

12.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู8 Row Q เคาทเ์ตอรส์ายการ
บนิรอยลัจอรแ์ดน Royal Jordan Airways (RJ) โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความ
สะดวกแกท่กุทา่น  

15.25 น.    ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ RJ 182   **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.45 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้า่นออก “ Exit  

B”  
 เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่อกีหนึง่แหง่ Mongkok Ladies Market (อสิระ

อาหารเย็น)  
จากน ัน้ นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  Penta Hotel or Regal Riverside หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง   วดัหวงัตา้เซยีน-วดัแชกงมวิ-วดัชหิลนิ-รพีลสัเบย-์ขอพรเจา้แมก่วนอมิ-น ัง่
รถรางขึน้พคีแทรม-ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซา่จุย่     

                    Avenue of Stare       (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติม่ซํา ณ ภตัตาคาร 
จากน ัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัแชกง  หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนาม “วดัแช

กงหมวิ” หรอืวดักงัหนั  น ัน่เอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพือ่
ความเป็นสริมิงคลนมสัการ  เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดั
หวงัตา้เซยีน  หนึง่ในวดัทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮอ่งกง เทพซึง่
ข ึน้ชือ่ในการดแูลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้น
มากมายทีนํ่าธูปและขอ งมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆต ัง้แต่
เรือ่งความรกัไปจนถงึฤกษม์งคลในการทําธุรกจินําทา่นสู ่
วดัชหิลนิ  เพือ่นมสัการเจา้แมก่วนอมิและพระโพธสิตัว ์ที่
แหง่นีไ้ด ้สรา้งขึน้ตามสถาปตัยกรรมสมยัราชวงศถ์งั 

ภายในมสีระบวัอนังดงาม จากน ัน้ เยีย่มชม

โรงงาน“จวิเวอรร์ ี่”ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังาน
ดไีชนท์ีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอดและแวะชม
โรงงานหยก 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! อาหาร
ทะเล Lei Yue Mun 

บา่ย นําทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA 



PEAK หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมเป็นจดุชมววิทีค่ณุจะตอ้งทึง่กบัความ
สวยงาม นําทา่นสู ่สถานพีคีแทรม  เพือ่โดยสารรถรางดว้ยระยะทาง 1.4 กม.สงู
ประมาณ 400 เมตรจากระดบันํา้ทะเล  

ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบั ทศันยีภาพของเกาะ
ฮอ่งกงและฝั่งเกาลนูซึง่เต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าและอาคารตา่งๆ
ทีส่รา้งตามหลกัฮวงจุย้ นําทา่น สูห่าดทราย REPULSE BAY 
หาดทรายรูปจนัทนเ์สีย้วแหง่นีส้วยทีส่ดุแหง่หนึง่ และยงัใชเ้ป็น
ฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูปปัน้ของเจา้แม่
กวนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ทําหนา้ทีป่กป้องคุม้ครอง

ชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาว
ลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ
และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพาน
ตอ่อายุซึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่คร ัง้จะมอีายุเพ ิม่ข ึน้ 3 ปี 

 
จากน ัน้ นําทา่นสู่  ถนนนาธาน  ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิง

ยา่น จมิซาจุย่ มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่มรีา้น
ขายของท ัง้ เครือ่งหนงั,เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯและสนิคา้
แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมี  
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไป

ดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชือ่มตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้ 
 (อสิระอาหารเย็นตามอ ั ธยาศยั ) นําทา่นชม โชว์

แสงสเีสยีงสดุยิง่ใหญ่  A Symphony of 
Lights  งานแสดงแสงสเีสยีงถาวรทีใ่หญท่ีส่ดุใน
โลก บนัทกึโดยกนิเนสสบ์ุค๊ซึง่ใชต้กึถงึ 44 ตกึรอบ
อา่ววคิตอเรยี แสง ส ีเสยีง ใชง้บประมาณสงูถงึ 44 
ลา้นดอลลา่รฮ์อ่งกง รูปแบบการแสดง คอื ตกึตา่งๆ 
ในฝั่งเกาะฮอ่ งกง จะเลน่ไฟ มแีสงเลเซอรว์ ิง่ไป
มา  พรอ้มกบัดนตรปีระกอบการแสดง  จดุในการชมการแสดงมอียู ่ 2 จดุ คอื 
หนา้หอนาฬกิา และบรเิวณ Avenue of Star  

 
จากน ัน้ นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  Penta Hotel or Regal Riverside หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  สกัการะพระใหญว่ดัโป่หลนิ-น ัง่กระเชา้นองปิง-ชอ้ปป้ิงซติีเ้กท เอาทเ์ลท-
กรุงเทพฯ     (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติม่ซํา ณ ภตัตาคาร 
จากน ัน้ นําทา่นน ัง่กระเชา้ Ngong ping 360 ทีย่าวทีส่ดุในโลก 

จากตงุชุงสูท่ ีร่าบนองปิงใน 
เวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทศันร์อบตวั 360 องศา
ของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปตัย 
กรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่ 1.5 เฮค
ตารเ์หนอืระดบันํา้ทะเล 371 เมตร  

 อสิระใหท้า่นนมสัการพระใหญว่ดัโป่หลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา  



 (ในกรณีกระเชา้นองปิงจะมกีารปิดปรบัปรุง จะเปลีย่นเป็นน ัง่รถโดยสารของทาง
นองปิงแทน) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน ัน้  อสิระทกุทา่นที่ City Gate Outlet แหลง่รวมเสือ้ผา้แบรนดเ์นม หา้ง  OUTLETS 

ขนาดใหญบ่นเกาะลนัเตา หา่งจาก สนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพยีง 10 นาท ี
ต ัง้อยูบ่รเิวณสถานรีถไฟใตด้นิตงชงมเีสือ้ผา้แบรนดช์ ัน้นํามากมายใหเ้ลอืกชอ้ป
รวมท ัง้เครือ่งประดบั เสือ้ผา้เด็ก รองเทา้กฬีา และของตกแตง่บา้น สนิคา้ลด
พเิศษ รวมท ัง้บรเิวณ ช ัน้ 1 ยงัเป็น Fast Food ชือ่ดงัอยา่ง Mc Donald’s ,KFC 
และอืน่ๆอกีมากมาย ช ัน้ใตด้นิยงัม ีSupermarket มรีายการใหเ้ลอืกซือ้เลอืกหา
ไมว่า่จะเป็นอาหาร   ขนม อปุกรณ์ ขา้วของเครือ่งใช ้และ สนิคา้อกีมากมาย 
Citygate Outlets Mallมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมายใหเ้ลอืกรบัประทานมาก
ถงึ 17 รา้นคา้รวมท ัง้อาหารไทยรสเลศิ ช ัน้บนสดุของห้ างยงัมรีา้นกาแฟสดุเก๋
ใหน้ ัง่จบิน ัง่พกัใหห้ายเหนือ่ย 

 
 ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Cheak Lap Kok 
21.25 น. เหริฟ้ากลบัทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิ รอยลัจอรแ์ดน  เทีย่วบนิที ่
RJ 183 
23.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

วนัเดนิทาง ราคา ทวัรฮ์อ่งกง ไหวพ้ระ 5 วดัดงั 3 วนั 2 คนื บนิ
รอยลัจอรแ์ดน 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง 
เด็กไมม่ ี

เตยีง 
พกัเดีย่ว 

03 - 05 พ.ค. 61 15,900  15,900 14,900 5,500 

10 - 12 พ.ค. 61 14,900  14,900 13,900 5,500 

24 -26 พ.ค. 61 14,900  14,900 13,900 5,500 

07- 09 ม.ิย. 61 14,900  14,900 13,900 5,500 

14 – 16 ม.ิย. 61 14,900  14,900 13,900 5,500 

28 -30 ม.ิย. 61 14,900  14,900 13,900 5,500 

12 - 14 ก.ค. 61 15,900  15,900 14,900 5,500 

26 – 28 ก.ค. 61 14,900  14,900 13,900 5,500 

02 -04 ส.ค. 61 14,900  14,900 13,900 5,500 

16 - 18 ส.ค. 61 14,900  14,900 13,900 5,500 

20 -22 ก.ย. 61 14,900  14,900 13,900 5,500 



27 – 29 ก.ย. 61 14,900  14,900 13,900 5,500 

04 - 06 ต.ค. 61 15,900  15,900 14,900 6,500 

11 – 13 ต.ค. 61 16,900  16,900 15,900 6,500 

18 -20 ต.ค. 61 15,900  15,900 14,900 6,500 

 
เง ือ่นไขการเดนิทาง 
- กรุป๊ 9 ทา่น ขึน้ไปออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัร ์
- กรุป๊ 1 – 8 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง (คนืคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน) ** โดยทางบรษิทัจะแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นเดนิทาง ** 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
- ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 
- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 
- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีย่วตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษนํีา้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัข ึน้กอ่นวนั

เดนิทาง) 
- คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
- ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  
- คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพ ิม่พเิศษ ,โทรศพัท-์โทรสาร,

อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,

การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอื
ความควบคมุของบรษิทัฯ 

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

- คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํา้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ
นะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

หมายเหต(ุกรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยคะ่) 

การทอ่งเทีย่วประเทศจนีน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการ

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดงักลา่วคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวัหมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิ

เวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซีึง่ไมม่กีารบงัคบัใหท้า่นซือ้ซือ้

หรอืไมข่ ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดใดท ัง้ส ิน้หากทา่นใดไม่



เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ทางบรษิทัฯจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบั

เงือ่นไขดงักลา่วแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักลา่วขา้งตน้อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงหรอืสลบัสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอื
ชําระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่
มดัจําใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่ ี
เง ือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

   2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และ
รบิเงนิมดัจําท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนื
เงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล
รบัรอง บรษิทัฯจะทําการเลือ่นการ 
         เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิ
หรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 
           เจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิทกุกรณี 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมี
ผลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯ 

   กําหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่
ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระ 

  คา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
5. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไป

ดว้ย 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดย
คํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

- หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ ี
จดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 
6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,
การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัใน
เงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรค
ประจําตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้
ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่
เทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระ
คา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระ
เหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหาย
หรอืชํารุดจากสายการบนิ 
- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื
เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ 
- ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนั
หรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้
- เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรง
กบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้
นีแ้ลว้ท ัง้หมด 
- กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนใน

ประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ ี
การคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพือ่
ประโยชนข์องทา่นเอง** 


