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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดนิทางโดยสายการบนิไทยคาเธย่แ์ปซฟิิค 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง-พระใหญว่ดัโป่หลนิ-นงักระเชา้นองปิง-city gate outlets-เซนิเจนิ   
(- /-/เย็น) 

04.00 น. พรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค 
Cathay Packfic Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น  

06.30 น.    ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทยีวบนิ CX 616  **บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 
หรอื 

05.30 น. พรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค 
Cathay Packfic Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น  

08.15 น.    ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทยีวบนิ CX 700   **บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 
หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพเีรยีดจะไมต่รงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บนิตามตารางดา้นทา้ยรายการคะ่ 

12.15 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้า่นออก “ Exit  B”  
จากนัน นําทา่นนงักระเชา้ Ngong ping 360 ทยีาวทสีดุในโลก จากตงุชงุสูท่รีาบนองปิงในเวลา 25 นาท ีท่านจะได ้

ชมทวิทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจนี
โบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพนืท ี1.5 เฮคตารเ์หนอืระดับนําทะเล 371 
เมตร อสิระใหท้่านนมัสการ พระใหญ่วดัโป่หลนิ หรอื นยิมเรยีกว่า
พระใหญล่นัเตา อสิระทกุทา่นท ีCity Gate Outlet แหล่งรวมเสอืผา้
แบรนดเ์นม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญบ่นเกาะลันเตา หา่งจากสนามบนิ
นานาชาตฮิ่องกงเพยีง 10 นาท ีตังอยู่บรเิวณสถานีรถไฟใตด้นิตงชงมี
เสอืผา้แบรนดช์ันนํามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมทังเครอืงประดับ เสอืผา้
เด็ก รองเทา้กฬีา และของตกแต่งบา้น สนิคา้ลดพเิศษ รวมทังบรเิวณ 
ชนั 1 ยังเป็น Fast Food ชอืดังอยา่ง Mc Donald’s ,KFC และอนืๆอกีมากมาย ชนัใตด้นิยังม ีSupermarket มี
รายการใหเ้ลือกซอืเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเครอืงใช ้และ สนิคา้อีกมากมาย 
Citygate Outlets Mallมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมายใหเ้ลอืกรับประทานมากถงึ 17 รา้นคา้รวมทังอาหาร
ไทยรสเลศิ ชนับนสดุของหา้งยงัมรีา้นกาแฟสดุเกใ๋หนั้งจบินังพักใหห้ายเหนอืย 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจนิ โดยรถไฟ 

**ในกรณีเปลยีนจากนองปิงเป็น ดสินยีแ์ลนด ์
เพมิทา่นละ 2,000 บาท**  

**(ไมไ่ดอ้ยูถ่งึดพูลใุนดสินยี)์** 
เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนัน นําทา่นเขา้สูท่พีัก  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4** 
 

วนัทสีอง   เซนิเจนิ-พพิธิภณัฑเ์ซนิเจนิ-ชาจนี เยอืไผ ่บวัหมิะ-หยก-ชอ้ปปิงหลอ่หวู ่-โชวม์า่นนาํ Mangrove 

Groove  
                    (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                           

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นําท่านเทียวชมบรรยากาศ 
เซนิเจนิ เมอืงทีตังอยู่ตอนใตสุ้ดของประเทศจนี ภายหลังจากการจัดตัง
เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษเมอืปี ค.ศ.1979 ทําใหเ้ศรษฐกจิของจนีเตบิโตและ
เป็นทํารายไดใ้หป้ระเทศจีนมากทีสุด  เซนิเจนิไดรั้บการพัฒนาจนเจรญิ 
ทันสมัยและมภีูมทิัศน์สวยงาม นําท่านไปยัง SHENZHEN MUSEUM 
(พพิธิภณัฑ ์เซนิเจนิ) ตังอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกยีวกับเมืองเซนิเจนิ มีทัง
โบราณวัตถุ ประวัตศิาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศลิปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตังแต่ปี 1988 
จากนันนําทา่นแวะชมและเลอืกซอืสนิคา้โอท็อปของประเทศจนี เชน่ ชาจนี,เยอืไผ ่,บวัหมิะ และหยก 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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เดนิทางสูท่ชีอ้ปปิงสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจนิ“Lowu City”คน
ไทยรูจ้ักในนามมาบญุครองเมอืงไทย เป็นแหล่งเสอืผา้ กระเป๋า นาฬกิา ทมีี
ชอืเสยีงมากทสีุด คนไทยทีมาเทยีวจะแวะซอืเสอืผา้คุณภาพดทีนีี กระเป๋า
หนังยหีอ้ดังๆ ของโลกเชน่ หลุยส ์วติตอง ก็มสีว่นนาฬกิายหีอ้ดังๆ ของโลก
เชน่ ROLEX ก็มใีหเ้ลอืกหลายแบบ พนักงานขายหลายรา้นพูดภาษาไทยได ้
เหมอืนคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับลูกคา้ชาวต่างประเทศ ภายในแบ่งซอย
เป็นรา้นขนาดเล็กมากมาย แตล่ะรา้นจะม ีCATALOG สนิคา้ดังๆ ระดับโลกให ้
ลูกคา้เลือก หากพอใจเขาจะไปหยบิสนิคา้มาใหช้ม และต่อรองราคากันชนิดคนไทยขนกลับมาเมอืงไทย
มากมายเลยทเีดยีว 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนเูป็ดปกักงิ+ไวนแ์ดง   
ชม MANGROVE GROOVE  โชวม์า่นนํา การแสดงทนํีาเอา แสงเลเซอรส์ ี
เสยีง และมา่นนํามาผสมผสานกันดว้ยเทคนคิและทมีงานผูส้รา้งงานระดับโลก 
OCTBAYไดทุ้่มทุนกว่า 200ลา้นหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW 
THEATRE ดว้ยเรอืงราวของเด็กหญงิผูม้คีวามกลา้หาญกับลงิ ทชีว่ยกันออก
ตามหา เครอืงบรรเลงเพลงวเิศษ ทีจะนํามาใชป้ลดปล่อยนกออกจากเวทย์
มนตรข์องป่าโกงกางท่านจะไดร้ับความเพลดิเพลนิสนุกสนานและประทับใจกับ
สดุยอดการแสดงสดุอลังการช์ดุน ี 

จากนัน นําทา่นเขา้สูท่พีัก  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4** 
 

วนัทสีาม   รพีลสัเบย-์เจา้แมก่วนอมิ-วดัแชกงมวิ-โรงงานจวิเวอร-ีชอ้ปปิงนาธาน จมิซาจุย่-กรงุเทพฯ    
 (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นําทุกท่านเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดย
รถไฟ นําทา่นสูห่าดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทนเ์สยีวแหง่นสีวย
ทสีดุแหง่หนงึ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรไ์ปหลายเรอืงมรีูปปัน
ของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซงึทําหนา้ทปีกป้องคุม้ครองชาวประมง 
โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยททีอดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอพร
จากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพอืเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่
อายซุงึเชอืกนัวา่ขา้มหนงึครงัจะมอีายเุพมิขนึ 3 ปี ชมโรงงาน“จวิเวอรร์”ี ทขีนึชอืของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ี
ไดรั้บรางวัลอนัดับเยยีมยอด 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกง หรอืทรีูจ้ักกนัดใีนนาม “วดัแชกงหมวิ” หรอืวดักงัหนั นันเอง นมสัการเทพเจา้แช
กงเพอืความเป็นสริมิงคล  

เทยีง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  
จากนัน นําทา่นสู ่ถนนนาธาน ใหท้า่นเต็มอมิกบัการชอ้ปปิงยา่น จมิซาจุย่มักจะ

ตังตน้กันทีสถานีจิมซาจุ่ยมีรา้นขายของทัง เครืองหนัง,เครืองกีฬา, 
เครืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเป็นของพืนเมือง
ฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญ่ชอืOCEAN TERMINAL ซงึประกอบไปดว้ย 
หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันและ มทีางเชอืมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกัน
ได ้(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Cheak Lap Kok 
19.50 น. เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทยีวบนิท ีCX703 
21.45 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หรอื 
21.30 น. เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทยีวบนิท ีCX617 
23.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หรอื 
22.25 น. เหริฟ้ากลับท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทยีวบนิท ีCX709 
00.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพเีรยีดจะไมต่รงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บนิตามตารางดา้นทา้ยรายการคะ่ 
 

........................................................................................ 
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อตัราคา่บรกิารและเงอืนไขรายการทอ่งเทยีว 

 
 

ราคา ทวัรฮ์อ่งกง เซนิเจนิ ฟร ีกระเชา้นองปิง 3 วนั 2 คนื บนิ
คาเธย่แ์ปซฟิิก 

เรมิเดนิทาง 
กลบัจาก
เดนิทาง 

เทยีวบนิ ผูใ้หญ ่ เด็กไมม่เีตยีง 
เด็กอายตุาํกวา่ 

18 
พกัเดยีว 

02 ก.ย.60 04 ก.ย.60 CX700/617 11,900 11,900 10,900 3,500 

09 ก.ย.60 11 ก.ย.60 CX700/617 11,900 11,900 10,900 3,500 

16 ก.ย.60 18 ก.ย.60 CX700/617 11,900 11,900 10,900 3,500 

30 ก.ย.60 2 ต.ค.60 CX700/709 11,900 11,900 10,900 3,500 

07 ต.ค.60 09 ต.ค.60 CX700/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

14 ต.ค.60 16 ต.ค.60 CX616/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

20 ต.ค.60 22 ต.ค.60 CX700/703 13,900 13,900 13,900 3,500 

22 ต.ค.60 24 ต.ค.60 CX616/703 13,900 13,900 13,900 3,500 

28 ต.ค.60 30 ต.ค.60 CX700/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

4 พ.ย.60 6 พ.ย.60 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

11 พ.ย.60 13 พ.ย.60 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

18 พ.ย.60 20 พ.ย.60 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

25 พ.ย.60 27 พ.ย.60 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 CX616/617 13,900 13,900 13,900 3,500 

3 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 CX616/617 13,900 13,900 13,900 3,500 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 CX616/617 13,900 13,900 13,900 3,500 

16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค. 61 CX616/617 16,900 16,900 16,900 5,500 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
- ตวัเครอืงบนิชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั 
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  
- คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบ ุ 
- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานททีอ่งเทยีวตามรายการระบ ุ
- คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษนํีามนัและภาษตีวัทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวนัเดนิทาง) 
- คา่ระวางนําหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ 1 ใบ 
- คา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
- ภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% และภาษมีลูคา่เพมิ 7%  
- คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ

งาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัที
เมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 หยวน/วนั/ลกูทวัร ์ 1 ทา่น (บงัคบัตาม
ระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

หมายเหต(ุกรณุาอา่นรายละเอยีดดว้ยคะ่) 
การทอ่งเทยีวประเทศจนีนนัจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพอืเป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทยีวดงั

กลา่วคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวัหมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซงึจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 
นาทซีงึไมม่กีารบงัคบัใหท้า่นซอืซอืหรอืไมข่นึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดใดทงัสนิ
หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พมิทางบรษิทัฯจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไข
ดงักลา่วแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักลา่วขา้งตน้อาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสลบัสบัเปลยีน
ไดต้ามความเหมาะสม 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทนัทกีอ่นการ
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนั มฉิะนนัถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรณุาชําระกอ่น
เดนิทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้งัหมด 
ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ 
   2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทวัรท์งัหมดไม่
วา่กรณีใดๆทงัสนิ 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทําการ
เลอืนการ 
         เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางได้
ตามความเป็นจรงิ ในกรณี 
           เจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่
ครบตามจํานวนทบีรษิทัฯ 

   กําหนดไว(้15 ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะ
เดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระ 

  คา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 
5. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ย 
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รายละเอยีดเพมิเตมิ 
- บรษิทัฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
- เทยีวบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคญั 
- หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอื
ทอ่งเทยีวเทา่นนั (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึ
และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่
จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงั
จากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้ง
ยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจาก
อบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่าน
อาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุเีกดิจากความ
ประมาทของนกัทอ่งเทยีวเองหรอืในกรณีทกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบไุวใ้น
รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีททีา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ
เปลยีนชอืได ้
- เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทั
ฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นแีลว้ทงัหมด 
- กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์งัหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพอืประโยชนข์องทา่นเอง** 


