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วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วดัโป่หลนิ-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets-เซินเจิน้   (- /-/L) 

04.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 

Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

06.30 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX 616  **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
หรือ 

05.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 

Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

08.15 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX 700   **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 

12.15 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit  B”  

จากนั้น น าท่านน่ังกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบ
นองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะ
ลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 

เฮคตาร์เหนือระดบัน ้ าทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมสัการ พระใหญ่วัด
โป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา อิสระทุกท่านท่ี City Gate 

Outlet แหล่งรวมเส้ือผา้แบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะ
ลนัเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยูบ่ริเวณสถานีรถไฟใตดิ้นตงชงมีเส้ือผา้แบรนด์ชั้นน า
มากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเคร่ืองประดบั เส้ือผา้เด็ก รองเทา้กีฬา และของตกแต่งบา้น สินคา้ลดพิเศษ รวมทั้ง
บริเวณ ชั้น 1 ยงัเป็น Fast Food ช่ือดงัอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ชั้นใตดิ้นยงัมี Supermarket 

มีรายการใหเ้ลือกซ้ือเลือกหาไม่วา่จะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเคร่ืองใช ้และ สินคา้อีกมากมาย Citygate 

Outlets Mallมีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านคา้รวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้น
บนสุดของหา้งยงัมีร้านกาแฟสุดเก๋ใหน้ัง่จิบนัง่พกัใหห้ายเหน่ือย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถไฟ 

 

**ในกรณเีปลีย่นจากนองปิงเป็น ดสินีย์แลนด์ เพิม่ท่านละ 2,000 บาท** 

**(ไม่ได้อยู่ถึงดูพลุในดสินีย์)** 

 

เยน็  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4** 
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วนัทีส่อง   เซินเจิน้-พพิธิภณัฑ์เซินเจิน้-ชาจนี เยือ่ไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปป้ิงหล่อหวู่ -โชว์ม่านน า้ Mangrove Groove       (B/L/D)                                                                                                                            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม น าท่านเท่ียวชมบรรยากาศ เซิน
เจิ้น เมืองท่ีตั้ งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจดัตั้ งเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษเม่ือปี ค.ศ.1979 ท าใหเ้ศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นท ารายได้
ให้ประเทศจีนมากท่ีสุด  เซินเจ้ินไดรั้บการพฒันาจนเจริญ ทนัสมยัและมีภูมิ
ทัศน์สวยงาม น าท่านไปยงั SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์  เซินเจิ้น ) 

ตั้ งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับเมืองเซินเจ้ิน มีทั้ งโบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดให้เขา้ชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นน าท่านแวะชมและเลือกซ้ือ
สินคา้โอทอ็ปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,เยือ่ไผ่ ,บัวหิมะ และหยก 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ท่ีช้อปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน“Lowu City”คนไทย
รู้จกัในนาม 

มาบุญครองเมืองไทย เป็นแหล่งเส้ือผา้ กระเป๋า นาฬิกา ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด 

คนไทยท่ีมาเท่ียวจะแวะซ้ือเส้ือผา้คุณภาพดีท่ีน่ี กระเป๋าหนงัยี่ห้อดงัๆ ของโลก
เช่น หลุยส์ วิตตอง ก็มีส่วนนาฬิกายี่ห้อดงัๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มีให้เลือก
หลายแบบ พนกังานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได ้เหมือนคนไทยพดูภาษาองักฤษกบัลูกคา้ชาวต่างประเทศ ภายใน
แบ่งซอยเป็นร้านขนาดเล็กมากมาย แต่ละร้านจะมี CATALOG สินคา้ดงัๆ ระดบัโลกให้ลูกคา้เลือก หากพอใจเขา
จะไปหยบิสินคา้มาใหช้ม และต่อรองราคากนัชนิดคนไทยขนกลบัมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง   

ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน ้า การแสดงท่ีน าเอา แสงเลเซอร์สี เสียง 
และ 
ม่านน ้ามาผสมผสานกนัดว้ยเทคนิคและทีมงานผูส้ร้างงานระดบัโลก OCTBAYได้
ทุ่มทุน 

กวา่ 200ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ดว้ยเร่ือง 
ราวของเด็กหญิงผูมี้ความกลา้หาญกบัลิง ท่ีช่วยกนัออกตามหา เคร่ืองบรรเลงเพลงวิเศษ ท่ีจะน ามาใชป้ลดปล่อยนก
ออกจากเวทยม์นตร์ของป่าโกงกางท่านจะไดรั้บความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดง
สุดอลงัการ์ชุดน้ี  

จากนั้น น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4** 
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วนัทีส่าม   รีพลสัเบย์-เจ้าแม่กวนอมิ-วดัแชกงมวิ-โรงงานจวิเวอร่ี-ช้อปป้ิงนาธาน จมิซาจุ่ย-กรุงเทพฯ       (B/L/-)                                                                                                                             

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม น าทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ 

น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน์เส้ียวแห่งน้ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึง และยงัใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่
กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหน้าท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่
ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอมิและ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมี
อายุเพิ่มข้ึน 3 ปี ชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี” ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีได้รับ
รางวลัอนัดบัเยีย่มยอด 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือท่ีรู้จกักันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน 

นัน่เอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล  

เทีย่ง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่น จิมซาจุ่ยมกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง 

เคร่ืองหนงั,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ี
เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี 

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือOCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย ห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัและ มีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุ
ถึงกนัได ้(อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 

19.50 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX703 

21.45 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

หรือ 

21.30 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX617 

23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

หรือ 

22.25 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX709 

00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
 

........................................................................................ 
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อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

 

ราคา ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิน้ ฟรี กระเช้านองปิง 3 วนั 2 คนื บินคาเธ่ย์
แปซิฟิก 

เร่ิมเดินทาง 
กลบัจาก
เดินทาง 

เทีย่วบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มเีตียง 
เด็กอายุต ่ากว่า 

18 
พกัเดี่ยว 

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 

5 ม.ค. 61 7 ม.ค. 61 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

6 ม.ค. 61 8 ม.ค. 61 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

12 ม.ค. 61 14 ม.ค. 61 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

26 ม.ค. 61 28 ก.พ. 61 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

3 ก.พ. 61 5 ก.พ. 61 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

9 ก.พ. 61 11 ก.พ. 61 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

23 ก.พ. 61 25 ก.พ. 61 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

3 มี.ค. 61 5 มี.ค. 61 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

10 มี.ค. 61 12 มี.ค. 61 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

24 มี.ค. 61 26 มี.ค. 61 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 
- ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ  
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
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- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
- ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ 
- ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม  
- ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
- ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อตัราวนัละ 40 หยวน/วนั/ลูกทวัร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม
ของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีนน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซ่ึีงไม่มีการบังคับให้ท่าน
ซ้ือซ้ือหรือไม่ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์
เพิม่ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทวัร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัสับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

 

      กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
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1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆ
ทั้งส้ิน 

    3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 
  เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง ในกรณ ี เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทฯ   ก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั บริษัท
ต้องน าไปช าระ  ค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทวัร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

- บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน 

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย 

ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร์) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระ
เหมาขาด 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาทของ
นักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

- ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่นช่ือได้ 
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- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 
- กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


