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ฮอ่งกง นองปิง ดิสนียแ์ลนด ์บินคาเธ่ย ์
วดัหวงัตา้เซียน เจา้พอ่แชกงมิว วดัชิหลนิ 

ขอพรเจา้แม่กวนอมิ ชอ้ปป้ิงนาธาน 3 วนั 2 คืน 

 
 

  

 
 

 

 

พเิศษ อาหารทะเลหลีห่ยุ่นหมุ่น+พคีแทรม+แถมฟร ีชดุเสรมิบารมี บนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค 
จุดเด่นของโปรแกรม 
  นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญ่ วดั โป่หลนิ   

  นมสัการวดัหวงัตา้เซียน ขอพรดา้นสุขภาพ ชมความสวยงามของ วดัชิหลนิ 

  สกัการะขอพร เจา้พอ่แชกงมิว ชมแสง ส ีเสยีง  A Symphony of Lights 

 ขอพรเจา้แม่กวนอมิ ณ อา่วรพีลสัเบย ์นัง่รถรางข้ึนชม พคีแทรม  

  ชอ้ปป้ิงจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ณ ถนนนาธาน จมิซาจุย่ 

  ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ความสนุกที่ไม่มีวนัสิ้นสุด ณ ฮอ่งกงดิสนียแ์ลนด ์

  อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บา้นชาวประมง 

  แถมฟรี!!ชดุเสรมิบารมี  (เสื้อยดื+ถงุผา้+พดั+น ้ าด่ืม+คู่มือเที่ยวฮอ่งกง) 
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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยคาเธ่ยแ์ปซฟิิค 
 

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

12.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

14.55 น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ CX 654  **บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

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

จากนัน้ เดนิทางสู่แหลง่ชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่ออีกหน่ึงแห่ง Mongkok Ladies Market  

(อสิระอาหารเยน็)  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Penta Hotel or Regal Riverside หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง   วดัหวงัตา้เซยีน-วดัแชกงมิว-วดัชิหลนิ-รพีลสัเบย-์ขอพรเจา้แม่กวนอมิ-นัง่รถรางข้ึนพคีแทรม-ชอ้ปป้ิงนาธาน  

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือที่รูจ้กักนัดีในนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั นัน่เอง 

นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้

เซียน หน่ึงในวดัที่โด่งดงัที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบ

กบัผูค้นมากมายที่น าธูปและของมาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆตัง้แต่เรื่องความรกัไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการท าธุรกิจน าท่านสู่ วดัชิหลิน เพื่อนมสัการเจา้แม่กวนอิมและพระโพธิสตัว ์ที่แห่ง

น้ีได ้สรา้งขึ้นตามสถาปตัยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ภายในมสีระบวัอนังดงาม จากนัน้ เยี่ยมชม

โรงงาน“จวิเวอรร์ี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท์ี่ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยมยอดและแวะ

ชมโรงงานหยก 

เที่ยง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun 

บา่ย น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หน่ึงในแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณจะตอ้งทึ่งกบัความสวยงาม น าท่านสู่ 

สถานีพีคแทรม เพื่อโดยสารรถรางดว้ยระยะทาง 1.4 กม.สูงประมาณ 400 

เมตรจากระดบัน า้ทะเล ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัทศันียภาพ

ของเกาะฮ่องกงและฝัง่เกาลูนซึง่เตม็ไปดว้ยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆที่สรา้ง

ตามหลกัฮวงจุย้ น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทนเ์สี้ยวแห่งน้ีสวยที่สุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากใน
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การถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรื่องมรูีปปัน้ของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทนิโห่วซึ่งท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่น

อยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชาย 

หาด ใหท่้านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริ

มงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่าขา้มหน่ึงคร ัง้จะมอีายุเพิม่ขึ้น 3 ปี 

จากนัน้ น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเต็มอิ่มกบัการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุย่มกัจะตัง้ตน้กนัที่

สถานีจิมซาจุ่ยมีรา้นขายของท ัง้ เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า,กลอ้ง

ถ่ายรูป ฯลฯและสินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนั

ซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINAL 

ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ

กนัได  ้(อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย) น าท่านชม โชว ์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่  A 

Symphony of Lights  งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญ่

ที่สุดในโลก บนัทึกโดยกินเนสสบ์ุค๊ซึ่งใชต้ึกถึง 44 ตึกรอบ

อ่าววิคตอเรีย แสง สี เสียง ใชง้บประมาณ สูงถึง 44 

ลา้นดอลล่ารฮ่์องกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกต่างๆ ในฝัง่เกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มแีสงเลเซอรว์ิ่งไป

มา พรอ้มกบัดนตรปีระกอบการแสดง จดุในการชมการแสดงมอียู่ 2 จดุ คือ หนา้หอนาฬกิา และ 

บรเิวณ Avenue of Star  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Penta Hotel or Regal Riverside หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม  สกัการะพระใหญ่วดัโป่หลนิ-นัง่กระเชา้นองปิง-สวนสนุกดิสนียแ์ลนด-์กรุงเทพฯ     (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านนัง่กระเชา้ Ngong ping 360 ทีย่าวทีสุ่ดในโลก จากตงุชงุสู่ทีร่าบนองปิงใน 

เวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบั

สถาปตัยกรรมจีนโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพื้นที ่1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน า้ทะเล 

371 เมตร อิสระใหท่้านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่

ลนัเตา (ในกรณีกระเชา้นองปิงจะมีการปิดปรบัปรุง จะ

เปลี่ยนเป็นนัง่รถโดยสารของทางนองปิงแทน) 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ยน าท่านเดนิทางสู่  ฮอ่งกง ดีสนียแ์ลนด ์(โดยรถไฟใตดิ้นของดิสนีย)์อาณาจกัรแห่งจนิตนาการน้ี

ประกอบดว้ยพื้นที่4 ส่วน ไดแ้ก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซีแลนด ์และ

ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั ท่องอเมริกาฉบบัย่อส่วนอย่างมี
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ชีวติชีวาที่ถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวนส์แควร ์รา้นคา้น่ารกั ๆ และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรีย หรือจะแวะเขา้ไปชมโลกของ

เด็กนอ้ยที่น่ารกั ชมตุก๊ตานานาชาติรอ้งเพลงและร่ายร าโดยจ าลองการแต่งกายชุดประจ าชาติจากท ัว่ทุกมมุโลกใน  สมอลเวิลด ์

ผจญภยักบัการลอ่งเรือท่องป่าทีเ่ต็มไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ื่นเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซทีี่

ซึง่คุณจะไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอ 

เรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้ เมาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหว

ตระการตาแบบ 3 มติิ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงั ทู

มอร์โรว ์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่ งที่ พลาด ไม่ ได ้คื อรถไฟ เหาะ 

SpaceMountain แน่นอนว่าอย่าลมืแวะไปถ่ายรูปกบัมคิกี้ ตื่นตาตื่นใจ 

กบัหน่ึงในซุปเปอรฮ์โีร่ที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดคนหน่ึงของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา 

และฮ่องกงจะไมเ่หมอืนเดมิ Iron Man Experience - เครื่องเล่น ธีมมารเ์วล  

เครื่องแรกสุดที่ สวนสนุก ดิสนีย ์เปิดแลว้ตอนน้ีที่ ฮอ่งกงดิสนียแ์ลนด!์ เปิดฉาก 

ความบนัเทงิดว้ยโชวรู์ปแบบใหมแ่กะกลอ่งขบวนพาเหรด “Flights of Fantasy 

Parade”ตระการตากบัความงดงามของปราสาทที่ส่งประกายระยิบระยบัในยาม

เย็นดว้ยผงวเิศษพิกซี่ดสัทข์องทิงเกอรเ์บลล ์นอกจากน้ียงัเปิดตวัความสนุกอื่นๆ 

อีกมากมากมายพรอ้มตอ้นรบัแขกคนพิเศษเช่นคุณเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน

ประวตัศิาสตรห์นา้ส าคญัของฮ่องกงดิสนียแ์ลนด(์อสิระอาหารเยน็) ไดเ้วลาสมควร

 น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 

21.30 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX617 

23.25 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

หรอื 

22.25 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX709 

00.15 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

 

วนัเดินทาง ราคา ทวัรฮ์อ่งกง ไหวพ้ระ 5 วดัดงั 3 วนั 2 คืน บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

20 ต.ค.60 22 ต.ค.60 20 19,900 19,900 18,900 6,500 
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28 ต.ค.60 30 ต.ค.60 20 18,900 18,900 17,900 5,500 

04 พ.ย.60 06 พ.ย.60 20 17,900 17,900 16,900 5,500 

11 พ.ย.60 13 พ.ย.60 20 17,900 17,900 16,900 5,500 

18 พ.ย.60 20 พ.ย.60 20 17,900 17,900 16,900 5,500 

25 พ.ย.60 27 พ.ย.60 20 17,900 17,900 16,900 5,500 

02 ธ.ค.60 04 ธ.ค.60 20 19,900 19,900 18,900 6,500 

03 ธ.ค.60 05 ธ.ค.60 20 19,900 19,900 18,900 6,500 

08 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 20 19,900 19,900 18,900 6,500 

09 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 20 19,900 19,900 18,900 6,500 

16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 20 17,900 17,900 16,900 5,500 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 20 22,900 22,900 21,900 7,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 
- ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ  
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
- ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
- ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ 
- ค่าบัตรเข้าชมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
อตัราค่าบริการไม่รวม  
- ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
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- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน

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

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อตัราวนัละ 40 ดอลล่าห์ฮ่องกง/วนั/ลูกทวัร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีนน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซ่ึีงไม่มีการบังคับให้ท่านซ้ือ
ซ้ือหรือไม่ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มีการบังคับใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์
เพิม่ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทวัร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัสับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

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

     2.กรณยีกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด
เทศกาล, 

           วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆ
ทั้งส้ิน 

    3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ 
         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง ในกรณี 
           เจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
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4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทฯ 

   ก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง
น าไปช าระ 

  ค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทวัร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
- บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
- เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่วเท่าน้ัน 
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่าน
ถูกปฎเิธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุในรายการ
ท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร์) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระ
เหมาขาด 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาทของ
นักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
- กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
- ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่นช่ือได้ 
- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 
- กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
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** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
 

 

 

 

  


