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วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง   (-/-/-) 

11.30 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row Q เคาน์เตอร์สายการบินอิยปิต์แอร์ Egypt Air (MS) โดยมี
เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

14.25 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน MS 960  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

 
18.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit  B”  
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทยีบเท่า 4** 
 

วันที่สอง   อิสระเต็มวัน ณ โอเช่ียน ปาร์ค      (เช้า/-/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบต่ิมซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น ให้ท่านได ้อิสระเต็มวนั ณ OCEAN PARK สวน

สนุกแห่งน้ีประกอบพื้นที่ดว้ยกัน 2โซนใหญ่ๆ 
และเป็นสวนสนุกที่มีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของ
ฮ่องกง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่าง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโซนสวนสนุก ที่มีเคร่ือง
เล่นทั้ งม้าหมุนส าหรับเด็กไปจนถึงเคร่ืองเล่น
หวาดเสียว เช่น HAIR RAISER รถไฟเหาะที่ทา้
ทายความกล้าของผูเ้ล่นได้เป็นอย่างดี ร่วมด้วย
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เคร่ืองเล่นยอดฮิตอีกมากมายทั้ง THE FLASH, WHIRLY BIRD, RAGING RIVER, BUMPER BLASTER, REV BOOSTER, 

MINE TRAIN ฯลฯ  

 
 

อีกทั้งท่านสามารถน่ังกระเช้าลอยฟ้าที่เป็น
สัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของโอเช่ียนปาร์ค มี
ความสูงถึง 205 เมตรเหนือทะเลจีนใต้ 
สามารถรับส่งผูเ้ข ้าชมไปยงัอีกฝ่ังของโอ
เ ช่ียนปาร์ค  ได้กว่า  3 ,600 คนต่อชั่วโมง 
เน่ืองจากมีกระเชา้ให้บริการถึง 252 คนั และ
สามารถชมวิวของทะเลไดอี้กดว้ย หรือท่าน
ไหนที่อยากจะย่นระยะเวลาเดินทางให้เร็ว
ขึ้นก็สามารถที่จะนัง่รถไฟ OCEAN EXPRESS 

แทนการนั่งกระเชา้ไดเ้ช่นกนั และอีกหน่ึงโซนที่เป็นที่ช่ืนชอบของเด็กๆ คือ โซนสวนสัตวท์ี่มีสัตวน์านาชนิดให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินชม ทั้งแพนดา้ แพนกวนิ หมีโคลอาล่า สุนขัจ้ิงจอกอาร์คติก แมวน ้ า ปลาโลมา และสตัวพ์นัธุอ่ื์นๆ
อีกมากมาย และยงัมีการโชวใ์หอ้าหารสตัวท์ี่เปิดให้ชมเป็นรอบๆอีกดว้ย และการแสดงโชวจ์ากสตัวต่์างๆที่ไม่ควาร
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พลาด เช่น โชวบ์ินผาดโผนของเหยี่ยว โชวค์วามน่ารักแสนรู้ของโลมาและแมวน ้ า เป็นตน้ (พิเศษ!!รวมค่าเข้า
OCEAN PARK) (อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย)   

 
 

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทยีบเท่า 4** 

วันที่สาม   วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์ร่ี - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า - อสิระช้อปป้ิงนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ  
             (เช้า/กลางวัน/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบต่ิมซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จกักันดีใน

นาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง โด่ง
ดังในเร่ืองการงานและธุรกิจขอฌชคขอลาภ 
จากนั้นนมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสิริ
มงคลนมัสการ  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัด
หวังต้าเซียน หน่ึงในวดัที่โด่งดงัที่สุดของฮ่องกง 
เทพซ่ึงขึ้นช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ
พบกบัผูค้นมากมายที่น าธูปและของมาสักการะ
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เพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ จากนั้น เยีย่มชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ที่ขึ้นช่ือ
ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวลัอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก (วัดหวังต้าเซียนมีการปิด
ปรับปรุงวัดบางส่วน ต้ังแต่ปลาย มี.ค. 62 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไม่มีก าหนดเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ยังมี
บางส่วนที่สามารถเข้าไปสักการะได้ ดังน้ันทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกคร้ังค่ะ) 

 

  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น  น าท่านสู่ เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า เป็นวดัที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของฮ่องกง ไดมี้การสร้างถนนขึ้นเพือ่เช่ือมต่อฮุงฮอมกบั

จิมซาจุ่ย และเมืองเกาลูน ขณะที่คนงานก่อสร้างก าลงัขดุในพื้นที่ที่เป็นเนินเขา ปรากฏวา่มีน ้ าสีแดงไหลออกมาจาก
พื้นดิน ลือกนัวา่คือเสน้เลือดของมงักรที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่ดงักล่าวถูกฉีกขาดเน่ืองจากการก่อสร้างขดุเจาะ คนงานเกิด
กลวัที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนต่อ ถึงแมผ้ลการตรวจทางห้องปฏิบติัการพบว่าสีของน ้ าเป็นผลมาจากการสะสม
ของก ามะถนัและปรอทในดิน แต่คนงานยงัคงกงัวล จึงเกิดการบริจาคเงินเพือ่บูรณะวดัขึ้นมา ดว้ยความเช่ือวา่ใน เจา้
แม่กวนอิม (Kwun Yum) จะสามารถช่วยให้พวก
เขาปลอดภยัจากภยัพบิติั อนัตรายต่าง ๆ จากนั้น 
น าท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอ่ิมกบัการช้
อปป้ิงยา่น จิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัที่ สถานีจิม
ซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เคร่ืองหนัง เคร่ืองกีฬา, 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้า
แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่้วยและตาม
ซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี  SHOPPING 
COMPLEX ข น า ด ใ ห ญ่ ช่ื อ  OCEAN 
TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินคา้เรียงรายกันและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ 
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)   
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ไดเ้วลาสมควร  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 
20.50 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอิยิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961 
22.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
ราคา ทัวร์ฮ่องกง OCEAN PARK 3 วัน 2 คืน สายการบินอยิปิต์แอร์ (MS) 

เร่ิมวนัเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็ไม่มเีตียง เดก็อายุต ่ากว่า 18 พกัเดีย่ว 

04 ก.ค.62 06 ก.ค.62 20+1 13,900 13,900 12,900 5,500 

11 ก.ค.62 13 ก.ค.62 20+1 13,900 13,900 12,900 5,500 

18 ก.ค.62 20 ก.ค.62 20+1 13,900 13,900 12,900 5,500 

25 ก.ค.62 27 ก.ค.62 20+1 13,900 13,900 12,900 5,500 

08 ส.ค.62 10 ส.ค.62 20+1 13,900 13,900 12,900 5,500 

15 ส.ค.62 17 ส.ค.62 20+1 14,900 14,900 13,900 5,500 

22 ส.ค.62 24 ส.ค.62 20+1 14,900 14,900 13,900 5,500 

29 ส.ค.62 31 ส.ค.62 20+1 14,900 14,900 13,900 5,500 

12 ก.ย.62 14 ก.ย.62 20+1 12,900 12,900 11,900 5,500 

19 ก.ย.62 21 ก.ย.62 20+1 13,900 13,900 12,900 5,500 

26 ก.ย.62 28 ก.ย.62 20+1 12,900 12,900 11,900 5,500 

10 ต.ค.62 12 ต.ค.62 20+1 15,900 15,900 14,900 5,500 

17 ต.ค.62 19 ต.ค.62 20+1 14,900 14,900 13,900 5,500 

22 ต.ค.62 24 ต.ค.62 20+1 14,900 14,900 13,900 5,500 

24 ต.ค.62 26 ต.ค.62 20+1 15,900 15,900 14,900 5,500 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 46 กก.ต่อ 2 ใบ / ท่าน (แบ่งเป็น 23 กก.ต่อ 1 ใบ) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอตัรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน  **เร่ิม ต้ังแต่ 1 พ.ค. 62 เป็นต้นไป** 

(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีนน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไม่มีการบังคบัให้ท่านซ้ือ
ซ้ือหรือไม่ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มีการบังคบัใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์
เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
                           **  ในกรณไีม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาทซ่ึงลูกค้าต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ ** 
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เง่ือนไขการเดนิทาง 

 กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ 
 กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ** 
 กรณทีี่ท่านมีเดนิทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน  
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี

 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่
(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

 กรณทีี่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่
ละโรงแรมน้ันๆและห้องแต่ละห้องอาจมลีักษณะแตกต่างกันด้วย 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ  ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซ่ึงทาง
บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลิกการเดินทางและได้ด าเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว(กรณต๋ัีว 
REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลิก : 
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 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บร ิิษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล  ,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50 %และริบเงินมัดจ าทั้งหมด  

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ( 15 ท่านขึ้นไป (เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือ น และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ (  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน  ,การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไ ด้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


