
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยคาเธ่ยแ์ปซิฟิค 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง-พระใหญว่ดัโป่หลนิ-นัง่กระเชา้นองปิง-city gate outlets-เซินเจิ้น   (- /-/เยน็) 

04.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

06.30 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ CX 616  **บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง** 

10.15 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงใหท่้านออก “ Exit  B”  

หรือ 

05.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

08.25 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ CX 700 **บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง** 

12.10 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงใหท่้านออก “ Exit  B”  

หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพีเรียดจะไมต่รงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บนิตามตารางดา้นทา้ยรายการคะ่ 

จากน ัน้ น าท่านนัง่กระเชา้ Ngong ping 360 ทีย่าวทีสุ่ดในโลก จากตงุชงุสู่ทีร่าบนองปิงใน

เวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกับ

สถาปัตยกรรมจีน โบราณของหมู่ บา้นนองปิงบนพื้ นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือ

ระดบัน า้ทะเล 371 เมตร อิสระใหท่้านนมสัการ พระใหญ่วดัโป่หลนิ หรือ นิยม

เรียกวา่พระใหญ่ลนัเตา อสิระทุกท่านที ่City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผา้แบ

รนดเ์นม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจากสนามบนินานาชาติ

ฮ่องกงเพยีง 10 นาที ต ัง้อยู่บริเวณสถานีรถไฟใตด้ินตงชงมีเสื้อผา้แบรนด์ช ัน้น ามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมท ัง้เครื่องประดบั 

เสื้อผา้เด็ก รองเทา้กีฬา และของตกแต่งบา้น สินคา้ลดพิเศษ รวมท ัง้บริเวณ ช ัน้ 1 ยงัเป็น Fast Food ชื่อดงัอย่าง Mc 

Donald’s ,KFC และอื่นๆอกีมากมาย ช ัน้ใตด้ินยงัมี Supermarket มีรายการใหเ้ลอืกซื้อเลอืกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม 

อปุกรณ์ ขา้วของเครื่องใช ้และ สนิคา้อีกมากมาย Citygate Outlets Mallมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมายใหเ้ลอืกรบัประทาน

มากถงึ 17 รา้นคา้รวมท ัง้อาหารไทยรสเลศิ ช ัน้บนสุดของหา้งยงัมรีา้นกาแฟสุดเกใ๋หน้ ัง่จบิน ัง่พกัใหห้ายเหนื่อย 

จากน ัน้ น าท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถโคช้ (ถา้จ านวนไมถ่งึ 20 ทา่น เปลีย่นเป็นรถไฟ) 

**ในกรณีเปลี่ยนจากนองปิงเป็น ดิสนียแ์ลนด ์เพิ่มทา่นละ 2,500 บาท**  

**(ไม่ไดอ้ยู่ถงึดูพลใุนดสินีย)์** 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทยีบเทา่ ระดบั 4** 

 

 
 



 
 

วนัทีส่อง   เซินเจิ้น-พิพิธภณัฑเ์ซินเจิ้น-ชาจนี เยือ่ไผ่ บวัหิมะ-หยก-ชอ้ปป้ิงหลอ่หวู ่-โชวม์า่นน ้ า Mangrove Groove  

                    (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าท่านเทีย่วชมบรรยากาศ เซินเจิ้ น เมือง

ทีต่ ัง้อยู่ตอนใตสุ้ดของประเทศจีน ภายหลงัจากการจดัต ัง้เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษเมือ่ปี 

ค.ศ.1979 ท าใหเ้ศรษฐกิจของจนีเตบิโตและเป็นท ารายไดใ้หป้ระเทศจนีมากทีสุ่ด  เซิน

เจิ้ น ได ้ร ับการพ ัฒ น าจน เจริญ  ท ันสม ัย และมีภู มิท ัศ น์สวยงา ม  น า ท่าน ไป

ยงั SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภณัฑ ์เซินเจิ้น) ต ัง้อยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการ

จดัแสดงนิทรรศการเกี่ ยวก ับเมืองเซิน เจิ้ น  มีท ั้งโบราณว ัตถุ ประว ัติศ าสตร ์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาต ัง้แต่ปี 1988 จากน ัน้น าท่านแวะชมและเลอืกซื้อสนิคา้โอทอ็ป

ของประเทศจนี เช่น ชาจนี,ยางพารา ,บวัหิมะ และหยก 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู่ทีช่อ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูกแหลง่ใหญ่ของเซนิเจิ้น“Lowu City”คนไทยรูจ้กัในนาม 

มาบญุครองเมอืงไทย เป็นแหลง่เสื้อผา้ กระเป๋า นาฬิกา ที่มีชือ่เสียงมากทีสุ่ด คนไทย

ทีม่าเทีย่วจะแวะซื้อเสื้อผา้คุณภาพดีทีน่ี่ กระเป๋าหนงัยี่หอ้ดงัๆ ของโลกเช่น หลยุส ์วติต

อง ก็มส่ีวนนาฬกิายี่หอ้ดงัๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มีใหเ้ลอืกหลายแบบ พนกังานขาย

หลายรา้นพูดภาษาไทยได ้เหมือนคนไทยพูดภาษาองักฤษกบัลูกคา้ชาวต่างประเทศ 

ภายในแบ่งซอยเป็นรา้นขนาดเลก็มากมาย แต่ละรา้นจะมี CATALOG สนิคา้ดงัๆ ระดบัโลกใหลู้กคา้เลอืก หากพอใจเขาจะไป

หยิบสนิคา้มาใหช้ม และต่อรองราคากนัชนิดคนไทยขนกลบัมาเมอืงไทยมากมายเลยทเีดียว 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปกักิ่ง+ไวน์แดง   
ชม MANGROVE GROOVE  โชวม์า่นน ้ า การแสดงทีน่  าเอา แสงเลเซอรส์ ีเสยีง และ 

ม่านน า้มาผสมผสานกนัดว้ยเทคนิคและทมีงานผูส้รา้งงานระดบัโลก OCTBAYไดทุ้่มทนุ 

กว่า 200ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ดว้ยเรื่อง 

ราวของเด็กหญิงผูม้คีวามกลา้หาญกบัลงิ ทีช่่วยกนัออกตามหา เครื่องบรรเลงเพลงวเิศษ ที่

จะน ามาใชป้ลดปลอ่ยนกออกจากเวทยม์นตรข์องป่าโกงกางท่านจะไดร้บัความเพลดิเพลนิ

สนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการช์ดุนี้   

จากน ัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทยีบเทา่ ระดบั 4** 

 

วนัที่สาม   รีพลสัเบย-์เจา้แม่กวนอมิ-วดัแชกงมิว-โรงงานจวิเวอรี-่ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซาจุย่-กรุงเทพฯ     (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าทกุท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ น าท่าน 

สู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทนเ์สี้ยวแห่งนี้สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงั 

ใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรื่องมรูีปปัน้ของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิ 

โห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ 



 
 

ชายหาด ใหท่้านนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล 

ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งคร ัง้จะมอีายุเพิ่มขึ้น 3 ปี ชมโรงงาน“จิวเวอรร์ี่” ทีข่ึ้นชื่อ

ของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท์ีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยมยอด 

จากน ัน้ น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือที่รูจ้กักนัดีในนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั  น ัน่ เอง 

นมสัการเทพเจา้แชกงเพือ่ความเป็นสริิมงคล  

เทีย่ง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

จากน ัน้ น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเต็มอิ่มกบัการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัที่สถานีจิม

ซาจุ่ยมรีา้นขายของท ัง้ เครื่องหนงั,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 

และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมาย

ม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไป

ดว้ย หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัและ มีทางเชือ่มติดต่อสามารถเดินทะลถุึงกนัได ้

(อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 

19.50 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX703 

21.45 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

หรือ 

21.30 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX617 

23.25 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

หรือ 

22.25 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เทีย่วบนิที ่CX709 

00.15 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

หมายเหต ุ: ไฟลท์บางพีเรียดจะไมต่รงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บนิตามตารางดา้นทา้ยรายการคะ่ 

 

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

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

 

ราคา ทวัรฮ์อ่งกง เซินเจิ้น ฟรี กระเชา้นองปิง 3 วนั 2 คนื บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 

วนัเดินทางเดินทาง จ านวน เทีย่วบนิ ผูใ้หญ่ เด็กไม่มีเตยีง เด็กอายุต า่กว่า 18 พกัเด่ียว 

26 – 28 ม.ค.61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

03 – 05 ก.พ.61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

09 – 11 ก.พ.61 20 CX616/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

23 – 25 ก.พ.61 20 CX616/709 11,900 11,900 11,900 3,500 



 
 

02 – 04 มี.ค.61 19 CX700/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

03 – 05 มี.ค.61 BUS1 20 CX700/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

03 – 05 มี.ค.61 BUS2 20 CX616/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

09 – 11 มี.ค.61 20 CX700/709 13,900 13,900 13,900 3,500 

10 – 12 มี.ค.61 20 CX700/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

17 – 19 มี.ค.61 20 CX700/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

24 – 26 มี.ค.61 BUS1 20 CX700/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

24 – 26 มี.ค.61 BUS2 20 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

29 – 31 มี.ค.61 24 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

07 – 09 เม.ย. 61 20 CX700/617 14,900 14,900 14,900 4,500 

13 – 15 เม.ย. 61 20 CX700/617 15,900 15,900 15,900 4,500 

14 – 16 เม.ย. 61 20 CX700/709 15,900 15,900 15,900 4,500 

21 – 23 เม.ย. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

27 – 29 เม.ย. 61 20 CX700/709 14,900 14,900 14,900 4,500 

28 – 30 เม.ย. 61 20 CX700/709 14,900 14,900 14,900 4,500 

05 – 07 พ.ค. 61 20 CX700/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

12 – 14 พ.ค. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

18 – 20 พ.ค. 61 20 CX700/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

25 – 27 พ.ค. 61 20 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

02 – 04 มิ.ย. 61 20 CX616/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

09 – 11 มิ.ย. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

16 – 18 มิ.ย. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

23 – 25 มิ.ย. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500 

29 – 01 ก.ค. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 



 
 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

- กรุป๊ 9 ทา่น ข้ึนไปออกเดนิทาง มหีวัหน้าทวัร ์

- กรุป๊ 1 – 8 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง (คนืคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน) ** โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นเดนิทาง ** 

 
อตัราคา่บริการรวม 

- ต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน ้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ 1 ใบ 

- คา่วซ่ีาจนีแบบกรุป๊ 

 
อตัราคา่บริการไมร่วม  

- ในกรณียกเลิกวีซ่ากรุป๊ ตอ้งช าระค่าวีซ่าเด่ียวเขา้จนี ท่านละ 1,500 บาท  
- ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7%  

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 หยวน/วนั/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศ

คะ่) 

- คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

-  
หมายเหต(ุกรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การทอ่งเที่ยวประเทศจนีนั้นจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพื่อเป็นการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วดงักลา่วคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวั

หิมะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ี ***ซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี - 90 นาทซ่ึีงไม่มกีารบงัคบัใหท้า่นซ้ือซ้ือหรือไมข้ึ่นอยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มกีารบงัคบัใดใดท ัง้สิ้นหากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิ่มทางบริษทัฯจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบ

และยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักลา่วขา้งตน้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือสลบัสบัเปลี่ยนไดต้าม

ความเหมาะสม 

 



 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้ากอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่นการเดนิทางไมน่้อยกวา่15 วนั 

มฉิะนั้นถอืวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลิกการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 29 วนั กอ่นการเดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการ 

         เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี 

           เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทุกกรณี 

4. บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่ริษัทฯ 

   ก าหนดไว(้15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระ 

  คา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลิกของทา่น 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดนิทางมหีวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไปดว้ย 

 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

- บริษทัฯมสีทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเที่ยว

(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะคา่ใชจ้า่ย

ทกุอยา่งทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กิดจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง

หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 



 
 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได ้ 

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของทา่นเอง**  


