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วนัแรก   กรุงเทพฯ–ฮ่องกง –เซินเจิน 

 

11.30 น. พร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 

อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

14.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบิน 

18.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok

เย็น  บริการอาหารเยน็ Set Box จากนนันาํทุกท่านเดินทาง

จากนัน นําท่านเข้าสู่ทพีัก Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun 
 

วนัทสีอง เซินเจิน–พิพธิภัณฑ์เซินเจิน–ชาจีน เยือไผ่ บัวหิมะ

      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ภายหลงัจากการจดัตงัเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมือปี ค

ประเทศจีนมากทีสุด  เซินเจินไดรั้บการพฒันาจนเจริญ ทนัสมยัและมีภูมิทศัน์สวยงาม นาํท่านไปยงั

MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน

โบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดให้เขา้ชมมาตงัแต่ปี 

ท่านแวะชมและเลือกซือสินคา้โอทอ็ปของประเทศจีน เช่น 
 

   (-/-/-) 

สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4  ประตู 8 Row Qเคาน์เตอร์สายการบิน

อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบิน MS 960** บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง

Cheak Lap Kokหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  ใหท้่านออก “ Exit  B”

จากนนันาํทุกท่านเดินทางสู่เซินเจินโดยรถไฟ 

Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทยีบเท่า ระดับ 4**

ชาจีน เยือไผ่ บัวหิมะ–หยก–ช้อปปิงตงเหมิน–โชว์ม่านนํา 

      

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาํท่านเทียวชมบรรยากาศ เซินเจิน เมืองทีตงัอยู่ตอนใตสุ้ดของประเทศจีน 

ยหลงัจากการจดัตงัเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมือปี ค.ศ.1979 ทาํให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นทาํรายไดใ้ห้

เซินเจินไดรั้บการพฒันาจนเจริญ ทนัสมยัและมีภูมิทศัน์สวยงาม นาํท่านไปยงั

พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน)ตงัอยูใ่จกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเกียวกบัเมืองเซินเจิน มีทงั

โบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดให้เขา้ชมมาตงัแต่ปี 

ท่านแวะชมและเลือกซือสินคา้โอทอ็ปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,ยางพารา,บัวหิมะ และห

 

สายการบินEgypt Air (MS)โดยมีเจา้หน้าที

บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง** 

“ Exit  B” 

 

** 

โชว์ม่านนํา Mangrove Groove 

 (เช้า/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                           

เมืองทีตงัอยู่ตอนใตสุ้ดของประเทศจีน 

ทาํให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นทาํรายไดใ้ห้

เซินเจินไดรั้บการพฒันาจนเจริญ ทนัสมยัและมีภูมิทศัน์สวยงาม นาํท่านไปยงั SHENZHEN 

ตงัอยูใ่จกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเกียวกบัเมืองเซินเจิน มีทงั

โบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดให้เขา้ชมมาตงัแต่ปี 1988 จากนนันาํ

บัวหิมะ และหยก 
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เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร: เมนูพเิศษ อาหารซีฟู๊ด 

นาํท่านเดินทางสู่ วดักวนอเูป็นวดัทศัีกดสิิทธิทชีาวเซินเจินนิยมขอพรในเรืองหน้าทกีารงาน สักการะขอพระเทพเจ้า

กวนอู เป็นเทพสัญลกัษณ์แห่งความซือสัตย ์ความจงรักภกัดี และความกลา้หาญ นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน

แหล่งช้อปปิงย่านวยัรุ่นของชาวจีน ให้ทุกท่านช้อปปิงสินค้ามากมายตามอธัยาศยั อาทิ เสือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และอืนๆอีกมากมาย 
 

 
 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักกงิ+ไวน์แดง   

ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านนํา การแสดงทีนาํเอา แสงเลเซอร์สี เสียง และม่านนาํมาผสมผสานกนัดว้ย

เทคนิคและทีมงานผูส้ร้างงานระดบัโลก OCTBAYไดทุ้่มทุนกวา่ 200ล้านหยวนจดัแสดง ณ OCT BAY WATER 

SHOW THEATRE ดว้ยเรืองราวของเด็กหญิงผูมี้ความกลา้หาญกบัลิง ทีช่วยกนัออกตามหา เครืองบรรเลงเพลงวิเศษ

ทีจะนํามาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานและ

ประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการ์ชุดนี 

**ในกรณีโชว์ม่านนํา MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลียนเป็นดูโชว์วัฒนธรรมทีหมูบ้านวัฒนธรรมแทน 

** 

จากนัน นําท่านเข้าสู่ทพีัก Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทยีบเท่า ระดับ 4** 

วนัทสีาม   วดัแชกงมิว–วดัหวังต้าเซียน–โรงงานจิวเวอรี–ช้อปปิงนาธาน จิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนาํทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ 
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จากนนั  นาํท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือทีรู้จกักนัดีในนาม “วัดแช

กงหมิว” หรือวัดกังหัน นนัเอง โด่งดงัในเรืองการงานและ

ธุรกิจขอฌชคขอลาภ จากนันนมัสการเทพเจ้าแชกงเพือ

ความเป็นสิริมงคลนมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัด

หวงัต้าเซียนหนึงในวดัทีโด่งดงัทีสุดของฮ่องกง เทพซึงขึน

ชือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายที

นาํธูปและของมาสักการะเพือขอพรต่างๆตงัแต่เรืองความ

รักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ จากนัน เยียมชม

โรงงาน“จิวเวอร์รี”ทีขึนชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที

ได้รับรางวลัอนัดบัเยียมยอดและแวะชมโรงงานหยก(วัด

หวังต้าเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางส่วนตังแต่ปลายมี.ค. 

62 เป็นต้นไปเป็นเวลา1 ปีและยังไม่มีกําหนดเปิดอย่างเป็น

ทางการแต่ยังมีบางส่วนทีสามารถเข้าไปสักการะได้ดังนัน

ทางบริษัทฯ จึ งขอปรับเปลียนโปรแกรมต ามความ

เหมาะสมอีกครังค่ะ) 
 

 
 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนนั นาํท่านสู่ถนนนาธานให้ท่านมกัจะตงัตน้กนัทีสถานี

จิมซาจุ่ยมีร้านขายของทังเครืองหนังเครืองกีฬา, 

เครืองใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบที

เป็นของพืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนั

ซบัซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEXขนาด

ใหญ่ชือOCEAN TERMINAL ซึงประกอบไปดว้ย

ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกนัและมีทางเชือมติดต่อ

สามารถเดินทะลุถึงกนัได(้อสิระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย) 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินCheak Lap Kok 

20.50 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอยิิปต์แอร์เทียวบินที MS 961 
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22.40 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

**ในกรณตีิดด่านเป็นเวลานานทําให้มีผลกระทบต่อโปรแกรมและไม่สามารถท่องเทยีวได้ครบทุกโปรแกรมตามระบุทางบริษัทจึงขอ

ปรับเปลยีนและตัดโปรแกรมตามเวลาทเีหมาะสม 

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

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ราคา ทัวร์ฮ่องกง เซินเจนิ โชว์ม่านนํา 3 วนั 2 คืน สายการบินอยิปิต์แอร์ (MS) 

เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง เด็กอายุตาํกว่า 18 พักเดยีว 

06 ม.ิย.62 08 มิ.ย.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 

27 มิ.ย.62 29 มิ.ย.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 

04 ก.ค.62 06 ก.ค.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 

11 ก.ค.62 13 ก.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 

18 ก.ค.62 20 ก.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 

25 ก.ค.62 27 ก.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 

08 ส.ค.62 10 ส.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 

15 ส.ค.62 17 ส.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 

22 ส.ค.62 24 ส.ค.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 

29 ส.ค.62 31 ส.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 

12 ก.ย.62 14 ก.ย.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 

19 ก.ย.62 21 ก.ย.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 

26 ก.ย.62 28 ก.ย.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 

10 ต.ค.62 12 ต.ค.62 20+1 10,999 10,999 10,999 3,500 

17 ต.ค.62 19 ต.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 

22 ต.ค.62 24 ต.ค.62 20+1 10,999 10,999 10,999 3,500 

24 ต.ค.62 26 ต.ค.62 20+1 10,999 10,999 10,999 3,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัวเครืองบินชันทศันาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 
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 ทพีักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทตีามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทยีวตามรายการระบุ 

 ค่าแรงไกด์ท้องถนิและหวัหน้าทวัร์นําเทยีวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าวซ่ีากรุ๊ปเข้าประเทศจีนด่านเซินเจิน 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ในกรณียกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ต้องชําระค่าวซ่ีาเดยีวเข้าจีน ท่านละ 1,500 บาท (สําหรับท่านทมีีวซ่ีาเดยีวเข้าจีนอยู่แล้ว ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนค่าวีซ่ากรุ๊ปและต้องใช้วซ่ีาเดียวเท่านันจะไม่สามารถใช้วซ่ีากรุ๊ปได้) 

 ภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทสัีงเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทไีม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตรา 300HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน**เริมตังแต่1 พ.ค.62 เป็นต้นไป**

บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 

การท่องเทยีวประเทศจีนนันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพอืเป็นการส่งเสริมการท่องเทยีวดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทีซึงไม่มีการบังคับให้ท่านซือ

ซือหรือไม่ขึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทงัสินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์

เพมิทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว

ข้างต้นอาจมีการเปลยีนแปลงหรือสลบัสับเปลยีนได้ตามความเหมาะสม ในกรณไีม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพมิท่านละ 3,000 

บาท 

 

เงือนไขการเดินทาง 

 กรุ๊ป 9 ท่าน ขึนไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ 

 กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัร์เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนเดินทาง ** 
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 กรณีทท่ีานมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน,ตัวรถทัวร์,ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที

เจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทาํการออกตวัหรือชําระค่าทัวร์เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน  

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ )เล่มนําเงิน(เดินทางเพือการท่องเทียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศ

ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองโรงแรมทีพัก 

 เนืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดยีว(Single)และห้องคู่

(Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

 กรณีทมีีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิในการปรับเปลยีนหรือย้ายเมืองเพือให้เกดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึงขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนันๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนัด้วย 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองตัวเครืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเลือนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะต้องชําระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทสีายการบินและบริษัททัวร์เรียกเกบ็และการจัดทนัีงของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาํหนดซึงทาง

บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลกิการเดินทางและได้ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ว(กรณีตวั 

REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน 

 

เงือนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด  ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล  ,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50 % และริบเงินมัดจําทงัหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทงัสิน 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทไีม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการคืนเงนิทุกกรณี  

เงือนไขอืน ๆ : 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้  )15 ท่านขึนไป   (เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน  ,ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทยีว

เท่านัน )หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ (  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน  ,การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทกีรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิตัิทางธรรมชาติ)ซึงลูกค้าจะต้ อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม( 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเทยีว )ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนี ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร์( 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเีกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทยีวเองหรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทิจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านํามันหรือค่าเงินแลกเปลยีน ทางบริษัท สงวนสิทธปิรับราคาตวั

ดังกล่าว 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทงัหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดังนัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทวัร์  
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 กรณมีี “คดีความ” ทไีม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทอียู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 กรณ ี“หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายุครรภ์ทชัีดเจน สิงนีอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 


