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

12.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay 

Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น  

14.55 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 654  **บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

18.45 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองให้ทา่นออก “ Exit B”  

จากน้ัน เดนิทางสู่แหล่งช้อปป้ิงที่ข้ึนช่ืออกีหน่ึงแห่ง Mongkok Ladies Market  

(อิสระอาหารเย็น)  

จากน้ัน น าทา่นเข้าสู่ที่พัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง   วดัหวงัตา้เซียน-วดัแชกงมิว-วดัชิหลิน-รีพลสัเบย-์ขอพรเจา้แม่กวนอิม-นัง่รถรางข้ึนพีคแทรม-

ชอ้ปป้ิงนาธาน  

  จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights            (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน น าทา่นเดินทางสู่ วดัแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั 

น่ันเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพ่ือความเป็นสิริมงคลนมัสการ  เทพเจ้าหวงัตา้

เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หน่ึงในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซ่ึงข้ึนช่ือในการ

ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจบ็และพบกับผู้คนมากมายที่น าธูปและของมาสกัการะเพ่ือขอ

พรต่างๆตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจน าท่านสู่  วดัชิหลิน 

เพ่ื อน มัสการเจ้าแ ม่กวนอิมและพระโพธิสัต ว์  ที่ แ ห่ งน้ี ได้  ส ร้างข้ึนตาม

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ภายในมีสระบัวอันงดงาม จากน้ัน เย่ียมชมโรงงาน

“จิวเวอรรี์่”ที่ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเย่ียมยอดและ

แวะชมโรงงานหยก 

เทีย่ง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun 

บ่าย น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงข้ึนสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หน่ึงใน

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่ คุณจะต้องทึ่ งกับความ

สวยงาม น าท่านสู่ สถานีพีคแทรม เพ่ือโดยสารรถรางด้วยระยะทาง 

1.4 กม.สูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน ้าทะเล ระหว่างเส้นทาง

ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทศันียภาพของเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูนซ่ึง

เตม็ไปด้วยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย น า

ทา่นสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งน้ีสวยที่สุดแห่งหน่ึง และยังใช้เป็นฉากในการถ่าย

ท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซ่ึงท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง 

โดดเด่นอยู่ทา่มกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชาย 
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หาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ

เพ่ือเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกันว่าข้ามหน่ึงคร้ังจะมีอายุ

เพ่ิมข้ึน 3 ปี 

จากน้ัน น าท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเตม็อิ่มกับการช้อปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ยมักจะ

ต้ังต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เคร่ืองหนัง,เคร่ืองกีฬา, 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯและสินค้าแบบที่ เป็นของพ้ืนเมือง

ฮ่อ งกงอ ยู่ ด้ วยและต ามซอกตึ กอัน ซับ ซ้อนมากมายมี  SHOPPING 

COMPLEX ขน าด ให ญ่ ช่ือOCEAN TERMINAL ซ่ึ งป ระกอบ ไป ด้ วย

ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ 

(อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) น าท่านชม โชว์แสง

สเีสียงสุดย่ิงใหญ่ A Symphony of Lights  งานแสดง

แสงสีเสียงถาวรที่ ใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกโดยกิน

เนสส์บุ๊คซ่ึงใช้ตึกถึง 44 ตึกรอบอ่าววิคตอเรีย แสง สี เสียง ใช้งบประมาณสูงถึง 44 

ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกต่างๆ ในฝั่งเกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มีแสง

เลเซอร์ว่ิงไปมา พร้อมกับดนตรีประกอบการแสดง จุดในการชมการแสดงมีอยู่ 2 จุด คือ 

หน้าหอนาฬิกา และ 

บริเวณ Avenue of Star  

จากน้ัน น าทา่นเข้าสู่ที่พัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สาม  สกัการะพระใหญ่วดัโป่หลิน-นัง่กระเชา้นองปิง-สวนสนุกดิสนยีแ์ลนด-์กรุงเทพฯ     (เชา้/

กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน น าท่านนัง่กระเชา้ Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบ

นองปิงใน 

เวลา 25 นาท ีท่านจะได้ชมทวิทศัน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบ

กบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพ้ืนที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือ

ระดับน า้ทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ 

นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา  (ในกรณีกระเช้านองปิงจะมีการปิด

ปรบัปรุง จะเปลีย่นเป็นนัง่รถโดยสารของทางนองปิงแทน) 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่ายน าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดีสนียแ์ลนด  ์(โดยรถไฟใตด้ินของดิสนีย)์ อาณาจักร

แห่งจินตนาการน้ีประกอบด้วยพ้ืนที่4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์

แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษ

เฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์ส

แควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเดก็
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น้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายร าโดยจ าลองการแต่งกายชุดประจ าชาติจากทั่วทุกมุมโลกใน 

สมอลเวิลด ์ผจญภัยกับการล่องเรือทอ่งป่าที่เตม็ไปด้วยสิงสาราสตัว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ต่ืนเต้น เข้า

สู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซีที่ซ่ึงคุณจะได้พบกบัปราสาทซินเดอ 

เรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้ เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์

เคล่ือนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาว

และข้ามเวลาไปยัง ทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาด

ไม่ได้คือรถไฟเหาะ SpaceMountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับ

มิคกี้  ตื่นตาตื่นใจ 

กบัหน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ย่ิงใหญ่ที่สุดคนหน่ึงของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวก

เรา 

และฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man Experience - เครือ่งเล่น ธีมมารเ์วล  

เครื่องแรกสุดที่ สวนสนุก ดิสนีย์ เปิดแลว้ตอนนี้ ที่ ฮ่องกงดิสนีย์

แลนด!์ เปิดฉาก 

ความบันเทิงด้วยโชว์รูปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด “Flights of 

Fantasy 

Parade”ตระการตากับความงดงามของปราสาทที่ส่งประกายระยิบระยับ

ในยามเยน็ด้วยผงวิเศษพิกซ่ีดัสท์ของทิงเกอร์เบลล์ นอกจากน้ียังเปิดตัว

ความสนุกอื่นๆ อีกมากมากมายพร้อมต้อนรับแขกคนพิเศษเช่นคุณเพ่ือ

มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในประวัติศาสตร์หน้าส าคัญของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(อิสระอาหารเย็น) ได้เวลาสมควร น า

ทา่นเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 

21.30 น.  เหิรฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX617 

23.25 น.  ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หรือ 

22.25 น.  เหิรฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX709 

00.15 น.  ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

วนัเดินทาง ราคา ทวัรฮ่์องกง นองปิง ดิสนยี ์3 วนั 2 คืน บนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 20 17,900 17,900 16,900 5,500 

27 ม.ค.61 29 ม.ค.61 20 17,900 17,900 16,900 5,500 

02 ก.พ.61 04 ก.พ.61 20 18,900 18,900 17,900 5,500 

03 มี.ค.61 05 มี.ค.61 20 18,900 18,900 17,900 5,500 

10 มี.ค.61 12 มี.ค.61 20 17,900 17,900 16,900 5,500 

17 มี.ค.61 19 มี.ค.61 20 17,900 17,900 16,900 5,500 

22 มี.ค.61 24 มี.ค.61 20 18,900 18,900 17,900 5,500 

24 มี.ค.61 26 มี.ค.61 20 17,900 17,900 16,900 5,500 

 

เงือ่นไขการเดินทาง 

- กรุป๊ 9 ท่าน ข้ึนไปออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร ์

- กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัรเ์ต็มจ านวน) ** โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อน

เดินทาง ** 

อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครือ่งบนิชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงินพกัหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าบตัรเขา้ชมสวนสนุกดิสนยีแ์ลนด ์

อตัราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
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- ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์นต็,มินิบาร,์ซกัรีดทีไ่ม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 ดอลล่าหฮ่์องกง/วนั/ลูกทวัร ์ 1 ท่าน (บงัคบัตาม

ระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดดว้ยค่ะ) 

การท่องเทีย่วประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วดงักล่าวคือ

รา้นชารา้นหยกรา้นบวัหิมะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจิวเวอรรี์ ***ซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไม่มีการ

บงัคบัใหท่้านซ้ือซ้ือหรือไม่ข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เขา้รา้น

ดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ทางบริษทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัร์

โรงแรมและตารางการบนิดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

 

กรุณาโอนเงินเขา้บญัชี 

 

 

 

 

 

  

 

เงือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่

นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก    

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทั้งส้ิน 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

  2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งส้ิน 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่น

การ 
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         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทางไดต้าม

ความเป็นจริง ในกรณี 

           เจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษทัฯ 

   ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เนือ่งจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอื่นทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั 

บริษทัตอ้งน าไปช าระ 

  ค่าเสียหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

รายละเอียดเพิม่เติม 

- บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้

จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ ใน

กรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ

ในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษทั

ทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมื้ อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ย

แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุทีเ่กิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

- ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น

ชื่อได ้

- เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอื

ว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้ แลว้ทั้งหมด 
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- กรุป๊ทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

  


