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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบนิไทยคาเธ่ยแ์ปซิฟิค 

 

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

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

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

 

 

 

 

 

 

 

14.55 น.    เดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทยีวบนิ CX 654  **บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง** 

18.45 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงใหท้่านออก “ Exit B”  

จากนนั เดนิทางสู่แหล่งชอ้ปปิงทขีนึชอือีกหนึงแห่ง Mongkok Ladies Market  

(อสิระอาหารเยน็)  

จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทพีกั  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า 

วนัทีสอง   วดัหวงัตา้เซียน-วดัแชกงมิว-วดัชิหลนิ-รีพลสัเบย-์ขอพรเจา้แม่กวนอมิ-นงัรถรางขึนพคีแทรม-ชอ้ปปิงนาธาน จมิซ่าจุย่     
                    Avenue of Stare       (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบตมิซํา ณ ภตัตาคาร 

จากนนั นําท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือทีรูจ้กักนัดีในนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั นนัเอง 

นมสัการเทพเจา้แชกงเพือความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้

เซียน หนึงในวดัทโีด่งดงัทสุีดของฮ่องกง เทพซงึขนึชอืในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็และพบ

กบัผูค้นมากมายทนีาํธูปและของมาสกัการะเพอืขอพรต่างๆตงัแต่เรืองความรกัไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการทาํธุรกจินาํท่านสู่ วดัชิหลนิ เพอืนมสัการเจา้แม่กวนอิมและพระโพธิสตัว ์ทแีห่งนี

ได ้สรา้งขนึตามสถาปตัยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ภายในมสีระบวัอนังดงาม จากนนั เยียมชม

โรงงาน“จิวเวอรร์ี”ทขีนึชือของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท์ไีดร้บัรางวลัอนัดบัเยยีมยอดและแวะ

ชมโรงงานหยก 

เทยีง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun : Set D 

บ่าย นาํท่านเทยีวเกาะฮ่องกงขนึสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึงในแหลง่ท่องเทยีวยอดนิยมเป็นจดุชมววิทคุีณจะตอ้งทงึกบัความ 

สวยงาม นาํท่านสู่ สถานีพคีแทรม เพอืโดยสารรถรางดว้ยระยะทาง 1.4 กม.สูงประมาณ 400 เมตรจากระดบันาํทะเล 
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 ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดต้นืตาตนืใจกบัทศันียภาพของเกาะฮ่องกงและฝงัเกาลูนซงึ 
เต็มไปดว้ยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆทสีรา้งตามหลกัฮวงจุย้ นาํท่านสู่หาดทราย  

REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทนเ์สยีวแห่งนีสวยทสุีดแห่งหนึง และยงัใชเ้ป็น 

ฉากในการถ่ายทาํภาพยนตรห์ลายเรอืงมรูีปปนัของเจา้แมก่วนอิมและเจา้แมท่นิโห่ว 

ซงึทาํหนา้ทปีกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยททีอดยาวลงสู่ 

ชายหาด ใหท่้านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพอืเป็นสริ ิ

มงคล ขา้มสะพานต่ออายุซงึเชอืกนัว่าขา้มหนึงครงัจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี 

จากนนั นาํท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท้่านเตม็อมิกบัการชอ้ปปิงย่าน จมิซาจุย่มกัจะตงัตน้กนัท ี

 สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทงั เครอืงหนงั,เครอืงกฬีา, เครอืงใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป  

 และสนิคา้แบบทเีป็นของพนืเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายม ี 

 SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชอืOCEAN TERMINAL ซงึประกอบไปดว้ย 

 หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชอืมติดต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้(อสิระอาหารเยน็)  

 นาํท่านชม โชวแ์สงสเีสยีงสุดยงิใหญ่ A Symphony of Lights งานแสดงแสงสเีสยีงถาวรท ี

 ใหญ่ทสุีดในโลก บนัทกึโดยกนิเนสสบ์ุค๊ซงึใชต้ึกถงึ 44 ตึกรอบอ่าววคิตอเรีย แสง ส ี 

 เสยีง ใชง้บประมาณสูงถงึ 44 ลา้นดอลลา่รฮ่์องกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกต่างๆ ใน 

 ฝงัเกาะฮ่องกง จะเลน่ไฟ มแีสงเลเซอรว์งิไปมา  พรอ้มกบัดนตรีประกอบการแสดง จดุ 

 ในการชมการแสดงมอียู่ 2 จดุ คือ หนา้หอนาฬกิา และบริเวณ Avenue of Star  

จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทพีกั  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า 

วนัทสีาม  สกัการะพระใหญ่วดัโป่หลนิ-นงักระเชา้นองปิง-สวนสนุกดิสนียแ์ลนด-์กรุงเทพฯ     (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบตมิซํา ณ ภตัตาคาร 

จากนนั นาํท่านนังกระเชา้ Ngong ping 360 ทยีาวทสุีดในโลก จากตุงชุงสู่ทรีาบนองปิงใน 

เวลา 25 นาท ีท่านจะไดช้มทวิทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถา 

ปตัยกรรมจีนโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพนืท ี1.5 เฮคตารเ์หนือระดบันาํทะเล  

371 เมตร อสิระใหท้่านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ 

ลนัเตา (กระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุง 14-20 ก.ย. 61ในกรณีทีกระ 

เชา้นองปิงจะมีการปิดปรบัปรุง จะเปลยีนเป็นนังรถโดยสารของทางนองปิงขึนแทน)  
เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่ายนาํท่านเดนิทางสู ่ ฮ่องกง ดีสนียแ์ลนด ์(โดยรถไฟใตดิ้นของดิสนีย)์ อาณาจกัรแห่งจินตนาการ

นีประกอบดว้ยพนืท4ี ส่วน ไดแ้ก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซีแลนด ์และ

ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ซึงแต่ละแห่งต่างมจีุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั ท่องอเมริกาฉบบัย่อส่วนอย่างมี

ชีวิตชีวาทีถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวนส์แควร ์รา้นคา้น่ารกั ๆ และหอสงัเกตการณ์วิคตอเรีย 

หรือจะแวะเขา้ไปชมโลกของเด็กนอ้ยทีน่ารกั ชมตุก๊ตานานาชาติรอ้งเพลงและร่ายราํโดยจาํลองการ
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แต่งกายชุดประจาํชาติจากทวัทุกมมุโลกใน สมอลเวิลด ์ผจญภยักบัการล่องเรือท่องป่าทเีต็มไปดว้ยสิงสาราสตัวต์ลอดเสน้ทาง

และโชวแ์รงระเบดิทตีนืเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซทีซีงึคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอ 

เรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกีเมาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลือนไหว

ตระการตาแบบ 3 มติิ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงั ทู

มอร์โรว ์แลนด์ ดินแดนแห่ งอนาคตและสิงทีพลาดไม่ได คื้อรถไฟเหาะ 

SpaceMountain แน่นอนว่าอย่าลมืแวะไปถ่ายรูปกบัมคิก ีตนืตาตนืใจ 

กบัหนึงในซุปเปอรฮ์ีโร่ทยีงิใหญ่ทสุีดคนหนึงของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา 

และฮ่องกงจะไมเ่หมอืนเดมิ Iron Man Experience - เครอืงเล่น ธีมมารเ์วล  

เครอืงแรกสุดที สวนสนุก ดิสนีย ์เปิดแลว้ตอนนีท ีฮอ่งกงดิสนียแ์ลนด!์ เปิดฉาก 

ความบนัเทงิดว้ยโชวรู์ปแบบใหมแ่กะกลอ่งขบวนพาเหรด “Flights of Fantasy 

Parade”ตระการตากบัความงดงามของปราสาททีส่งประกายระยิบระยบัในยาม

เย็นดว้ยผงวิเศษพิกซดีสัทข์องทิงเกอรเ์บลล ์นอกจากนียงัเปิดตวัความสนุกอืนๆ 

อีกมากมากมายพรอ้มตอ้นรบัแขกคนพิเศษเช่นคุณเพือมาร่วมเป็นส่วนหนึงใน

ประวตัศิาสตรห์นา้สาํคญัของฮ่องกงดสินียแ์ลนด(์อสิระอาหารเย็น) ไดเ้วลาสมควร

 นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 

ไฟลท์บิน CX 617 

21.30 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เทยีวบนิท ีCX617 

23.25 น.  ถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

 

ไฟลท์บิน CX 709 

22.25 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เทยีวบนิท ีCX709 

00.15 น.  ถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

วนัเดินทาง ราคา ทวัรฮ์อ่งกง นองปิง ดิสนีย ์3 วนั 2 คนื บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 
เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ เทยีวบนิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

15 ก.ย. 61 17 ก.ย. 61 20 CX654/CX709 17,900 17,900 16,900 5,500 

22 ก.ย. 61 24 ก.ย. 61 20 CX654/CX709 17,900 17,900 16,900 5,500 

29 ก.ย. 61 01 ต.ค. 61 20 CX654/CX709 17,900 17,900 16,900 5,500 
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11 ต.ค. 61 13 ต.ค. 61 20 CX654/CX617 20,900 20,900 19,900 6,500 

13 ต.ค. 61 15 ต.ค. 61 20 CX654/CX617 20,900 20,900 19,900 6,500 

18 ต.ค. 61 20 ต.ค. 61 20 CX754/CX617 19,900 19,900 18,900 5,500 

20 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 20 CX654/CX709 18,900 18,900 17,900 5,500 

25 ต.ค. 61 27 ต.ค. 61 20 CX654/CX617 18,900 18,900 17,900 5,500 

27 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61 20 CX654/CX709 18,900 18,900 17,900 5,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
 ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ  
 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
 ค่าแรงไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าบตัรเขา้ชมสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์

 
 
 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพมิ 7%  
× ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
× ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
× ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 
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× ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 ดอลล่าหฮ์อ่งกง/วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 
× ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

 
หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเทยีวประเทศจนีนันจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพอืเป็นการส่งเสริมการท่องเทยีวดงักล่าวคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวั
หมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึงจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทซึีงไม่มีการบงัคบัใหท่้านซือซอืหรอืไม่ขึนอยู่กบัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทงัสนิหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พมิทางบริษัทฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบ
และยอมรบัเงอืนไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลยีนแปลงหรือสลบัสบัเปลยีนไดต้าม
ความเหมาะสม ในกรณีไม่ลงรา้นรฐับาลตอ้งจ่ายเพิมท่านละ 3,000 บาท 

 
เงอืนไขการเดินทาง 

 กรุป๊ 9 ท่าน ขึนไปออกเดินทาง มีหวัหน้าทวัร ์
 กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน) ** โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 7 วนักอ่นเดินทาง ** 
 กรณีทท่ีานมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุก

ครงักอ่นทําการออกตวัหรือชําระค่าทวัรเ์นืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์บินหรอืเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หากเกดิขอ้ผิดพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสทิธใินการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนําเงนิ)เดินทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทงัสนิ 
 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

 เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดียว(Single)และหอ้งคู่

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

 กรณีทมีีการจดัประชุมนานาชาต(ิTrade Fair)เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษิัทฯขอสงวนสทิธิในการ

ปรบัเปลยีนหรือยา้ยเมืองเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮอ่งกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งมีขนาดกระทดัรตั ซงึขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนันๆและหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่าย

สว่นต่างทสีายการบนิและบรษิทัทวัรเ์รียกเกบ็และการจดัทนีังของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซงึทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้ําเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้(กรณีตวั REFUNDได)้ผูเ้ดินทางจะตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน  
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เงอืนไขการสาํรองทนีัง 
1. กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่น้อย

 กวา่15 วนั มิฉะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
     2. กรณียกเลกิ    
  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

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

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
    3.  กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะทาํการเลอืนการ 
          เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทไีม่สามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็น

  จริงในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิทุกกรณี 
4.  บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที

  บรษิัทฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอนืทีเดินทางในคณะเดียวกนั  

  บริษทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
 

รายละเอยีดเพมิเตมิ 
 บริษัทฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบนิยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและ

ต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรอืเหตภุยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิ

เหตุสุดวสิยั ซึงอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเทยีว(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของ

นักท่องเทยีวเองหรอืในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
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 กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสทิธิทจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
 ตวัเครอืงบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือไดห้ากมี

การปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน ตามอตัราค่านํามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลยีน ทางบริษทั สงวนสทิธิปรบัราคาตวัดงักล่าว 
 เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได ้

ยอมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
 กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทียวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 


