
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินรอยลัจอรแ์ดน 

 



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

12.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row Q เคาท์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดน 

Royal Jordan Airways (RJ) โดยมีเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

15.25 น.    ออก เดินทางสู่  ฮ่ องกง โดยเท่ียว บิน  RJ 182 (บางพีเรียดเวลาบิน เป็น  16.15-20.05 )                          

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

19.00 น. ถึง สนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท่้านออก “ Exit  B”เดนิทางสู่แหล่งช้อปป้ิง

ท่ีขึ้ นช่ืออีกหน่ึงแห่ง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)  

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง  วดัแชกงมิว-วดัหวงัตา้เซียน-รีพลสัเบย-์ขอพรเจา้แม่กวนอิม-ช้อปป้ิงนาธาน-จิมซ่าจุ่ย    

 (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือท่ี รู ้จ ักก ันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือ วัดกังหัน นั ่นเอง 

นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วัดหวังต ้าเซียน หน่ึงใน

วดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงขึ้ นช่ือในการดูแลรกัษาโรคภัยไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูปและ

ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ืองความรกัไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ จากนั้ น เ ย่ียมชม

โรงงาน“จิวเวอร์รี่”ท่ีขึ้ น ช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับเย่ียมยอด  และแวะชม               

โรงงานหยก 

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน์เส้ียวแห่งน้ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็น

ฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจ ้าแม่ทินโห่วซ่ึงท าหน้าท่ีปกป้อง

คุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ให ้ท่านนมัสการขอพรจาก             

เจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัว่าขา้มหน่ึงครั้งจะ

มีอายุเพิ่มขึ้ น 3 ปี จากนั้น น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้น

กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ยมีรา้นขายของทั้ง เคร่ืองหนัง ,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบท่ี

เป็นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ 

OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุ

ถึงกนัได ้(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม  สกัการะพระใหญ่วดัโป่หลิน-นัง่กระเช้านองปิง-ช้อปป้ิงซิต้ีเกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ    

  (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่าน นัง่กระเชา้ Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที 

ท่านจะไดช้มทิวทัศน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลันเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิ

งบนพื้ นท่ี 1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร อิสระใหท่้านนมสัการ  พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ 



นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา (ในกรณีท่ีกระเช้านองปิงจะมีการปิดปรับปรุง จะเปล่ียนเป็นนัง่รถ

โดยสารของทางนองปิงขึ้ นแทน)  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น อิสระทุกท่านท่ี City Gate Outlet แหล่งรวมเส้ือผา้แบรนดเ์นม ห ้างOUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะ

ลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมีเส้ือผ้าแบ

รนดช์ั้นน ามากมายใหเ้ลือกชอ้ปรวมทั้งเคร่ืองประดบั เส้ือผา้เด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้า

ลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยงัเป็น Fast Food ช่ือดงัอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ชั้น

ใตด้ินยงัมี Supermarket มีรายการใหเ้ลือกซ้ือเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ ์ข ้าวของเคร่ืองใช้ 

และ สินคา้อีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีรา้นอาหารนานาชาติมากมายให ้เลือกรับประทานมากถึง 

17 รา้นคา้รวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของหา้งยงัมีรา้นกาแฟสุดเก๋ให ้นั ่งจิบนั ่งพ ักให ้หายเหน่ือย          

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน Cheak Lap Kok 

21.25 น. เหิรฟ้ากลับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน รอยัลจอรแ์ดน  เท่ียวบินท่ี RJ 183 

23.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

****************************** 

หมายเหตุ :: โปรแกรมการเดินทางอาจมีเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

 

วนัเดินทาง ราคา มหศัจรรย ์ฮ่องกง นองปิง 3 วนั 2 คืน บินรอยลัจอรแ์ดน 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ เท่ียวบิน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

03 ม.ค. 62 05 ม.ค. 62 20 15.25-19.00 / 21.25-23.20 13,900 13,900 13,900 5,500 

10 ม.ค. 62 12 ม.ค. 62 20 16.15-20.05 / 21.35-23.35 13,900 13,900 13,900 5,500 

24 ม.ค. 62 26 ม.ค. 62 20 16.15-20.05 / 21.35-23.35 13,900 13,900 13,900 5,500 

07 ก.พ. 62 09 ก.พ. 62 20 15.25-19.00 / 21.25-23.20 14,900 14,900 14,900 6,500 

14 ก.พ. 62 16 ก.พ. 62 20 15.25-19.00 / 21.25-23.20 13,900 13,900 13,900 5,500 

21 ก.พ. 62 23 ก.พ. 62 20 15.25-19.00 / 21.25-23.20 13,900 13,900 13,900 5,500 

28 ก.พ. 62 02 มี.ค. 62 20 15.25-19.00 / 21.25-23.20 13,900 13,900 13,900 5,500 

07 มี.ค. 62 09 มี.ค. 62 20 15.25-19.00 / 21.25-23.20 13,900 13,900 13,900 5,500 

14 มี.ค. 62 16 มี.ค. 62 20 16.15-20.05 / 21.35-23.35 13,900 13,900 13,900 5,500 

 
 

 



อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าแรงไกดท์อ้งถิ่นและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

 ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 60 ดอลล่าหฮ่์องกง /วนั/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
 

หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพื่อเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวดงักลา่วคือรา้นชารา้นหยก

รา้นบวัหิมะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจิวเวอรรี์ ***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มีการบงัคบัใหท่้านซื้อซื้อหรือไม่

ข้ึนอยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่มทางบริษัทฯจะ

ขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักลา่วแลว้***รายการทวัร์โรงแรมและตารางการบินดงักลา่วขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

หรือสลบัสบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีไม่ลงรา้นรฐับาลตอ้งจ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

 กรุป๊ 9 ท่าน ข้ึนไปออกเดินทาง มีหวัหน้าทวัร ์

 กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัรเ์ต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 7 วนัก่อนเดินทาง ** 

 กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ ้าหน้า ท่ี

ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัรเ์น่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ ้งให้ทราบ

ลว่งหน้าหากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เลม่น ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 



ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพ ักของแต่ละโรงแรมแตกต่างก ัน จึงอาจท าให้ห้องพ ักแบบห้องเด่ียว( Single)และห้องคู่

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

 กรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ใน

การปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮอ่งกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งมีขนาดกระทัดรัต ซึ่ ง ข้ึนอยู่ก ับการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนั้นๆและหอ้งแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะตอ้งช าร ะค่าใช้จ่าย

สว่นต่างท่ีสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริษัทฯไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดินทางและได้ด า เนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได้)ผู ้เดินทาง

จะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 
1. กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้าก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากการจอง ส่วนท่ีเหลือช าระ

ทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 

21 วนั) 

     2. กรณียกเลกิ    

  2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด  ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นักขตัฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

3.  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริงใน

กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.  บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่น ท่ีเดินทางในคณะเดียวก ัน 

 บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผู ้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่ อท่องเท่ียวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ )  



 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้า ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่ อนไขน้ีในกรณีท่ี

เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุติัเหตุในรายการ

ท่องเท่ียว(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์  

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้

หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสทิธิ์ปรบัราคาตัว๋ดงักลา่ว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษั ทฯจะถือว่า ท่าน

ไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

 กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอยีดทุกหนา้อย่างถ่องแท ้

แลว้จึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


