
 

 

 
 

 
 

 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธยแปซิฟค 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง-พระใหญวัดโปหลิน-นั่งกระเชานองปง-city gate outlets-เซินเจิ้น 

 ไ (- /-/เย็น) 

ไฟลทบิน CX 616 



 

 

04.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเตอรสายการบินคาเธยแปซิฟค 

Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

06.30 น.    ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX 616  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

10.15 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit  B”  

ไฟลทบิน CX 700 

05.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเตอรสายการบินคาเธยแปซิฟค 

Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

08.25 น.    ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX 700 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

12.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit  B”  

หมายเหตุ : ไฟลทบางพีเรียดจะไมตรงกัน รบกวนเช็คไฟลทบินตามตารางดานทายรายการคะ 

จากนั้น นําทานนั่งกระเชา Ngong ping 360 ที่ยาวทีสุ่ดในโลก จากตุงชุงสูที่ราบ

นองปงในเวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะ

ลันเตา พบกับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพื้นที่ 1.5 

เฮคตารเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร อิสระใหทานนมัสการ พระใหญ

วัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา (ในกรณีทีก่ระเชา

นองปงจะมีการปดปรับปรุง จะเปลี่ยนเปนนั่งรถโดยสารของทาง

นองปงขึ้นแทน) จากนั้น อิสระทุกทานที่ City Gate Outlet แหลงรวมเสื้อผาแบรนดเนม หาง OUTLETS ขนาด

ใหญบนเกาะลันเตา หางจากสนามบินนานาชาติฮองกงเพียง 10 นาที ต้ังอยูบริเวณสถานีรถไฟใตดินตงชงมีเสื้อผา

แบรนดชั้นนํามากมายใหเลือกชอปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผาเด็ก รองเทากีฬา และของตกแตงบาน สินคาลด

พิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเปน Fast Food ชื่อดังอยาง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใตดิน

ยังมี Supermarket มีรายการใหเลือกซื้อเลือกหาไมวาจะเปนอาหาร   ขนม อุปกรณ ขาวของเครื่องใช และ สินคา

อีกมากมาย Citygate Outlets Mallมีรานอาหารนานาชาติมากมายใหเลือกรับประทานมากถึง 17 รานคารวมทั้ง

อาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของหางยังมีรานกาแฟสุดเกใหนั่งจิบนั่งพักใหหายเหนื่อย 

จากนั้น นําทานเดินทางสู เซินเจิ้น โดยรถโคช (ถาจํานวนคณะเดินทางไมถึง 20 ทาน จะเปลี่ยนการเดินทางเปนนั่ง

รถไฟ) 

**ในกรณีเปลี่ยนจากนองปงเปน ดิสนียแลนด เพิ่มทานละ 2,500 บาท**  

**(ไมไดอยูถึงชมพลุในดิสนียแลนด)** 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเทา ระดับ 4** 

วันที่สอง   เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑเซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ บัวหิมะ-หยก-ชอปปงหลอหวู -โชวมานน้ํา Mangrove Groove  

                   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           



 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม นําทานเที่ยวชมบรรยากาศ 

เซินเจิ้น เมืองที่ตั้งอยูตอนใตสุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดต้ังเปน

เขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อป ค.ศ.1979 ทําใหเศรษฐกิจของจีนเติบโตและเปนทํา

รายไดใหประเทศจีนมากที่สุด  เซินเจิ้นไดรับการพัฒนาจนเจริญ ทันสมัย

และมีภูมิทัศนสวยงาม นําทานไปยัง SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ 

เซินเจิ้น) ตั้งอยูใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมือง

เซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปดใหเขาชมมาต้ังแตป 

1988 จากนั้นนําทานแวะชมและเลือกซื้อสินคาโอท็อปของประเทศจีน เชน ชาจีน,ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสูที่ชอปปงสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจิ้น“Lowu City”คน

ไทยรูจักในนาม 

มาบุญครองเมืองไทย เปนแหลงเสื้อผา กระเปา นาฬิกา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 

คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเสื้อผาคุณภาพดีท่ีนี่ กระเปาหนังยี่หอดังๆ ของโลก

เชน หลุยส วิตตอง ก็มีสวนนาฬิกายี่หอดังๆ ของโลกเชน ROLEX ก็มีใหเลือก

หลายแบบ พนักงานขายหลายรานพูดภาษาไทยได เหมือนคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับลูกคาชาวตางประเทศ 

ภายในแบงซอยเปนรานขนาดเล็กมากมาย แตละรานจะมี CATALOG สินคาดังๆ ระดับโลกใหลูกคาเลือก หาก

พอใจเขาจะไปหยิบสินคามาใหชม และตอรองราคากันชนิดคนไทยขนกลับมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเปดปกกิ่ง+ไวนแดง   
ชม MANGROVE GROOVE  โชวมานน้ํา การแสดงที่นําเอา แสงเลเซอรสี 

เสียง และมานน้ํามาผสมผสานกันดวยเทคนิคและทีมงานผูสรางงานระดับโลก 

OCTBAYไดทุมทุนกวา 200ลานหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW 

THEATRE ดวยเรื่องราวของเด็กหญิงผูมีความกลาหาญกับลิง ที่ชวยกันออกตาม

หา เครื่องบรรเลงเพลงวิเศษ ที่จะนํามาใชปลดปลอยนกออกจากเวทยมนตรของ

ปาโกงกางทานจะไดรับความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการชุดน้ี  

**ในกรณีโชวมานนํ้า MANGROVE GROOVE ปดจะเปลี่ยนเปนดูโชววัฒนธรรมที่หมูบาน
วัฒนธรรมแทน ** 

จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเทา ระดับ 4** 

 

วันที่สาม   รีพลสัเบย-เจาแมกวนอิม-วัดแชกงมวิ-โรงงานจิวเวอรี-่ชอปปงนาธาน จิมซาจุย-กรุงเทพฯ    ไ 

(เชา/กลางวัน/-)                                                                                                                           



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม นําทุกทานเดินทางสูฮองกง โดยรถไฟ นําทานสูหาดทราย REPULSE 

BAY หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้สวยที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมี

รูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่

ทอดยาวลงสูชายหาด 

 ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล 

ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปชมโรงงานจิวเวอรรี่” 

ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดจากนั้นนําทานเดินทาง

สู วัดแชกง หรือที่รูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง 

นมัสการเทพเจาแชกงเพื่อความเปนสิริมงคล  

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น นําทานสู ถนนนาธาน ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยาน จิมซาจุยมักจะตั้งตนกันที่สถานี

จิมซาจุยมี 

 รานขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา,

กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมือง

ฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี 

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อOCEAN 

TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวย หางสรรพสินคาเรียงรายกันและ มีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได 

(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok 

ไฟลทบิน CX 613 

17.55 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เที่ยวบินที่ CX613 

20.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

  หมายเหตุ : เนื่องจากไฟลทบินขากลับเดินทางกลับเร็วขึ้น จะเปลี่ยนจากเจาแมกวนอิม
รีพลัสเบยเปนเจาแม   กวนอิมฮองฮําแทนคะ  และโปรแกรมอาจมีสลับปรับเปลี่ยนหนา

งานตามความเหมาะสม 
ไฟลทบิน CX 703 

19.50 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เที่ยวบินที่ CX703 

21.45 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ไฟลทบิน CX 617 

21.30 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เที่ยวบินที่ CX617 

23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ไฟลทบิน CX 709 



 

 

22.25 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เที่ยวบินที่ CX709 

00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : ไฟลทบางพีเรียดจะไมตรงกัน รบกวนเช็คไฟลทบินตามตารางดานทายรายการคะ 
ในกรณีติดดานเปนเวลานานทําใหมีผลกระทบตอโปรแกรมและไมสามารถทองเที่ยวไดครบทุก

โปรแกรมตาระบุ 

ทางบริษทัจึงขอปรับเปลี่ยนและตัดโปรแกรมตามเวลาที่เหมาะสม 
 

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

 

อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

 

ราคา ทัวรฮองกง เซนิเจิน้ ฟร ีกระเชานองปง 3 วัน 2 คืน บินคาเธย
แปซิฟก 

วันเดินทางเดินทาง จํานวน เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กไมมีเตียง 
เด็กอายุต่ํากวา 

18 
พักเดี่ยว 

02 – 04 ส.ค. 61 20 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

04 – 06 ส.ค. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

09 – 11 ส.ค. 61 20 CX616/617 15,900 15,900 15,900 4,500 

11 – 13 ส.ค. 61 20 CX700/613 15,900 15,900 15,900 4,500 

18 – 20 ส.ค. 61 20 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

23 – 25 ส.ค. 61 20 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

25 – 27 ส.ค. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

30 – 01 ก.ย. 61 20 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

01 – 03 ก.ย. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

08 – 10 ก.ย. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

13 – 15 ก.ย. 61 20 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

15 – 17 ก.ย. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 



 

 

20 – 22 ก.ย. 61 20 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

22 – 24 ก.ย. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

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

04 – 06 ต.ค. 61 20 CX616/617 13,900 13,900 13,900 3,500 

06 – 08 ต.ค. 61 20 CX700/709 13,900 13,900 13,900 3,500 

11 – 13 ต.ค. 61 20 CX700/617 16,900 15,900 15,900 4,500 

18 – 20 ต.ค. 61 20 CX616/617 14,900 14,900 14,900 4,500 

25 – 27 ต.ค. 61 20 CX700/617 13,900 13,900 13,900 3,500 

 

อัตราคาบรกิารรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาแรงไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คาวีซากรุป 
 

อัตราคาบรกิารไมรวม 

 ในกรณียกเลิกวีซากรุป ตองชําระคาวีซาเดี่ยวเขาจีน ทานละ 1,500 บาท (สําหรับทานที่มีวีซาเดี่ยว

เขาจีนอยูแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาวีซากรุปและตองใชวีซาเดี่ยวเทานั้นจะไม
สามารถใชวีซากรุปได) 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ 



 

 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่
เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ในอัตราวันละ 60 หยวน/วัน/ลูกทัวร 1 ทาน **เริ่ม 23 ส.ค. 61**

(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 

 

หมายเหตุ(กรุณาอานรายละเอียดดวยคะ) 
การทองเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดัง

กลาวคือรานชารานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ***ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาที
ซึ่งไมมีการบังคับใหทานซื้อซื้อหรือไมขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลักไมมีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากทานใด
ไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว***
รายการทัวรโรงแรมและตารางการบินดังกลาวขางตนอาจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม  ในกรณีไมลงรานรฐับาลตองจายเพิ่มทานละ 3,000 บาท 

 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
 กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหนาทัวร 

 กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วันกอน

เดินทาง ** 

 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 
 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว

(Single)และหองคู(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple Room)หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

 โรงแรมฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการ

ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ  ทาน
จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุปเปนไปโดยสายการ

บินเปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการ

ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได)ผูเดินทางจะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น  
 

 

 

เงื่อนไขการสาํรองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการ

เดินทางไมนอย กวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิชวงเทศกาลกรุณาชําระกอน
เดินทาง 21 วัน) 

     2. กรณียกเลิก    

  2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด  
 ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไข        

ใดๆท้ังสิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณี

ใดๆท้ังสิ้น 

    3.  กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ
จะทํา    การเลื่อนการ 

          เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดินทางไดตามความเปน  จริงในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่  บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทาง
บริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน    บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่

เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 

รายละเอียดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  



 

 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือ
ไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,

การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย

พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย

ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบไุวใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท 

สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


