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NT577
ทวัรฮ์อ่งกง เซนิเจนิ ชมโชวม์า่นน ้าํ 3 วัน 2 คนื (MS)
ทัวรฮ์่องกง , 3 วัน 2 คนื ,

CENTURY PLAZA HOTEL

ฮอ่งกง เซนิเจนิ SHENZHEN MUSEUM
สกัการะสงิศกัดสิทิธ ิณ วดักวนอู วดัแชกงหมวิ วดัหวงัตา้เซยีน

ชมโชวม์า่นน้าํ MANGROVE GROOVE ชอ้ปปิงตลาดตงเหมนิ ถนนนาธาน ยา่นจมิซาจุย่  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - เซนิเจนิ

11.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิช้นั 4 ประต ู8 Row Q เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Egypt Air (MS)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

14.25 น.
ออกเดนิทาง สูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิ Egypt Air เทยีวบนิ MS960 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

18.00 น.
ถงึ สนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหท้า่นออก "Exit B"



ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ แบบ Set Box 

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจนิ โดยรถไฟ

ทพีกั
Century Plaza Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เซนิเจนิ - พพิธิภณัฑเ์ซนิเจนิ - ชาจนี เยอืไผ ่บวัหมิะ - หยก - ชอ้ปปิงตงเหมนิ - โชวม์า่นน้าํ Mangrove Groove

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเทยีวชมบรรยากาศ เซนิเจนิ เมอืงทตัีงอยู่ตอนใตส้ดุของประเทศจนี ภายหลังจากการจัดตังเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษเมอืปีค.ศ.1979
ทําใหเ้ศรษฐกจิของจนีเตบิโตและทํารายไดใ้หป้ระเทศจนีมากทสีดุ เซนิเจนิไดรั้บการพัฒนา จนเจรญิทันสมัย และมภีมูทัิศนส์วยงาม

นําทา่นไปยัง SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภณัฑ ์เซนิเจนิ) ตังอยู่ใจกลางเมอืง ภายในมกีารจดัแสดงนทิรรศการเกยีวกับเมอืงเซนิเจนิ
มทัีงโบราณวัตถุ ประวัตศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศลิปะ เปิดใหเข้า้ชมมาตังแตปี่ 1988 

จากนันนําทา่นแวะชมและเลอืกซอืสนิคา้โอท็อปของประเทศจนี เชน่ ชาจนี, ยางพารา, บวัหมิะ และหยก

เทยีง
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดปกักงิ+ไวนแ์ดง

ชม MANGROVE GROOVE โชวม์า่นน้าํ การแสดงทนํีาเอาแสงเลเซอรส์เีสยีงและม่านน ้าํ มาผสมผสานกันดว้ย
เทคนคิและทมีงานผูส้รา้งงานระดับโลก OCTBAY ไดทุ้ม่ทนุกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE
ดว้ยเรืองราวของเด็กหญงิ ผูม้คีวามกลา้หาญกับลงิ ทชีว่ยกันออกตามหาเครืองบรรเลงเพลง
วเิศษทจีะนํามาใชป้ลดปลอ่ยนกออกจากเวทยม์นตรข์องป่าโกงกาง ทา่นจะไดรั้บความเพลดิเพลนิสนุกสนานและ
ประทับใจกับสดุยอดการแสดงสดุอลังการชดุนี
**ในกรณีโชวม์า่นน้าํ MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลยีนเป็นดโูชวว์ฒันธรรมทหีมูบา้นวฒันธรรมแทน**

ทพีกั
Century Plaza Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
วดัแชกงมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - โรงงานจวิเวอร ี- ชอ้ปปิงนาธาน จมิซาจุย่ - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกง หรือทรีูจั้กกันดใีนนาม “วดัแชกงหมวิ” หรือ วดักงัหนั นันเอง นมัสการเทพเจา้แชกงเพอืความเป็นสริมิงคล 

นมัสการเทพเจา้หวังตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนงึในวัดทโีดง่ดังทสีดุของฮ่องกง ซงึขนึชอืในการดแูลรักษาโรคภัยไข ้
เจ็บและพบกับผูค้นมากมาย ทนํีาธปูและของมาสกัการะเพอืขอพรตา่ง  ๆตังแตเ่รืองความรักไปจนถงึฤกษ์มงคล ในการทําธรุกจิ

จากนันนําทา่นชม "โรงงานจวิเวอรร์”ี ทขีนึชอืของฮ่องกง พบกับการดไีชนท์ไีดรั้บรางวัลอันดับเยียมยอด และแวะชมโรงงานหยก 
(วัดหวังตา้เซยีนมกีารปิดปรับปรุงวัดบางสว่น ตังแตป่ลาย ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไม่มกํีาหนดเปิดอย่างเป็นทางการ
แตยั่งมบีางสว่นทสีามารถเขา้ไปสกัการะได ้ดังนันทางบรษัิทฯ จงึขอปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสมอกีครังคะ่)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย



นําทา่นสู ่ถนนนาธาน ใหท้า่นเต็มอมิกับการชอ้ปปิง มักจะตังตน้กันสถานี จมิซาจุย่ ม ีรา้นขายของทัง เครืองหนัง, เครืองกฬีา, เครืองใชไ้ฟฟ้า,
กลอ้งถ่ายรูป และสนิคา้แบบทเีป็นของพนืเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ย และตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชอื
OCEAN TERMINAL ซงึประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกน้และมทีางเชอืมตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึกันได ้

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ Cheak Lap Kok

20.50 น.
เหริฟ้ากลับ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทยีวบนิท ีMS961

22.40 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี22 สงิหาคม 2562 เวลา 16:52 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่แรงไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์ เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล
คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 23 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่วซีา่กรุป๊เขา้ประเทศจนีดา่นเซนิเจนิ

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ในกรณยีกเลกิวซีา่กรุป๊ ตอ้งชําระคา่วซีา่เดยีวเขา้จนี ทา่นละ 1,500 บาท (สําหรบัทา่นทมีวีซีา่เดยีวเขา้จนีอยูแ่ลว้
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่วซีา่กรุป๊และตอ้งใชว้ซีา่เดยีวเทา่นนัจะไมส่ามารถใชว้ซีา่กรุป๊ได)้

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ในอตัรา 300 HKD/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น **เรมิ ตงัแต ่1 พ.ค. 62
เป็นตน้ไป**บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่ังคบัทปิ)

**หมายเหตสํุาคญั**
• การท่องเทยีวประเทศจนีนันจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสรมิการท่องเทยีวดงักลา่วคอื รา้นชา รา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม
รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี**ซงึจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท  ี- 90 นาท  ีซงึไมม่กีารบังคบัใหท้่านซอืหรอืไมซ่อื ขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั
ไมม่กีารบังคบัใดใดทังสนิ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พมิ ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้
ในกรณไีมล่งรา้นรฐับาลตอ้งจา่ยเพมิทา่นละ 3,000 บาท

• รายการทัวรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักลา่วขา้งตน้อาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสลบัสบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม

เงอืนไขการเดนิทาง

• กรุป๊ 9 ท่าน ขนึไปออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวร์

• กรุป๊ 1 - 8 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง (คนืคา่ทัวรเ์ตม็จํานวน) ** โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วันกอ่นเดนิทาง **

• กรณทีที่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัหรอืชําระคา่ทัวรเ์นอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิ



โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว(Single) และหอ้งคู(่Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3
ท่าน(Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั

• กรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต(ิTrade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมฮอ่งกงมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งมขีนาดกระทัดรตั
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆและหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็

• การจัดทนัีงของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนดซงึทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณยีกเลกิการเดนิทางและไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้(กรณตีวั
REFUNDได)้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์

การจองทวัร ์
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

เงอืนไขอนืๆ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯ กาํหนดไว ้(15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ
ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล



หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ
กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืไดห้ากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ
ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท สงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักลา่ว

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแท ้
แลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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