
 

 
 

 



 

 
 

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

ไฟลท์บิน CX 754 

10.00 น. พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น  

12.35 น.    เดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบนิ CX 754  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

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

ไฟลท์บิน CX 654 

12.00 น. พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น  

 

 

 

 

 

 

 

15.10 น.    เดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบนิ CX 654  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

18.55 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงใหท้่านออก 

 “ Exit B”  

จากนัน้ เดนิทางสู่แหลง่ชอ้ปป้ิงที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market  

(อสิระอาหารเยน็)  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan  

หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 
 

วนัที่สอง   วดัแชกงมิว-วดัหวงัตา้เซียน-รีพลสัเบย-์ขอพรเจา้แม่กวนอมิ-ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซ่าจุย่     (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกง หรือที่รูจ้กักนัดใีนนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั นัน่เอง  

นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสริิมงคลนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้ 

เซียน หนึ่งในวดัที่โด่งดงัที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและ 

พบกบัผูค้นมากมายที่น าธูปและของมาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆตัง้แต่เรื่องความรกัไปจน 

ถงึฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ จากนัน้ เยี่ยมชมโรงงาน“จวิเวอรร์ี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบ 

กบังานดไีชนท์ี่ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร จากนัน้ น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูป 

จนัทนเ์สี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรื่อง 

มรูีปปัน้ของเจา้แมก่วนอิมและเจา้แมท่นิโห่วซึ่งท  าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดด 

เด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพื่อเป็นสริิ

มงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกนัว่าขา้มหน่ึงครัง้จะมอีายุเพิ่มขึ้น 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท้่านเต็มอิ่มกบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ยมกัจะตัง้ตน้กนัที่สถานีจิมซาจุ่ยมรีา้นขายของท ั้ง เครื่อง

หนงั,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้น

มากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนั

และมทีางเชื่อมติดต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้(อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั)  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม  สกัการะพระใหญ่วดัโป่หลนิ-นัง่กระเชา้นองปิง-ชอ้ปป้ิงซิตี้ เกท เอาทเ์ลท-กรุงเทพฯ       (เชา้/-/-)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านนัง่กระเชา้ Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชงุสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาท ีท่านจะไดช้มทวิทศันร์อบตวั 

360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปตัยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน า้ทะเล 371 



 

 
 

เมตร อิสระใหท้่านนมสัการ พระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา(ในกรณีที่กระเชา้นองปิงจะมีการ

ปิดปรบัปรุง จะเปลี่ยนเป็นนัง่รถโดยสารของทางนองปิงขึ้นแทน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlet แหลง่รวมเสื้อผา้แบรนดเ์นม  

หา้งOUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจากสนามบนินานา 

ชาติฮ่องกงเพยีง 10 นาท ีต ัง้อยู่บริเวณสถานีรถไฟใตด้นิตงชงม ี

เสื้อผา้แบรนดช์ ัน้น ามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมท ัง้เครื่องประดบั  

เสื้อผา้เดก็ รองเทา้กีฬา และของตกแต่งบา้น สนิคา้ลดพเิศษ รวม 

ท ัง้บริเวณ ช ัน้ 1 ยงัเป็น Fast Food ชื่อดงัอย่าง Mc Donald’s , 

KFC และอื่นๆอีกมากมาย ช ัน้ใตด้นิยงัม ีSupermarket มรีาย 

การใหเ้ลอืกซื้อเลอืกหาไมว่่าจะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ขา้วของ 

เครื่องใช ้และ สินคา้อีกมากมาย Citygate Outlets Mall มรีา้นอาหารนานาชาติมากมายใหเ้ลอืกรบัประทานมากถึง 17 

รา้นคา้รวมท ัง้อาหารไทยรสเลศิ ช ัน้บนสุดของหา้งยงัมรีา้นกาแฟสุดเกใ๋หน้ ัง่จิบนัง่พกัใหห้ายเหนื่อย 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 

ไฟลท์บิน CX 703 

20.00 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เที่ยวบนิที่ CX703 

22.10 น.  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

ไฟลท์บิน CX 617 

21.30 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เที่ยวบนิที่ CX617 

23.25 น.  ถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

ไฟลท์บิน CX 709 

22.25 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เที่ยวบนิที่ CX709 

00.15 น.  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 



 

 
 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทาง ราคา มหศัจรรย ์ฮ่องกง นองปิง  3 วนั 2 คืน บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ เที่ยวบิน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

11 ต.ค. 61 13 ต.ค. 61 20 CX654/CX617 16,900 16,900 16,900 6,500 

18 ต.ค. 61 20 ต.ค. 61 20 CX754/CX617 15,900 15,900 15,900 5,500 

20 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 20 CX654/CX709 14,900 14,900 14,900 5,500 

25 ต.ค. 61 27 ต.ค. 61 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 

27 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61 20 CX654/CX709 14,900 14,900 14,900 5,500 

03 พ.ย. 61 05 พ.ย. 61 20 CX654/CX709 14,900 14,900 14,900 5,500 

10 พ.ย. 61 12 พ.ย. 61 20 CX654/CX709 14,900 14,900 14,900 5,500 

17 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 

24 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 

01 ธ.ค. 61 03 ธ.ค. 61 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 6,500 

08 ธ.ค. 61 10 ธ.ค. 61 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 6,500 

15 ธ.ค. 61 17 ธ.ค. 61 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 

05 ม.ค. 62 07 ม.ค. 62 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 

11 ม.ค. 62 13 ม.ค. 62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 

19 ม.ค. 62 21 ม.ค. 62 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 

26 ม.ค. 62 28 ม.ค. 62 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 

23 ก.พ. 62 25 ก.พ. 62 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 

02 มี.ค. 62 04 มี.ค. 62 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 

09 มี.ค. 62 11 มี.ค. 62 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 

16 มี.ค. 62 18 มี.ค. 62 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 



 

 
 

23 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 

 

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 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 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 ใน อตัราวนัละ 60 ดอลล่าหฮ์่องกง /วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจนีน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพื่อเป็นการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวดงักล่าวคือรา้นชารา้นหยกรา้นบวั

หมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ี ***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทซีึ่งไม่มีการบงัคบัใหท้่านซื้อซื้อหรือไม่ขึ้นอยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิ่มทางบริษทัฯจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบ

และยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลบัสบัเปลี่ยนไดต้าม

ความเหมาะสม 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 าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย

 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

ต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิ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** 


