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NT309
ทวัรฮ์อ่งกง เซนิเจนิ พระใหญ่ลนัเตา 3 วัน 2 คนื (CX)
ทัวรฮ์่องกง , 3 วัน 2 คนื ,

CENTURY PLAZA HOTEL

สกัการะพระใหญ ่วดัโป่หลนิ  ขอพรเจา้พอ่แชกงมวิ ณ วดัแชกงมวิ 
ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ณ อา่วรพีลสัเบย ์ 

ชอ้ปปิงจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ณ นาธาน และ จมิซาจุย่ 
ชม พพิธิภณัฑเ์ซนิเจนิ ชอ้ปปิงหา้งหลอหวู ่

ชมโชวม์า่นน้าํตระการตาง  Mangrove Groove 
อมิอรอ่ยกบัเมนูพเิศษ เป็ดปักกงิ+ไวนแ์ดง

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - พระใหญว่ดัโป่หลนิ - นงักระเชา้นองปิง - City gate outlets - เซนิเจนิ

04.00 / 05.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู5-6 Row M เคาทเ์ตอร ์สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค Cathay Packfic Airways (CX)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

06.30 / 08.15 น.



ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค เทยีวบนิ CX 616 **บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง**
หรือ
ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดย สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค เทยีวบนิ CX 700 **บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง**

หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพเีรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟลท์บนิตามตารางดา้นทา้ยรายการ

10.15 / 12.10 น.
ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้า่นออก “ Exit B” 

จากนัน นําทา่นนงักระเชา้ Ngong ping 360 ทยีาวทสีดุในโลก จากตงุชงุสูท่รีาบนองปิงใน เวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360
องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพนืท ี1.5 เฮคตารเ์หนือระดับน ้าํทะเล 371 เมตร
อสิระใหท้า่นนมัสการพระใหญ่ วดัโป่หลนิ หรือ นยิมเรียกวา่ พระใหญล่นัเตา

อสิระทกุทา่นท ีCity Gate Outlet แหลง่รวมเสอืผา้แบรนดเ์นม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา หา่งจากสนามบนินานาชาตฮิ่องกงเพยีง
10 นาท ีตังอยู่บรเิวณสถานีรถไฟใตด้นิตงชงมเีสอืผา้แบรนดช์นันํามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมทังเครืองประดับ เสอืผา้เด็ก รองเทา้กฬีา
และของตกแตง่บา้น สนิคา้ลดพเิศษ รวมทังบรเิวณ ชนั 1 ยังเป็น Fast Food ชอืดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอนืๆอกีมากมาย ชนัใตด้นิยังมี
Supermarket มรีายการใหเ้ลอืกซอืเลอืกหาไม่วา่จะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเครืองใช ้และ สนิคา้อกีมากมาย Citygate Outlets
Mallมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมายใหเ้ลอืกรับประทานมากถงึ 17 รา้นคา้รวมทังอาหารไทยรสเลศิ
ชนับนสดุของหา้งยังมรีา้นกาแฟสดุเกใ๋หนั้งจบินังพักใหห้ายเหนือย 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจนิ โดยรถโคช้ (ถา้จํานวนไม่ถงึ 20 ทา่น เปลยีนเป็นรถไฟ)

**ในกรณีเปลยีนจากนองปิงเป็น ดสินยีแ์ลนด ์เพมิทา่นละ 2,500 บาท** **(ไมไ่ดอ้ยูถ่งึดพูลใุนดสินยี)์**

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4**

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

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเทยีวชมบรรยากาศ เซนิเจนิ เมอืงทตัีงอยู่ตอนใตส้ดุของประเทศจนี ภายหลังจากการจัดตังเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษเมอืปี ค.ศ.1979
ทําใหเ้ศรษฐกจิของจนีเตบิโตและเป็นทํารายไดใ้หป้ระเทศจนีมากทสีดุ เซนิเจนิไดรั้บการพัฒนาจนเจรญิ ทันสมัยและมภีมูทัิศนส์วยงาม 

นําทา่นไปยัง SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภัณฑ ์เซนิเจนิ) ตังอยู่ใจกลางเมอืง ภายในมกีารจัดแสดงนทิรรศการเกยีวกับเมอืงเซนิเจนิ
มทัีงโบราณวัตถุ ประวัตศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศลิปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตังแตปี่ 1988 

จากนันนําทา่นแวะชมและเลอืกซอืสนิคา้โอท๊อป ของประเทศจนี เชน่ ชาจนี,เยอืไผ ่,บวัหมิะ และหยก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดนิทางสูท่ชีอ้ปปิงสนิคา้ราคาถูกแหลง่ใหญ่ของเซนิเจนิ “Lowu City” คนไทยรูจั้กในนามมาบญุครองเมอืงไทย เป็นแหลง่เสอืผา้ กระเป๋า นาฬกิา
ทมีชีอืเสยีงมากทสีดุ คนไทยทมีาเทยีวจะแวะซอืเสอืผา้คณุภาพดทีนีี กระเป๋าหนังยีหอ้ดัง  ๆของโลกเชน่ หลยุส ์วติตอง ก็มสีว่นนาฬกิายีหอ้ดังๆ
ของโลกเชน่ ROLEX ก็มใีหเ้ลอืกหลายแบบ พนักงานขายหลายรา้นพดูภาษาไทยได ้เหมอืนคนไทยพดูภาษาอังกฤษกับลกูคา้ชาวตา่งประเทศ
ภายในแบง่ซอยเป็นรา้นขนาดเล็กมากมาย แตล่ะรา้นจะม ีCATALOG สนิคา้ดัง  ๆระดับโลกใหล้กูคา้เลอืก หากพอใจเขาจะไปหยบิสนิคา้มาใหช้ม
และตอ่รองราคากันชนดิคนไทยขนกลับมาเมอืงไทยมากมายเลยทเีดยีว

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดปกักงิ+ไวนแ์ดง 



ชม MANGROVE GROOVE โชวม์่านน ้าํ การแสดงทนํีาเอา แสงเลเซอรส์ ีเสยีง
และม่านน ้าํมาผสมผสานกันดว้ยเทคนคิและทมีงานผูส้รา้งงานระดับโลก OCTBAYไดทุ้ม่ทนุกวา่ 200ลา้นหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER
SHOW THEATRE ดว้ยเรืองราวของเด็กหญงิผูม้คีวามกลา้หาญกับลงิ ทชีว่ยกันออกตามหา เครืองบรรเลงเพลงวเิศษ
ทจีะนํามาใชป้ลดปลอ่ยนกออกจากเวทยม์นตรข์องป่าโกงกางทา่นจะไดรั้บความเพลดิเพลนิสนุกสนานและประทับใจกับสดุยอดการแสดงสดุอลังการช์ดุนี

**ในกรณีโชวม์า่นน้าํ MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลยีนเป็นดโูชวว์ฒันธรรมทหีมูบา้นวฒันธรรมแทน ** 

ทพีกั
Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4**

วนัท ี3
วดัแชกงมวิ - เจา้แมอ่วนอมิ รพีลสัเบย ์- โรงงานจวิเวอร ี- ชอ้ปปิงนาธาน จมิซาจุย่ - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกง หรือทรีูจั้กกันดใีนนาม “วัดแชกงหมวิ” หรือวัดกังหัน นันเอง

นําทา่นสู ่หาดทราย REPULSE BAY  หาดทรายรูปจันทนเ์สยีวแหง่นีสวยทสีดุแหง่หนงึ
และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรไ์ปหลายเรืองมรีูปปันของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโหว่ซงึทําหนา้ทปีกป้องคุม้ครองชาวประมง
โดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยททีอดยาวลงสูช่ายหาดใหท้า่นนมัสการขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพอืเป็นสริมิงคล
ขา้มสะพานตอ่อายุ ซงึเชอืกันวา่ขา้มหนงึครังจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี (**ตงัแตเ่ดอืนมนีาคม เป็นตน้ไป โปรแกรมเปลยีนจากREPULSE BAY
เป็นวดัหวงัตา้เซยีนคะ่)

นมัสการ เทพเจา้หวังตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนงึในวัดทโีดง่ดังทสีดุของฮ่องกง
เทพซงึขนึชอืในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและพบกับผูค้นมากมายทนํีาธปูและของมาสกัการะเพอืขอพรตา่งๆตังแตเ่รืองความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ

จากนัน เยียมชม โรงงาน “จวิเวอรร์”ี ทขีนึชอืของฮ่องกงพบกับงานดไีชนท์ไีดรั้บรางวัลอันดับเยียมยอดและ แวะชม โรงงานหยก

เทยีง
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนันนําทา่นสู ่ถนนนาธาน ใหท้า่นเต็มอมิกับการชอ้ปปิงย่าน จมิซาจุย่ มักจะตังตน้กันทสีถานีจมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง
เครืองหนัง,เครืองกฬีา, เครืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทเีป็นของพนืเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายมี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชอื OCEAN TERMINAL ซงึประกอบไปดว้ย หา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันและ
มทีางเชอืมตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึกันได ้

(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ Cheak Lap Kok

... น.
19.50 น. เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทยีวบนิท ีCX703 21.45 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ
หรือ 

21.30 น. เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทยีวบนิท ีCX617 
23.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ หรือ

22.25 น. เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก เทยีวบนิท ีCX709
00.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันพฤหัสบดที ี22 สงิหาคม 2562 เวลา 15:24 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง

ราคาดงักลา่วรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

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

• อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่แรงไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่วซีา่กรุป๊เขา้ประเทศจนีดา่นเซนิเจนิ

ราคาดงักลา่วไมร่วม

• 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

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ในอตัราวนัละ 60 หยวน/วนั/ลูกทวัร ์1 ทา่น **เรมิ 23 ส.ค. 61**
(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่ังคบัทปิ)

หมายเหตุ

• การท่องเทยีวประเทศจนีนันจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล
เพอืเป็นการสง่เสรมิการท่องเทยีวดงักลา่วคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบัวหมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซงึจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท  ี- 90 นาที
ซงึไมม่กีารบังคบัใหท้่านซอืหรอืไมซ่อื ขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดใดทังสนิ
หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พมิทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้
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

• การจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณยีกเลกิการเดนิทางและไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้(กรณตีวั REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็น
จรงิในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

รายละเอยีดเพมิเตมิ

•  บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นนั
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ



(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจาํตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทยีว
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์

• 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 Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• **
กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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