
 

 

 

  



 

 

 

 

 
วนัแรก   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market      (-/-/-) 

13.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row Q เคาน์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan 

Airways (RJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
16.15 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน RJ 182 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
 

  
 

20.05 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit  B”  
 เดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ืออีกหน่ึงแห่ง Mongkok Ladies Market (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย)  
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง   วดัแชกงมวิ-วดัหวงัต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอมิฮองฮ า-ช้อปป้ิงนาธาน จมิซาจุ่ย     (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัด
กังหัน นัน่เอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจ้า
หวงัต้าเซียน ณ วดัหวงัต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงข้ึน
ช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูปและของมา
สักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ 
จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ี
ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่มยอดและแวะชมโรงงานหยก (วดัหวงัต้าเซียนมีการปิด
ปรับปรุงวัดบางส่วน ตั้งแต่ปลาย มี.ค. 62 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไม่มี
ก าหนดเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ยังมีบางส่วนที่สามารถเข้าไปสักการะได้  
ดังน้ันทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมอกีคร้ังค่ะ) 

 

  
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านสู่เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของฮ่องกง  ไดมี้การสร้างถนนข้ึนเพื่อเช่ือมต่อฮุ
งฮอมกบัจิมซาจุ่ย และเมืองเกาลูน ขณะท่ีคนงานก่อสร้างก าลงัขุดในพื้นท่ีท่ีเป็นเนินเขา ปรากฏว่ามีน ้ าสีแดงไหล
ออกมาจากพื้นดิน ลือกนัว่าคือเส้นเลือดของมงักรท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีดงักล่าวถูกฉีกขาดเน่ืองจากการก่อสร้างขุด
เจาะ คนงานเกิดกลวัท่ีจะด าเนินการก่อสร้างถนนต่อ ถึงแมผ้ลการตรวจทางห้องปฏิบติัการพบวา่สีของน ้าเป็นผลมา
จากการสะสมของก ามะถนัและปรอทในดิน แต่คนงานยงัคงกงัวล จึงเกิดการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนมา ดว้ย
ความเช่ือวา่ใน เจา้แม่กวนอิม (Kwun Yum) จะสามารถช่วยใหพ้วกเขาปลอดภยัจากภยัพิบติั อนัตรายต่าง ๆ 



 

 

 

จากนั้น  น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท้่านเตม็อ่ิมกบัการชอ้ปป้ิง
ย่าน จิมซาจุ่ยมกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ยมีร้าน
ขายของทั้ง เคร่ืองหนงั,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า,
กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบท่ีเป็นของพื้นเมือง
ฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซ้อนมากมายมี 
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ ช่ือ  OCEAN 

TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า
เรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึง
กนัได ้(อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย)  

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  สักการะพระใหญ่วดัโป่หลนิ-น่ังกระเช้านองปิง-ชอปป้ิงซิตีเ้กท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านน่ังกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชม

ทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์
เหนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร อิสระใหท้่านนมสัการ พระใหญ่วดัโป่หลนิ หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา  

 

  
 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

จากนั้น  อิสระทุกท่านท่ี City Gate Outlet แหล่งรวมเส้ือผา้
แบรนด์เนม ห้างOUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา 
ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่
บริเวณสถานีรถไฟใตดิ้นตงชงมีเส้ือผา้แบรนด์ชั้นน า
มากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเคร่ืองประดบั เส้ือผา้เด็ก 
รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ 
รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยงัเป็น Fast Food ช่ือดงัอยา่ง Mc 

Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ชั้ นใต้ดินยงัมี 
Supermarket มีรายการให้เลือกซ้ือเลือกหาไม่ว่าจะ
เป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเคร่ืองใช้ และ 
สินคา้อีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านคา้
รวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของหา้งยงัมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นัง่จิบนัง่พกัให้หายเหน่ือย (อสิระอาหารเยน็ตาม
อธัยาศัย) 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 
21.25 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยลัจอร์แดน เท่ียวบินท่ี RJ 183 
23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

วนัเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง 3 วนั 2 คืน บินรอยลัจอร์แดน 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป เทีย่วบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

04 เม.ย. 62 06 เม.ย. 62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 6,500 

11 เม.ย.62 13 เม.ย.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 6,500 

18 เม.ย. 62 20 เม.ย. 62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 13,900 13,900 12,900 5,500 

25 เม.ย. 62 27 เม.ย. 62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 14,900 14,900 13,900 5,500 

09 พ.ค.62 11 พ.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 14,900 14,900 13,900 5,500 

16 พ.ค.62 18 พ.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 14,900 14,900 13,900 5,500 

23 พ.ค.62 25 พ.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 14,900 14,900 13,900 5,500 



 

 

 

13 ม.ิย.62 15 ม.ิย.62 15+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 14,900 14,900 13,900 5,500 

11 ก.ค.62 13 ก.ค.62 15+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 5,500 

25 ก.ค.62 27 ก.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 5,500 

01 ส.ค.62 03 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 5,500 

08 ส.ค.62 10 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 5,500 

11 ส.ค.62 13 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 6,500 

15 ส.ค.62 17 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 5,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 60 ดอลล่าห์ฮ่องกง /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 



 

 

 

 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีนน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซ่ึีงไม่มีการบังคับให้ท่านซ้ือ
ซ้ือหรือไม่ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มีการบังคับใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์
เพิม่ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทวัร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัสับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม ในกรณไีม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิม่ท่านละ 3,000 
บาท 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

• กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ไปออกเดินทาง **มีหัวหน้าทวัร์  

• กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัร์เต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนเดินทาง ** 

• กรณีทีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

• กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

• เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้อง
คู่(Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ตดิกนั 

• กรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

• โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละ
โรงแรมน้ันๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ายการบินและบริษัททวัร์เรียกเกบ็และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซ่ึงทาง
บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลกิการเดินทางและได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว(กรณตีั๋ว 
REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  
 



 

 

 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่
น้อยกว่า15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

     2. กรณยีกเลกิ    
  2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, 

    วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
    3.  กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ 

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริงในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุก
กรณี 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ 
ตามจ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลกิของท่าน 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
❖ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 



 

 

 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

❖ กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

❖ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

❖ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

❖ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

❖ กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

❖ กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

❖ กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


