
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

12.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู8 Row Q เคาทเ์ตอรส์ายการบินรอยลัจอรแ์ดน 

Royal Jordan Airways (RJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

15.25 น.    ออกเดินทางสู่  ฮ่องกง  โดยเที่ยวบิน  RJ 182 (บางพีเรียดเวลาบินเป็น 16.15-20.05)                              

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  

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

ท่ีขึ้ นช่ืออีกหน่ึงแห่ง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหารเยน็)  

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

 

วนัที่สอง วัดแชกงมิว-วัดหวังตา้เซียน-รีพลสัเบย-์ขอพรเจา้แม่กวนอิม-ชอ้ปป้ิงนาธาน-จิมซ่าจุ่ย               

(เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือท่ีรูจ้ักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว”หรือ วัดกังหัน นั่นเอง 

นมสัการเทพเจา้แชกงเพ่ือความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วัดหวงัตา้เซียน หน่ึงใน

วดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงขึ้ นช่ือในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูปและ

ของมาสักการะเพ่ือขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ืองความรกัไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ จากน้ัน เยี่ยมชม

โรงงาน“จิวเวอร์รี่” ท่ี ขึ้ น ช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ ท่ี ได้รับรางวัลอันดับ เยี่ ยมยอดและ                          

แวะชม โรงงานหยก 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน์เส้ียวแห่งน้ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็น

ฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหน้าท่ีปกป้อง

คุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท่้านนมัสการขอพรจาก              

เจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ เพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงครั้งจะ

มีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปี  จากน้ันน าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุย่ มกัจะตั้งตน้

กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ยมีรา้นขายของทั้ง เคร่ืองหนัง,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบบท่ี

เป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ 

OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุ

ถึงกนัได ้(อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั)  

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

 



วนัที่สาม สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์- กรุงเทพฯ                                                       (เชา้/-/-)                                                                                                                            

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดีสนียแ์ลนด ์ อาณาจกัรแห่งจินตนาการน้ีประกอบดว้ยพื้ นท่ี4 ส่วน ไดแ้ก่ เมน

สตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซีแลนด ์และทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่น

ความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร์ 

รา้นคา้น่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือจะแวะเขา้ไปชมโลกของเด็กน้อยท่ีน่ารัก ชมตุ๊กตา

นานาชาติรอ้งเพลงและร่ายร าโดยจ าลองการแต่งกายชุดประจ าชาติจากทัว่ทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด ์ผจญ

ภัยกับการล่องเรือท่องป่าท่ีเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเสน้ทางและโชว์แรงระเบิดท่ีต่ืนเต้น เขา้สู่

อาณาจกัรแห่งแฟนตาซีท่ีซ่ึงคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคก้ีเมาส์ 

พรอ้มดว้ยเอฟเฟคต์เคล่ือนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ จากน้ัน ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและ

ขา้มเวลาไปยงั ทูมอร์โรวแ์ลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและส่ิงท่ีพลาดไม่ไดคื้อรถไฟเหาะ SpaceMountain 

แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคก้ี ต่ืนตาต่ืนใจกบัหน่ึงในซุปเปอรฮี์โร่ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงของโลก

มาอยู่ท่ามกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man Experience - เครื่องเล่น ธีมมารเ์วล 

เครื่องแรกสุดที่สวนสนุก ดิสนีย ์เปิดแลว้ตอนน้ีที่ ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด!์ เปิดฉาก ความบนัเทิงดว้ยโชว์

รูปแบบใหมแ่กะกล่อง ขบวนพาเหรด “Flights ofFantasy Parade”ตระการตากบัความงดงามของปราสาท

ท่ีส่งประกายระยิบระยบัในยามเย็นดว้ยผงวิเศษพิกซ่ีดสัทข์องทิงเกอรเ์บลล ์นอกจากน้ียงัเปิดตวัความสนุก

อ่ืนๆ อีกมากมากมายพรอ้มตอ้นรบัแขกคนพิเศษเช่นคุณเพ่ือมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในประวติัศาสตร์หน้า

ส าคัญของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (อิสระอาหารกลางวันและเย็น) ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่  

สนามบินCheak Lap Kok 

21.25 น. เหิรฟ้ากลบั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน รอยลัจอรแ์ดน เที่ยวบินที่ RJ 183 

23.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

หมายเหต ุ:: โปรแกรมการเดินทางอาจมีเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

วนัเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วนั 2 คืน บินรอยลัจอร์แดน 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป เวลาบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

28 ก.พ. 62 02 มี.ค. 62 20 15.25-19.00 / 21.25-23.20 15,900 15,900 14,900 5,500 

07 มี.ค. 62 09 มี.ค. 62 20 15.25-19.00 / 21.25-23.20 15,900 15,900 14,900 5,500 

14 มี.ค. 62 16 มี.ค. 62 20 16.15-20.05 / 21.35-23.35 15,900 15,900 14,900 5,500 

21 มี.ค. 62 23 มี.ค. 62 20 15.25-19.00 / 21.25-23.20 16,900 16,900 15,900 5,500 

28 มี.ค. 62 30 มี.ค. 62 20 15.25-19.00 / 21.25-23.20 16,900 16,900 15,900 5,500 

04 เม.ย. 62 06 เม.ย. 62 20 16.15-20.05 / 21.35-23.35 17,900 17,900 16,900 6,500 



11 เม.ย.62 13 เม.ย.62 20 16.15-20.05 / 21.35-23.35 17,900 17,900 16,900 6,500 

18 เม.ย. 62 20 เม.ย. 62 20 16.15-20.05 / 21.35-23.35 15,900 15,900 14,900 5,500 

25 เม.ย. 62 27 เม.ย. 62 20 16.15-20.05 / 21.35-23.35 16,900 16,900 15,900 5,500 

16 พ.ค.62 18 พ.ค.62 20 16.15-20.05 / 21.35-23.35 16,900 16,900 15,900 5,500 

23 พ.ค.62 25 พ.ค.62 20 16.15-20.05 / 21.35-23.35 16,900 16,900 15,900 5,500 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าแรงไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 60 ดอลล่าหฮ์่องกง /วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 
 

หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจนีนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าวคอืรา้นชารา้นหยก

รา้นบวัหิมะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซีึ่งไม่มีการบงัคบัใหท่้านซื้อซื้อหรอืไม่

ข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิม่ทางบรษิทัฯจะ

ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

หรอืสลบัสบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีไม่ลงรา้นรฐับาลตอ้งจ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 

 



เงื่อนไขการเดินทาง 

 กรุป๊ 9 ท่าน ข้ึนไปออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร ์

 กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คนืค่าทวัรเ์ต็มจ านวน) ** โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นเดินทาง ** 

 กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่

ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัรเ์น่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิหรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ หากเกดิขอ้ผิดพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

 กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ )เล่มน ้ าเงนิ(เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว(Single)และหอ้งคู่

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

 กรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิใน

การปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งมีขนาดกระทดัรตั ซึ่งข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนั้นๆและหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องต ัว๋เครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ย

สว่นต่างที่สายการบนิและบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็และการจดัที่นัง่ของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึ่งทางบรษิทัฯไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดินทางและไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ผูเ้ดินทาง

จะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั้น  

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 
1. กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากการจอง ส่วนที่เหลือช าระ

ทนัทกี่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 

21 วนั) 

     2. กรณียกเลกิ    

  2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

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

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3.  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิใน

กรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 



4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั 

 บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 
 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคสั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือ น และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

)หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได้ (  

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน  ,การประทว้ง ,การนัดหยุดงาน,

การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปจเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ)ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีใน

กรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม(  

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุใน

รายการท่องเที่ยว )ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมร ัับในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร(์ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูสหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัิเหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูสหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปจเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้

หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธ์ิปรบัราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


