
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์

 



 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง-เซินเจิ้น         (- /-/เยน็) 

09.00 น. พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row K เคาทเ์ตอรส์ายการบินฮอ่งกงแอรไ์ลน์ Hongkong Airlines 

(HX) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

11.25 น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ HX 772  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

15.30 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงใหท้่านออก “ Exit B”  

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถโคช้ (ถา้จ านวนไม่ถงึ 20 ทา่น เปลี่ยนเป็นรถไฟ) 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

น าเขา้สูท่ี่พกั Century Plaza Hotel /CAA Holy Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่สอง   เซินเจิ้น-พพิธิภณัฑเ์ซินเจิ้น-ชาจนี เยื่อไผ่ บวัหิมะ-หยก-โชวม่์านน ้ า-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมิน    (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมอืง

ที่ต ัง้อยู่ตอนใตสุ้ดของประเทศจีน ภายหลงัจากการจดัตัง้เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษเมือ่ปี 

ค.ศ.1979 ท าใหเ้ศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นท ารายไดใ้หป้ระเทศจีนมากที่สุด เซิน

เจิ้ น ได ้ร ับการพ ัฒนาจน เจริญ  ท ันสม ัยและมีภู มิท ัศน์สวยงาม น าท่ าน ไป

ยงั SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภณัฑ ์เซินเจิ้น) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง ภายในมกีาร

จ ัดแสดงนิทรรศการเกี่ ยวกับ เมืองเซิน เจิ้ น มีท ั้งโบราณวตัถุ ประวตัิศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แต่ปี 1988 จากนัน้น าท่านแวะชมและเลอืกซื้อสนิคา้โอทอ็ป

ของประเทศจีน เช่น ชาจนี , บวัหมิะ // หยก // ยางพารา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน แหล่งชอ้ปป้ิงย่านวยัรุ่นของชาวจีน ใหทุ้กท่านชอ้ป

ป้ิงสินคา้มากมายตามอธัยาศยั อาทิ เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิค 

และอื่นๆอีกมากมาย  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร : พเิศษ เมนูเป็ดปกักิ่ง+ไวน์แดง   
จากนัน้น าท่านชม MANGROVE GROOVE  โชวม์่านน ้ า การแสดงที่น าเอา แสงเลเซอร ์ส ีเสยีง และมา่นน า้มาผสมผสานกนั

ดว้ยเทคนิคและทีมงานผูส้รา้งงานระดบัโลก OCTBAY ไดทุ้่มทุนกว่า 200 ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT BAY WATER 

SHOW THEATRE ดว้ยเรื่องราวของเด็กหญิงผูม้คีวามกลา้หาญกบัลงิ ที่ช่วยกนัออกตามหา เครื่องบรรเลงเพลงวิเศษ ที่จะ

น ามาใช ้ ปลดปลอ่ยนกออกจากเวทยม์นตรข์องป่าโกงกางท่านจะไดร้บัความเพลดิเพลนิสนุก 

สนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการช์ดุน้ี (โชวม่์านน ้าปิดปรบัปรุงต ัง้แต่ 10 – 21 ก.ย. 61) 

**ในกรณีโชวม่์านน า้ MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลีย่นเป็นดูโชวว์ฒันธรรมที่หมูบา้นวฒันธรรมแทน ** 

น าเขา้สูท่ี่พกั Century Plaza Hotel /CAA Holy Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 



 
 

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

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าทุกท่านเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือที่ รูจ้กักนัดีในนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั นัน่เอง 

นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสริิมงคลนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

หนึ่งในวดัที่โด่งดงัที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้น

มากมายที่น าธูปและของมาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆตัง้แต่เรื่องความรกัไปจนถงึฤกษม์งคลในการ

ท าธุรกิจจากนัน้ เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอรร์ี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที่ไดร้บัรางวลั

อนัดบัเยี่ยมยอด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท้่านเต็มอิ่มกบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ยมกัจะตัง้ตน้กนัที่

สถานีจิมซาจุ่ยมีรา้นขายของท ัง้ เครื่องหนงั,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป 

ฯลฯและสินคา้แบบที่ เป็นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอ ันซบัซอ้น

มากมายม ีSHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบ

ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกนัและมทีางเชื่อมติดต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้  

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 

21.45 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINES เที่ยวบนิที่ HX 761 

23.55 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 
อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

 

ราคา ทวัรฮ์อ่งกง เซินเจิ้น โชวม่์านน ้า  3 วนั 2 คนื พกั 4 ดาว บิน HX 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

22 ต.ค. 61 24 ต.ค. 61 20 11,900 11,900 11,900 4,500 

 

 
 

 
 



 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่่อตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงตัว๋ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่าแรงไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกนัอบุตัิเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัขึ้นกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าวซี่ากรุป๊ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ในกรณียกเลกิวีซ่ากรุป๊ ตอ้งช าระค่าวีซ่าเดี่ยวเขา้จนี ท่านละ 1,500 บาท (ส าหรบัท่านที่มีวีซ่าเดี่ยวเขา้จีนอยู่แลว้ ทาง

บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าวีซ่ากรุป๊และตอ้งใชว้ีซ่าเด่ียวเท่านั้นจะไม่สามารถใชว้ีซ่ากรุป๊ได)้ 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิ่มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ในอตัราวนัละ 60 หยวน/วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นค่ะ (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจนี ฮอ่งกง และมาเกา๊ น้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพื่อเป็นการสง่เสริมการท่องเที่ยวดงักลา่วคือ

รา้นชารา้นหยกรา้นบวัหมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ี ***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มีการบงัคบัใหท้่านซื้อซื้อ

หรือไม่ขึ้นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิ่มทางบริษทัฯจะ

ขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

สลบัสบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม  ในกรณีไม่ลงรา้นรฐับาลตอ้งจ่ายเพิ่ มท่านละ 3,000 บาท 

 



 
 

เงือ่นไขการเดินทาง 

❖ กรุป๊ 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร ์

❖ กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัรเ์ต็มจ านวน) ** โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นเดินทาง ** 

❖ กรณีที่ท่านมีเดนิทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุก

คร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัรเ์น่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หากเกดิขอ้ผิดพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

❖ กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เลม่น ้ าเงนิ)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว(Single)และหอ้ง

คู่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

➢ กรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

➢ โรงแรมฮอ่งกงมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งมีขนาดกระทดัรตั ซึ่งขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะ

โรงแรมน้ันๆและหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องต ัว๋เครื่องบนิ 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ย

สว่นต่างที่สายการบินและบรษิทัทวัรเ์รียกเกบ็และการจดัที่นัง่ของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึ่งทางบรษิทัฯไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 
1. กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลือช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่น้อย

 กวา่15 วนั มิฉะน้ันถอืวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

     2. กรณียกเลิก    

  2.1 ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

    วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3.  กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลื่อนการ 



 
 

          เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็น

  จริงในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 

4.  บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่

  บริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกนั  

  บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่เกดิจากการยกเลิกของทา่น 

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 
➢ บริษทัฯมสีทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไมส่ามารถเดินทางได ้) 

❖ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

❖ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัิเหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

❖ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมา

ขาด 

❖ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัิเหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

❖ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

❖ ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไมส่ามารถเปลี่ยนช่ือไดห้ากมี

การปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรือค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบริษทั สงวนสทิธ์ิปรบัราคาตัว๋ดงักลา่ว 

❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

❖ กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบิน

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอยีดทกุหนา้อย่างถ่องแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


