
 

 

 

 
เดนิทางสู่ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน รอยลัจอร์แดน แอร์เวย์ 

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วดักวนอู ขอพรเจ้าพ่อแชกงมวิ ณ วดัแชกงมวิ 
ช้อปป้ิงจุใจกบัสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จมิซาจุ่ย ห้างหลอหวู่ 

ชมพพิธิภัณฑ์เซินเจิน้ ชมโชว์ม่านน า้ตระการตา  MANGROVE GROOVE 
ช้อปป้ิงถนนคนเดนิคนเดนิ ย่านตลาดตงเหมนิ  พเิศษ เมนูซีฟู๊ด+เป็ดปักกิง่+ไวน์แดง



 
12.30 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 ROW Q สายการบิน ROYAL JORDAN AIRWAYS (RJ) โดย

มี เจ้าหน้าที ่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
15.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบิน RJ 182 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**สายการบินรอยลัจอร์แดน

เคร่ืองแอร์บัส A330 มีจอทวีส่ีวนตัวทุกทีน่ั่ง ทีน่ั่งแบบ 2-4-2 // 3-3-3 

19.00 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง  ให้ท่านออก “ EXIT  B” 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ SET BOX  

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่เซินเจิน้โดยรถไฟ  
น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น ำท่ำนเท่ียวชมบรรยำกำศ เซินเจิ้น เมืองท่ีตั้งอยู่ตอนใตสุ้ดของประเทศจีน ภำยหลงัจำกกำรจดัตั้งเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษเม่ือปี ค.ศ.1979 ท ำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นท ำรำยไดใ้ห้ประเทศจีนมำกท่ีสุด เซินเจ้ิน
ไดรั้บกำรพฒันำจนเจริญ ทนัสมยัและมีภูมิทศัน์สวยงำม น ำท่ำนไปยงั SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ 
เซินเจิ้น) ตั้ งอยู่ใจกลำงเมือง ภำยในมีกำรจัดแสดงนิทรรศกำรเก่ียวกับเมืองเซินเจ้ิน มีทั้ งโบรำณวตัถุ 
ประวติัศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดให้เขำ้ชมมำตั้งแต่ปี 1988 จำกนั้นน ำท่ำนแวะ
ชมและ เลือกซ้ือสินค้าโอทอ็ป ของประเทศจีน เช่น ชำจีน,เยือ่ไผ ่,บวัหิมะ และหยก 

      เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร : เมนูพเิศษ อาหารซีฟู๊ด 
น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ วัดกวนอู เป็นวดัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชำวเซินเจ้ินนิยมขอพรในเร่ืองหน้ำท่ีกำรงำน สักกำระขอ
พระเทพเจำ้กวนอู เป็นเทพสัญลกัษณ์แห่งควำมซ่ือสัตย ์ควำมจงรักภกัดี และควำมกลำ้หำญ น ำท่ำนเดินทำงสู่ 
ตลาดตงเหมิน แหล่งช้อปป้ิงย่ำนวยัรุ่นของชำวจีน ให้ทุกท่ำนช้อปป้ิงสินคำ้มำกมำยตำมอธัยำศยั อำทิ เส้ือผำ้ 
รองเทำ้ กระเป๋ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆอีกมำกมำย  

        ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร : พเิศษ เมนูเป็ดปักกิง่+ไวน์แดง   
จำกนั้นน ำท่ำนชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน า้ กำรแสดงท่ีน ำเอำ แสงเลเซอร์ สี เสียง และม่ำนน ้ำมำ
ผสมผสำนกนัดว้ยเทคนิคและทีมงำนผูส้ร้ำงงำนระดบัโลก OCTBAY ไดทุ้่มทุนกวำ่ 200 ลำ้นหยวนจดัแสดง ณ 
OCT BAY WATER SHOW THEATRE ดว้ยเร่ืองรำวของเด็กหญิงผูมี้ควำมกลำ้หำญกบัลิง ท่ีช่วยกนัออกตำมหำ 
เคร่ืองบรรเลงเพลงวิเศษ ท่ีจะน ำมำใช้  ปลดปล่อยนกออกจำกเวทยม์นตร์ของป่ำโกงกำงท่ำนจะได้รับควำม
เพลิดเพลินสนุกสนำนและประทบัใจกบัสุดยอดกำรแสดงสุดอลงักำรชุดน้ี  
น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัแรก          กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิน้ 

วันที่สอง         เซินเจิน้ - วัดกวนอู - พพิธิภัณฑ์เซินเจิน้ - ชาจีน เย่ือไผ่ บัวหิมะ – หยก -โชว์ม่านน ้า - ช้อปป้ิง

ตลาดตงเหมนิ 



เชำ้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดแชกง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนำม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั นัน่เอง นมสักำรเทพเจำ้แชกง

เพื่อควำมเป็นสิริมงคลนมสักำร เทพเจำ้หวงัตำ้เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพ
ซ่ึงข้ึนช่ือในกำรดูแลรักษำโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมำกมำยท่ีน ำธูปและของมำสักกำระเพื่อขอพรต่ำงๆ
ตั้งแต่เร่ืองควำมรักไปจนถึงฤกษม์งคลในกำรท ำธุรกิจจำกนั้น เยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบ
กบังำนดีไชน์ท่ีไดรั้บรำงวลัอนัดบัเยีย่มยอด 

 
 
 

 

 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น ำท่ำนสู่ ถนนนาธาน ใหท้่ำนเตม็อ่ิมกบักำรชอ้ปป้ิงยำ่น จิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถำนีจิมซำจุ่ยมีร้ำนขำยของ

ทั้ง เคร่ืองหนงั,เคร่ืองกีฬำ, เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ,กลอ้งถ่ำยรูป ฯลฯและสินคำ้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ย
และตำมซอกตึกอันซับซ้อนมำกมำยมี SHOPPING COMPLEXขนำดใหญ่ช่ือOCEAN TERMINAL ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยหำ้งสรรพสินคำ้เรียงรำยกนัและมีทำงเช่ือมติดต่อสำมำรถเดินทะลุถึงกนัได ้

 

 ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน CHEAK LAP KOK 
21.25 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยลัจอร์แดนเทีย่วบินที ่RJ 183 
23.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

           ..........................หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม.......................... 
 

 

 

วนัทีส่าม      วดัแชกงมวิ-วดัหวงัต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร่ี-ช้อปป้ิงนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ 



หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีนน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้าน
หยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์ร่ี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไม่มีการบังคับให้ท่านซ้ือซ้ือ
หรือไม่ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มีการบังคับใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิ่มทาง
บริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
***รายการทวัร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัสับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ราคา ทวัรฮ์อ่งกง เซินเจิ้น โชวม่์านน ้า  3 วนั 2 คืน พกั 4 ดาว  

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

04 ม.ค. 61 06 ม.ค. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

11 ม.ค. 61 13 ม.ค. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

18 ม.ค. 61 20 ม.ค. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

25 ม.ค. 61 27 ม.ค. 61 20 10,999 10,999 10,999 4,500 

01 ก.พ. 61 03 ก.พ. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

08 ก.พ. 61 10 ก.พ. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

15 ก.พ. 61 17 ก.พ. 61 20 10,999 10,999 10,999 4,500 

15 มี.ค. 61 17 มี.ค. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

22 มี.ค. 61 24 มี.ค. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

29 มี.ค. 61 31 มี.ค. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

05 เม.ย. 61 07 เม.ย. 61 20 10,999 10,999 10,999 4,500 

26 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

29 เม.ย. 61 01 พ.ค. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 



อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันำจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสียค่ำเปล่ียนแปลงตัว๋ 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตำมรำยกำร 2 คืน (กรณีมำไม่ครบคู่และไม่ตอ้งกำรเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
✓ อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิทธิในกำรสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  
✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมรำยกำรระบุ  
✓ ค่ำรถโคช้รับ-ส่งสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำรระบุ 
✓ ค่ำไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนำ้ทวัร์น ำเท่ียวตำมรำยกำร 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บำท (เป็นไปเง่ือนไขตำมกรมธรรม)์  
✓ ภำษีน ้ำมนัและภำษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหำกสำยกำรบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง) 
✓ ค่ำระวำงน ้ำหนกักระเป๋ำไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ำวซ่ีำกรุ๊ป 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม  
 ในกรณียกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ต้องช าระค่าวซ่ีาเดี่ยวเข้าจีน ท่านละ 1,500 บาท  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อตัราวันละ 40 หยวน/วนั/ลูกทวัร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม
ของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
 เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุการใช้งานเหลือไม่ต ่ากว่า 
6 เดือน 



• กรุณำจองทวัร์ล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระมดัจ ำ 5,000 บำท ส่วนท่ีเหลือช ำระทนัทีก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่

15 วนั มิฉะนั้นถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกำลกรุณำช ำระก่อนเดินทำง 21 วนั) 

เง่ือนไขการเดินทาง 
• กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ 

• กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัร์เต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนเดินทาง ** 

 
กรณยีกเลกิ    

• ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ำมดัจ ำให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกำล,วนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินมดัจ ำโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกกำรเดินทำง 15-30 วนั ก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ ำทั้งหมด 
• ยกเลิกภำยใน 14 วนั ก่อนกำรเดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมดไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯจะท ำกำรเล่ือนกำร

เดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำงไดต้ำมควำมเป็น
จริง ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนำ้เพียง 7 วนัท ำกำร ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทุกกรณี 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน
ท่ีบริษทัฯก ำหนดไว(้15 ท่ำนข้ึนไป)เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษทัฯและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงในคณะเดียวกนั 
บริษทัตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

• คณะผูเ้ดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนข้ึนไปจึงออกเดินทำงมีหวัหนำ้ทวัร์ไทยร่วมเดินทำงไปดว้ย 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

• บริษทัฯมีสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้ 
• เท่ียวบิน , รำคำและรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำง

เป็นส ำคญั 
• หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพื่อท่องเท่ียว

เท่ำนั้น (หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหำกอำยุเหลือไม่ถึงและไม่
สำมำรถเดินทำงได ้) 

• ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกิดควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน,กำรประทว้ง,กำรนดัหยุดงำน,กำรก่อจลำจล 
หรือกรณีท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือ เจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและ
ต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทำงธรรมชำติ(ซ่ึงลูกคำ้จะตอ้งยอมรับใน
เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอำจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 



• ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกผูเ้ดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตวั ซ่ึงไม่ได้เกิดจำก
อุบติัเหตุในรำยกำรท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

• ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร,ไม่ทำน
อำหำรบำงม้ือ,เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษทัฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อน
เดินทำงเรียบร้อยแลว้เป็นกำรช ำระเหมำขำด 

• ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำกควำม
ประมำทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋ำเกิดสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 

• กรณีท่ีกำรตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฎิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศท่ีระบุไวใ้น
รำยกำรเดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

• ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สำมำรถ
เปล่ียนช่ือได ้

• เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนผำ่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ
จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆท่ีไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

• กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT , EXTRA FLIGHT  

• จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมด 
• ** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงอยำ่งถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ ำเพื่อประโยชน์ของท่ำนเอง** 

 


