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ฮอ่งกง เซินเจนิ กระเชา้นองปิง บินคาเธ่ย ์
วดัแชกงมิว เจา้แม่กวนอมิ ชอ้ปปิงนาธาน  
ชมโชวม์่านนํา ชอ้ปปิงหลอหวู่ 3 วนั 2 คืน 

 
  

 
 
 
 
 
 

พเิศษ เมนูเป็ดปกักงิ+ไวน์แดง+แถมฟร ีชุดเสริมบารมี บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค 
จุดเด่นของโปรแกรม 

  นังกระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญ่ วดั โป่หลิน   

  ขอพร เจา้พอ่แชกงมิว ณ วดัแชกงมิว 

  ขอพรเจา้แม่กวนอมิ ณ อา่วรพีลสัเบย ์ 

 ชอ้ปปิงจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ณ นาธาน จมิซาจุย่ 

  ชม พพิธิภณัฑเ์ซินเจนิ ชอ้ปปิงหา้งหลอหวู ่

  ชมโชวม่์านนําตระการตาง  Mangrove Groove 

  อมิอร่อยกบัเมนูพเิศษ เป็ดปกักงิ+ไวน์แดง  

  แถมฟร!ี!ชุดเสริมบารมี  (เสอืยดื+ถงุผา้+พดั+นําดมื+คู่มือเทียวฮอ่งกง) 
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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบนิไทยคาเธ่ยแ์ปซิฟิค 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง-พระใหญ่วดัโป่หลนิ-นงักระเชา้นองปิง-city gate outlets-เซนิเจนิ  (- /-/เยน็) 

04.00 น. พรอ้มกนัท ีท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิชนั 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
06.30 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทยีวบนิ CX 616   **บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง** 

หรือ 
05.30 น. พรอ้มกนัท ีท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิชนั 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
08.15 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทยีวบนิ CX 700   **บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง** 

หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บินตามตารางดา้นทา้ยรายการค่ะ 

12.15 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้่านออก “ Exit  B”  
จากนนั นาํท่านนังกระเชา้ Ngong ping 360 ทยีาวทสุีดในโลก จากตุงชุงสู่ทรีาบนองปิง

ในเวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทิวทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบั

สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพืนที 1.5 เฮคตาร์เหนือ

ระดบันาํทะเล 371 เมตร อิสระใหท่้านนมสัการ พระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นิยม

เรียกวา่พระใหญ่ลนัเตา อสิระทุกท่านท ีCity Gate Outlet แหล่งรวมเสอืผา้แบ

รนดเ์นม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจากสนามบนินานาชาติฮ่องกงเพยีง 10 นาที ตงัอยู่บริเวณสถานีรถไฟ

ใตด้นิตงชงมเีสอืผา้แบรนดช์นันาํมากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมทงัเครืองประดบั เสอืผา้เด็ก รองเทา้กีฬา และของตกแต่งบา้น สนิคา้

ลดพเิศษ รวมทงับริเวณ ชนั 1 ยงัเป็น Fast Food ชอืดงัอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอืนๆอีกมากมาย ชนัใตด้ินยงัม ี

Supermarket มีรายการใหเ้ลือกซือเลอืกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเครืองใช ้และ สินคา้อีกมากมาย 

Citygate Outlets Mallมีรา้นอาหารนานาชาติมากมายใหเ้ลอืกรบัประทานมากถงึ 17 รา้นคา้รวมทงัอาหารไทยรสเลศิ ชนั

บนสุดของหา้งยงัมรีา้นกาแฟสุดเกใ๋หน้งัจบินงัพกัใหห้ายเหนือย 

จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ เซินเจนิ โดยรถไฟ 

**ในกรณีเปลยีนจากนองปิงเป็น ดิสนียแ์ลนด ์เพมิท่านละ 2,000 บาท**  

**(ไม่ไดอ้ยู่ถงึดูพลใุนดิสนีย)์** 
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทพีกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดบั 4** 
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วนัทีสอง   เซินเจนิ-พพิธิภณัฑเ์ซินเจนิ-ชาจนี เยอืไผ่ บวัหมิะ-หยก-ชอ้ปปิงหลอ่หวู ่-โชวม์่านนํา Mangrove Groove  
                    (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                           

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นําท่านเทยีวชมบรรยากาศ เซินเจนิ เมือง

ทตีงัอยู่ตอนใตสุ้ดของประเทศจีน ภายหลงัจากการจดัตงัเป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษเมอืปี 

ค.ศ.1979 ทาํใหเ้ศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นทาํรายไดใ้หป้ระเทศจีนมากทสุีด  เซนิ

เจิ น ได ้ร ับการพ ัฒนาจนเจริญ ท ันสม ัยและมีภู มิท ัศน์สวยง าม นํา ท่ านไป

ยงั SHENZHEN MUSEUM (พพิิธภณัฑ ์เซินเจนิ) ตงัอยู่ใจกลางเมอืง ภายในมกีาร

จ ัดแสดงนิทรรศการเกียวก ับเมืองเซินเจิน มีทงั โบราณว ัตถุ ประว ัติศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตงัแต่ปี 1988 จากนนันาํท่านแวะชมและเลอืกซอืสินคา้โอทอ็ป

ของประเทศจนี เช่น ชาจนี,เยอืไผ่ ,บวัหมิะ และหยก 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู่ทชีอ้ปปิงสนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญ่ของเซนิเจนิ“Lowu City”คนไทยรูจ้กัในนาม 

มาบุญครองเมอืงไทย เป็นแหล่งเสอืผา้ กระเป๋า นาฬิกา ทีมีชือเสียงมากทีสุด คนไทย

ทมีาเทียวจะแวะซอืเสอืผา้คุณภาพดีทนีี กระเป๋าหนงัยหีอ้ดงัๆ ของโลกเช่น หลุยส ์วติต

อง ก็มส่ีวนนาฬกิายหีอ้ดงัๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มใีหเ้ลอืกหลายแบบ พนกังานขาย

หลายรา้นพูดภาษาไทยได ้เหมือนคนไทยพูดภาษาองักฤษกบัลูกคา้ชาวต่างประเทศ 

ภายในแบ่งซอยเป็นรา้นขนาดเลก็มากมาย แต่ละรา้นจะม ีCATALOG สนิคา้ดงัๆ ระดบัโลกใหลู้กคา้เลอืก หากพอใจเขาจะไป

หยบิสนิคา้มาใหช้ม และต่อรองราคากนัชนิดคนไทยขนกลบัมาเมอืงไทยมากมายเลยทเีดยีว 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดปกักงิ+ไวน์แดง   
ชม MANGROVE GROOVE  โชวม่์านนํา การแสดงทนีาํเอา แสงเลเซอรส์ ีเสยีง และ 

มา่นนาํมาผสมผสานกนัดว้ยเทคนิคและทมีงานผูส้รา้งงานระดบัโลก OCTBAYไดทุ้่มทุน 

กว่า 200ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ดว้ยเรือง 

ราวของเดก็หญงิผูม้คีวามกลา้หาญกบัลงิ ทช่ีวยกนัออกตามหา เครืองบรรเลงเพลงวเิศษ ที

จะนาํมาใชป้ลดปล่อยนกออกจากเวทยม์นตรข์องป่าโกงกางท่านจะไดร้บัความเพลิดเพลิน

สนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการช์ดุนี  

จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทพีกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดบั 4** 
 

วนัทีสาม   รพีลสัเบย-์เจา้แม่กวนอมิ-วดัแชกงมิว-โรงงานจวิเวอร-ีชอ้ปปิงนาธาน จมิซาจุย่-กรุงเทพฯ     (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นาํทกุท่านเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ นาํท่าน 
สู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทนเ์สยีวแห่งนีสวยทสุีดแห่งหนึง และยงั 
ใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตรไ์ปหลายเรอืงมรูีปปนัของเจา้แมก่วนอิมและเจา้แมท่นิ 
โห่วซงึทาํหนา้ทปีกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยททีอดยาวลงสู่ 
ชายหาด ใหท่้านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพอืเป็นสริ ิ
มงคล ขา้มสะพานต่ออายุซงึเชอืกนัว่าขา้มหนึงครงัจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี ชมโรงงาน“จวิเวอรร์”ี ที

ขนึชอืของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ไีดร้บัรางวลัอนัดบัเยยีมยอดและแวะชมโรงงานหยก 
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จากนนั นาํท่านเดนิทางสู่ วดัแชกง หรือทรูีจ้กักนัดใีนนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั นนัเอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพอืความเป็นสิริ

มงคล  

เทยีง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

จากนนั นําท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเต็มอิมกบัการชอ้ปปิงย่าน จิมซาจุ่ยมกัจะตงัตน้กนัทีสถานีจิมซาจุ่ยมีรา้นขายของทงั เครือง

หนงั,เครืองกีฬา, เครืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบทีเป็นของ

พืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอ ันซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญ่ชือOCEAN TERMINAL ซึงประกอบไปดว้ย 

หา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกนัและ มทีางเชือมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึกนัได ้(อสิระ

อาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 

19.50 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เทยีวบนิท ีCX703 

21.45 น.  ถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

หรือ 
21.30 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เทยีวบนิท ีCX617 

23.25 น.  ถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

หรือ 
22.25 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เทยีวบนิท ีCX709 

00.15 น.  ถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บินตามตารางดา้นทา้ยรายการค่ะ 

23.15 น.  ถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 

........................................................................................ 

อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

 

ราคา ทวัรฮ์อ่งกง เซินเจนิ ฟรี กระเชา้นองปิง 3 วนั 2 คืน บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 

เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง เทยีวบนิ ผูใ้หญ่ เด็กไม่มีเตียง เด็กอายตุาํกวา่ 18 พกัเดียว 

5 ส.ค.60 7 ส.ค.60 CX700/617 11,900 11,900 13,900 3,500 

12 ส.ค.60 14 ส.ค.60 CX700/617 13,900 13,900 15,900 3,500 

19 ส.ค.60 21 ส.ค.60 CX700/617 11,900 11,900 13,900 3,500 

25 ส.ค.60 27 ส.ค.60 CX700/703 11,900 11,900 13,900 3,500 

2 ก.ย.60 4 ก.ย.60 CX700/617 11,900 11,900 13,900 3,500 

9 ก.ย.60 11 ก.ย.60 CX700/617 11,900 11,900 13,900 3,500 

16 ก.ย.60 18 ก.ย.60 CX700/617 11,900 11,900 13,900 3,500 

23 ก.ย.60 25 ก.ย.60 CX700/617 11,900 11,900 13,900 3,500 
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30 ก.ย.60 2 ต.ค.60 CX700/709 11,900 11,900 13,900 3,500 

7 ต.ค.60 9 ส.ค.60 CX700/709 11,900 11,900 13,900 3,500 

14 ต.ค.60 16 ต.ค.60 CX616/709 11,900 11,900 13,900 3,500 

20 ต.ค.60 22 ต.ค.60 CX700/703 13,900 13,900 15,900 3,500 

22 ต.ค.60 24 ต.ค.60 CX616/703 13,900 13,900 15,900 3,500 

28 ต.ค.60 30 ต.ค.60 CX700/617 11,900 11,900 13,900 3,500 

4 พ.ย.60 6 พ.ย.60 CX616/617 11,900 11,900 13,900 3,500 

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

18 พ.ย.60 20 พ.ย.60 CX616/617 11,900 11,900 13,900 3,500 

25 พ.ย.60 27 พ.ย.60 CX616/617 11,900 11,900 13,900 3,500 

2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 CX616/617 13,900 13,900 15,900 3,500 

3 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 CX616/617 13,900 13,900 15,900 3,500 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 CX616/617 13,900 13,900 15,900 3,500 

16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 CX616/617 11,900 11,900 13,900 3,500 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค. 61 CX616/617 16,900 16,900 18,900 5,500 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ 
- ค่าวีซ่าจนีแบบกรุป๊ 
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อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพมิ 7%  
- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 หยวน/วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

 
หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเทยีวประเทศจนีนันจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพอืเป็นการส่งเสริมการท่องเทยีวดงักล่าวคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวั
หมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึงจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทซึีงไม่มีการบงัคบัใหท่้านซือซอืหรอืไม่ขึนอยู่กบัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทงัสนิหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พมิทางบริษัทฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบ
และยอมรบัเงอืนไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลยีนแปลงหรือสลบัสบัเปลยีนไดต้าม
ความเหมาะสม 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีัง 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั 

มิฉะนนัถอืวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
     2.กรณียกเลิก   2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิมดัจําโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 
   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการ 
         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทไีม่สามารถยกเลกิหรือเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 
           เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิทุกกรณี 

4. บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทบีริษัทฯ 
   กาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระ 
  ค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

 
รายละเอยีดเพมิเติม 

- บริษทัฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
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- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หน้าทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิเหตุสุดวสิยั ซึงอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการท่องเทยีว

(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวิสยั ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทุกอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบิน 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิทจีะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
- เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
- กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตีอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 


