
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธ่ย์แปซิฟิค 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets-เซินเจิ้น   (- /-/เย็น) 

04.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic 
Airways (CX) โดยมเีจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น  

06.30 น.    ออกเดินทางสูฮ่อ่งกง โดยเท่ียวบิน CX 616  **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
10.15 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงให้ทา่นออก “ Exit  B”  

หรือ 

05.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic 
Airways (CX) โดยมเีจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น  

08.25 น.    ออกเดินทางสูฮ่อ่งกง โดยเท่ียวบิน CX 700 **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
12.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงให้ทา่นออก “ Exit  B”  

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
จากนั้น น าทา่นนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงช ุงสู่ท่ีราบ

นองปิงในเวลา 25 นาที ทา่นจะไดช้มทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะ
ลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบ่้านนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 
เฮคตาร์เหนือระดบัน ้ าทะเล 371 เมตร อิสระให้ทา่นนมสัการ พระใหญ่วัด
โป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา  อิสระทุกทา่นท่ี City Gate 

Outlet แหลง่รวมเส้ือผา้แบรนด์เนม ห้าง  OUTLETS ขนาดใหญบ่นเกาะ
ลนัเตา หา่งจากสนามบินนานาชาติฮอ่งกงเพียง 10 นาที ตั้งอยูบ่ริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมีเ ส้ือผ้าแบรนด์ช ั้นน า
มากมายให้เลือกชอ้ปรวมทั้งเคร่ืองประดับ เ ส้ือผ้าเ ด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแตง่บ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้ง
บริเวณ ช ั้น 1 ยงัเป็น Fast Food ชื่อดงัอยา่ง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ช ั้นใต้ดินยังมี Supermarket มี
รายการให้เลือกซ้ือเลือกหาไมว่า่จะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเคร่ืองใช ้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate 
Outlets Mallมร้ีานอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ช ั้น
บนสุดของห้างยงัมร้ีานกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพกัให้หายเหน่ือย 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่ เซินเจิ้น โดยรถโค้ช (ถ้าจ านวนไม่ถึง 20 ท่าน เปลี่ยนเป็นรถไฟ) 

**ในกรณีเปลี่ยนจากนองปิงเป็น ดิสนีย์แลนด์ เพ่ิมท่านละ 2,500 บาท** 
**(ไม่ได้อยู่ถึงดูพลุในดิสนีย์)** 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4** 
 

 
 

 



วันท่ีสอง   เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปป้ิงหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ า Mangrove Groove  
                    (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม น าทา่นเ ท่ียวชมบรรยากาศ เซิน
เจิ้น เมอืงท่ีตั้งอยูต่อนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตั้ง เ ป็นเขต
เศรษฐกจิพิเศษเมือ่ปี ค.ศ.1979 ท าให้เศรษฐกจิของจีนเติบโตและเป็นท ารายได้
ให้ประเทศจีนมากท่ีสุด  เซินเ จ้ินได้รับการพัฒนาจนเจริญ ทันสมยัและมีภูมิ
ทศัน์สวยงาม น าทา่นไปยัง  SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น) 
ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ภายใ นมีการจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกบัเมืองเ ซินเ จ้ิน มีทั้ งโบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแตปี่ 1988 จากนั้ นน าทา่นแวะชมและเลือกซ้ือ
สินคา้โอท็อปของประเทศจีน เชน่ ชาจีน,ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสูท่ี่ชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหลง่ใหญข่องเซินเ จ้ิน“Lowu City”คนไทย
รู้จกัในนาม 
มาบุญครองเมอืงไทย เป็นแหลง่เส้ือผา้ กระเป๋า นาฬิกา ท่ีมีชื่อเ สียงมากท่ีสุด คน
ไทยท่ีมาเท่ียวจะแวะซ้ือเส้ือผา้คณุภาพดีท่ีน่ี กระเป๋าหนัง ย่ีห้อดังๆ ของโลกเชน่ 
หลุยส์ วติตอง กม็สีว่นนาฬิกาย่ีห้อดงัๆ ของโลกเชน่ ROLEX ก็มีให้เ ลือกหลาย
แบบ พนักงานขายหลายร้านพดูภาษาไทยได ้เหมอืนคนไทยพดูภาษาองักฤษกบัลูกค้าชาวตา่งประเทศ ภายในแบง่
ซอยเป็นร้านขนาดเล็กมากมาย แตล่ะร้านจะม ีCATALOG สินคา้ดงัๆ ระดับโลกให้ลูกค้าเ ลือก หากพอใจเขาจะไป
หยิบสินคา้มาให้ชม และตอ่รองราคากนัชนิดคนไทยขนกลบัมาเมอืงไทยมากมายเลยทีเดียว 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักก่ิง+ไวน์แดง    
ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน้ า การแสดงท่ีน าเอา แสงเลเซอร์สี เ สียง 
และมา่นน ้ ามาผสมผสานก ันด้วยเทคนิคและทีมงาน ผู้สร้า งงานระดับโลก 
OCTBAYได้ทุม่ทุนกวา่ 200ล้านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW 
THEATRE ดว้ยเร่ืองราวของเด็กหญิงผู ้มีความกล้าหาญกบัลิง ท่ีชว่ยกนัออกตาม
หา เคร่ืองบรรเลงเพลงวเิศษ ท่ีจะน ามาใชป้ลดปลอ่ยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่า
โกงกางทา่นจะไดรั้บความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการ์ช ุดน้ี   

จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4** 
 

วันท่ีสาม   รีพลัสเบย-์เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี-่ช้อปป้ิงนาธาน จิมซาจุย่-กรุงเทพฯ     (เช้า/
กลางวัน/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  น าทุกทา่นเ ดินทางสู่ฮอ่งกง โดยรถไฟ น าทา่นสู่หาดทราย REPULSE 

BAY หาดทรายรูปจนัทน์เส้ียวแหง่น้ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึง และยงั  
ใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมรูีปป้ันของเจ้าแมก่วนอิมและเจ้า
แมทิ่น 



โหว่ซ่ึงท าหน้าท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู ่
ชายหาด ให้ทา่นนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อเ ป็นสิริ
มงคล ขา้มสะพานตอ่อายุซ่ึงเชื่อกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมอีายุเพิ่มข้ึน 3 ปี ชมโรงงาน“จิว
เวอร์ร่ี” ท่ีข้ึนชื่อของฮอ่งกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเย่ียมยอด 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่วัดแชกง  หรือท่ีรู้จักกนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน 
นั่นเอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล  

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าทา่นสู ่ถนนนาธาน ให้ทา่นเต็มอ่ิมกบัการช ้อปป้ิงยา่น จิมซาจุ่ยมกัจะตั้งต้นกนัท่ี

สถานีจิมซาจุย่มร้ีานขายของทั้ง  เคร่ืองหนัง ,เคร่ืองกีฬา , เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า ,
กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมอืงฮอ่งกงอยูด่้วยและตาม
ซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขน าดใหญช่ื่ อ
OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้าเ รียงรายกนั
และ มทีางเชื่อมติดตอ่สามารถเดินทะลุถึงกนัได้ (อิสระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย) 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน Cheak Lap Kok 
19.50 น.  เหิรฟ้ากลบัทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX703 
21.45 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

หรือ 
21.30 น.  เหิรฟ้ากลบัทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX617 

23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
หรือ 

22.25 น.  เหิรฟ้ากลบัทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX709 
00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
 

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

 

ราคา ทัวร์ฮ่องกง เซินเจ้ิน ฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก 

วันเดินทางเดินทาง จ านวน เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 
เด็กอายุต่ ากว่า 

18 
พักเดี่ยว 

17 – 19 มี.ค.61 20 CX700/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

24 – 26 มี.ค.61 BUS1 20 CX700/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

24 – 26 มี.ค.61 BUS2 20 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 



29 – 31 มี.ค.61 24 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

07 – 09 เม.ย. 61 20 CX700/617 14,900 14,900 14,900 4,500 

13 – 15 เม.ย. 61 20 CX700/617 15,900 15,900 15,900 4,500 

14 – 16 เม.ย. 61 20 CX700/709 15,900 15,900 15,900 4,500 

21 – 23 เม.ย. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

27 – 29 เม.ย. 61 20 CX700/709 14,900 14,900 14,900 4,500 

28 – 30 เม.ย. 61 20 CX700/709 14,900 14,900 14,900 4,500 

05 – 07 พ.ค. 61 20 CX700/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

12 – 14 พ.ค. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

18 – 20 พ.ค. 61 20 CX700/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

25 – 27 พ.ค. 61 20 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

02 – 04 มิ.ย. 61 20 CX616/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

09 – 11 มิ.ย. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

16 – 18 มิ.ย. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

23 – 25 มิ.ย. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

29 – 01 ก.ค. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 

- กรุ๊ป 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ 
- กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ** 

อัตราค่าบริการรวม 

- ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  



- ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม  

- ในกรณียกเล ิกวีซ่ากรุ๊ป ต้องช าระค่าวซี่าเด่ียวเขา้จนี ท่านละ 1,500 บาท  
- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอ ยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 หยวน/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม
ของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

-  

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ) 
การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเ ท่ียวดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อ
ซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดท้ังสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพ่ิมทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

     2.กรณียกเลิก   2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, 

           วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

   2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าท้ังหมด  

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 



         เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็น

จริง ในกรณี 

           เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี
บริษัทฯ 

   ก าหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง

น าไปช าระ 
  ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลอืไมถ่ึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระ
เหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้  

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง**  


