
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธยแปซิฟค 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง- Mongkok Ladies Market    ไ (- /-/-) 

12.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเตอรสายการบินคาเธยแปซิฟค Cathay 

Packfic Airways (CX) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

 

 

 

 

 

 

 

14.55 น.    เดินทางสูฮองกง โดยเท่ียวบิน CX 654  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

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

จากน้ัน เดินทางสูแหลงชอปปงท่ีข้ึนช่ืออีกหน่ึงแหง Mongkok Ladies Market  

(อิสระอาหารเย็น)  

จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเทา 

วันที่สอง   วัดหวังตาเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย-ขอพรเจาแมกวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ชอปปง

นาธาน จิมซาจุย     

                    Avenue of Stare      ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู วัดแชกง หรือท่ีรูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน 

น่ันเอง นมัสการเทพเจาแชกงเพ่ือความเปนสิริมงคลนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ 

วัดหวังตาเซียน หน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกง เทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษา

โรคภัยไขเจ็บและพบกับผูคนมากมายท่ีนําธูปและของมาสักการะเพ่ือขอพรตางๆต้ังแต

เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจนําทานสู วัดชิหลิน เพ่ือนมัสการเจาแม

กวนอิมและพระโพธิสัตว ท่ีแหงน้ีได สรางข้ึนตามสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง ภายใน

มีสระบัวอันงดงาม จากน้ัน เย่ียมชมโรงงาน“จิวเวอรรี่”ท่ีข้ึนช่ือของฮองกงพบกับงาน

ดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียมยอดและแวะชมโรงงานหยก 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun : Set D 



 

 

บาย นําทานเท่ียวเกาะฮองกงข้ึนสูยอดเขา VICTORIA PEAK หน่ึงในแหลงทองเท่ียวยอดนิยมเปนจุดชมวิวท่ีคุณจะตองท่ึง

กับความ 

สวยงาม นําทานสู สถานีพีคแทรม เพ่ือโดยสารรถรางดวยระยะทาง 1.4 กม.สูง

ประมาณ 400 เมตรจากระดับนํ้าทะเลระหวางเสนทางทานจะไดต่ืนตาต่ืนใจกับ

ทัศนียภาพของเกาะฮองกงและฝงเกาลูนซ่ึงเต็มไปดวยตึกสูงระฟาและอาคารตางๆท่ี

สรางตามหลักฮวงจุย นําทานสูหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทนเส้ียว

แหงน้ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเร่ืองมีรูปปน

ของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหว 

ซ่ึงทําหนาท่ีปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู 

ชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเปนสิริ 

มงคล ขามสะพานตออายุซ่ึงเช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ป 

จากน้ัน นําทานสู ถนนนาธาน ใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปงยาน จิมซาจุยมักจะต้ังตนกันท่ี 

 สถานีจิมซาจุยมีรานขายของท้ัง เคร่ืองหนัง,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟา,กลองถายรูป  

 และสินคาแบบท่ีเปนของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี  

 SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือOCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดวย 

 หางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได  

                    (อิสระอาหารเย็น)  

 นําทานชม โชวแสงสีเสียงสุดย่ิงใหญ A Symphony of Lights งานแสดงแสงสีเสียงถาวรท่ี 

 ใหญท่ีสุดในโลก บันทึกโดยกินเนสสบุคซ่ึงใชตึกถึง 44 ตึกรอบอาววิคตอเรีย แสง สี  

 เสียง ใชงบประมาณสูงถึง 44 ลานดอลลารฮองกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกตาง  ๆใน 

 ฝงเกาะฮองกง จะเลนไฟ มีแสงเลเซอรว่ิงไปมา  พรอมกับดนตรีประกอบการแสดง จุด 

 ในการชมการแสดงมีอยู 2 จุด คือ หนาหอนาฬิกา และบริเวณ Avenue of Star  

จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเทา 

วันที่สาม  สักการะพระใหญวดัโปหลนิ-นั่งกระเชานองปง-สวนสนุกดิสนียแลนด-กรุงเทพฯ    ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน นําทานนั่งกระเชา Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสูท่ีราบนองปงใน 

เวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถา 

ปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพ้ืนท่ี 1.5 เฮคตารเหนือระดับนํ้าทะเล  

371 เมตร อิสระใหทานนมัสการพระใหญวัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญ 

ลันเตา 

 (ในกรณทีี่กระเชานองปงจะมีการปดปรับปรุง จะเปลี่ยนเปนนั่งรถโดยสารของทางนองปงขึ้นแทน)  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บายนําทานเดินทางสู  ฮองกง ดีสนียแลนด (โดยรถไฟใตดินของดิสนีย) อาณาจักรแหง

จินตนาการน้ีประกอบดวยพ้ืนท่ี4 สวน ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแลนด , 

แฟนตาซีแลนด และทูมอรโรวแลนด ซ่ึงแตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษเฉพาะตัว ทอง

อเมริกาฉบับยอสวนอยางมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พรอมดวยทาวนสแควร รานคานารัก  ๆ

และหอสังเกตการณวิคตอเรีย หรือจะแวะเขาไปชมโลกของเด็กนอยท่ีนารัก ชมตุกตา

นานาชาติรองเพลงและรายรําโดยจําลองการแตงกายชุดประจําชาติจากท่ัวทุกมุมโลกใน 

สมอลเวิลด ผจญภัยกับการลองเรือทองปาท่ีเต็มไปดวยสิงสาราสัตวตลอดเสนทางและโชวแรงระเบิดท่ีต่ืนเตน เขาสู

อาณาจักรแหงแฟนตาซีท่ีซ่ึงคุณจะไดพบกับปราสาทซินเดอ 

เรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคก้ีเมาส พรอมดวยเอฟเฟคตเคล่ือนไหว

ตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยตางดาวและขามเวลาไป

ยัง ทูมอรโรวแลนด ดินแดนแหงอนาคตและส่ิงท่ีพลาดไมไดคือรถไฟเหาะ 

SpaceMountain แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรูปกับมิคก้ี ต่ืนตาต่ืนใจ 

กับหน่ึงในซุปเปอรฮีโรท่ีย่ิงใหญท่ีสุดคนหน่ึงของโลกมาอยูทามกลางพวกเรา 

และฮองกงจะไมเหมือนเดิม Iron Man Experience - เครื่องเลน ธีมมาร

เวล  

เครื่องแรกสุดที่  สวนสนุก ดิสนีย  เปดแลวตอนนี้ที่  ฮองกงดิสนี ย

แลนด! เปดฉาก 

ความบันเทิงดวยโชวรูปแบบใหมแกะกลองขบวนพาเหรด “Flights of 

Fantasy 

Parade”ตระการตากับความงดงามของปราสาทท่ีสงประกายระยิบระยับใน

ยามเย็นดวยผงวิเศษพิกซ่ีดัสทของทิงเกอรเบลล นอกจากน้ียังเปดตัวความ

สนุกอ่ืนๆ อีกมากมากมายพรอมตอนรับแขกคนพิเศษเชนคุณเพ่ือมารวมเปน

สวนหน่ึงในประวัติศาสตรหนาสําคัญของฮองกงดิสนียแลนด(อิสระอาหารเย็น) ไดเวลาสมควร นํ าท าน เดินท างสู

สนามบิน Cheak Lap Kok 

ไฟลทบิน CX 617 

21.30 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เท่ียวบินท่ี CX617 

23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

 

ไฟลทบิน CX 709 

22.25 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เท่ียวบินท่ี CX709 

00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

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

 



 

 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทาง ราคา ทัวรฮองกง นองปง ดิสนีย 3 วัน 2 คืน บินคาเธย

แปซิฟก 

เร่ิมเดินทาง 
กลับจาก

เดินทาง 
กรุป เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง 

เด็กไมมี

เตียง 
พักเดี่ยว 

02 มิ.ย. 61 04 มิ.ย. 61 20 CX654/CX709 17,900 17,900 16,900 5,500 

23 มิ.ย. 61 25 มิ.ย. 61 20 CX654/CX617 17,900 17,900 16,900 5,500 

29 มิ.ย. 61 01 ก.ค. 61 20 CX654/CX709 17,900 17,900 16,900 5,500 

14 ก.ค. 61 16 ก.ค. 61 20 CX654/CX617 17,900 17,900 16,900 5,500 

09 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 20 CX654/CX617 18,900 18,900 17,900 5,500 

16 ส.ค. 61 18 ส.ค. 61 20 CX654/CX617 17,900 17,900 16,900 5,500 

23 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 20 CX654/CX617 17,900 17,900 16,900 5,500 

25 ส.ค. 61 27 ส.ค. 61 20 CX654/CX617 17,900 17,900 16,900 5,500 

30 ส.ค. 61 01 ก.ย. 61 20 CX654/CX617 17,900 17,900 16,900 5,500 

08 ก.ย. 61 10 ก.ย. 61 20 CX654/CX709 17,900 17,900 16,900 5,500 

22 ก.ย. 61 24 ก.ย. 61 20 CX654/CX709 17,900 17,900 16,900 5,500 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาแรงไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  



 

 

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คาบัตรเขาชมสวนสนุกดิสนียแลนด 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

× ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

× คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

× คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 

× คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 ดอลลาหฮองกง/วัน/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

× คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 

หมายเหตุ(กรุณาอานรายละเอียดดวยคะ) 
การทองเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาวคือรานชา

รานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ***ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไมมีการบังคับใหทาน
ซื้อซื้อหรือไมข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลักไมมีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคา
ทัวรเพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว***รายการทัวรโรงแรมและตารางการบิน
ดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ในกรณีไมลงรานรัฐบาลตองจาย
เพิ่มทานละ 3,000 บาท 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
 กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหนาทัวร 

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

 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 



 

 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

ขอมูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว(Single)และหองคู

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

 กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของ

แตละโรงแรมนั้นๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

ขอมูลเพิม่เตมิเรือ่งตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ  ทานจะตอง

ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุปเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด

ซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

(กรณีตั๋ว REFUNDได)ผูเดินทางจะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
1. กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไม

นอย กวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

     2. กรณียกเลิก    

  2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด  

                   ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

                  วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

    3.  กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง  

                   บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ 

          เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 

                    ไดตามความเปนจริงในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ  

                    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทาง 

          ไมครบ   ตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ 

          และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 



 

 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ

เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด

งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน

ชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว

ดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบไุวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 

 

 


