
 
 

รหสัโปรแกรม : 11108 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิน้        (- /-/เยน็) 

10.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK) 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
13.45 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน EK384  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
17.40 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit B”  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถโค้ช (ถ้าจ านวนไม่ถึง 20 ท่าน เปลี่ยนเป็นรถไฟ) 
เยน็  บริการอาหารเยน็แบบ SET BOX 

น าเข้าสู่ทีพ่กั Century Plaza Hotel /CAA Holy Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่อง   เซินเจิน้ – พพิธิภัณฑ์เซินเจิน้ - ชาจนี เย่ือไผ่ บัวหิมะ – หยก – โชว์ม่านน า้ - ช้อปป้ิงตลาดตงเหมนิ    
                                                                                                                                                   (เช้า/กลางวัน/เยน็)                                                                                                                         

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม น าท่านเท่ียวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมืองท่ีตั้งอยูต่อนใตสุ้ดของประเทศจีน 
ภายหลงัจากการจดัตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเม่ือปี ค.ศ.1979 ท าให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นท ารายได้ให้
ประเทศจีนมากท่ีสุด เซินเจ้ินไดรั้บการพฒันาจนเจริญ ทนัสมยัและมีภูมิทศัน์สวยงาม น าท่านไปยงั SHENZHEN 

MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัเมืองเซินเจ้ิน มีทั้ง
โบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดให้เขา้ชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นน า
ทา่นแวะชมและเลือกซ้ือสินคา้โอทอ็ปของประเทศจีน เช่น ชาจีน , บัวหิมะ // หยก // ยางพารา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน แหล่งช้อปป้ิงยา่นวยัรุ่นของชาวจีน ให้ทุกท่านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายตามอธัยาศยั 
อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และอ่ืนๆอีกมากมาย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร : พเิศษ เมนูเป็ดปักกิง่+ไวน์แดง   
จากนั้น น าท่านชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน า้  
การแสดงท่ีน าเอา แสงเลเซอร์ สี เสียง และม่านน ้ามาผสม 
ผสานกนัดว้ยเทคนิคและทีมงานผูส้ร้างงานระดบัโลก  
OCTBAY ไดทุ้่มทุนกวา่ 200 ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT 
BAY WATER SHOW THEATRE ดว้ยเร่ืองราวของเด็ก 



หญิงผูมี้ความกลา้หาญกบัลิง ท่ีช่วยกนัออกตามหา เคร่ือง 
บรรเลงเพลงวเิศษ ท่ีจะน ามาใช้ ปลดปล่อยนกออกจาก 
เวทยม์นตร์ของป่าโกงกางท่านจะไดรั้บความเพลิดเพลิน 
สนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการ์ชุดน้ี  

**ในกรณโีชว์ม่านน า้ MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลีย่นเป็นดูโชว์วฒันธรรมทีห่มูบ้านวฒันธรรมแทน ** 
น าเข้าสู่ทีพ่กั Century Plaza Hotel /CAA Holy Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่าม วดัแชกงมวิ-วดัหวงัต้าเซียน-โรงงานจวิเวอร่ี-ช้อปป้ิงนาธาน จมิซาจุ่ย-กรุงเทพฯ    (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม น าทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหัน นัน่เอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจ้าหวงัต้าเซียน ณ วดัหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงข้ึน
ช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ือง
ความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจจากนั้น เยีย่มชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์
ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท้่านเตม็อ่ิมกบัการชอ้ปป้ิง 
 ยา่น จิมซาจุ่ยมกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ยมีร้าน 
 ขายของทั้ง เคร่ืองหนงั,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, 
 กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้น 
 เมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้น 
 มากมายมี SHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ช่ือ 
 OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพ 
 สินคา้เรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดิน 



 ทะลุถึงกนัได ้ 
ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 

21.30 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เท่ียวบินท่ี EK385 
23.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

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

 
 
 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ราคา ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิน้ โชว์ม่านน ้า  3 วนั 2 คืน พกั 4 ดาว บิน EK 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

04 ธ.ค. 61 06 ธ.ค. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

10 ธ.ค. 61 12 ธ.ค. 61 20 10,999 10,999 10,999 4,500 

17 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

21 ธ.ค. 61 23 ธ.ค. 61 20 13,999 13,999 13,999 4,500 

23 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61 20 13,999 13,999 13,999 4,500 

03 ม.ค. 62 05 ม.ค. 62 20 10,999 10,999 10,999 4,000 

09 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62 20 8,999 8,999 8,999 3,500 

17 ม.ค. 62 19 ม.ค. 62 20 9,999 9,999 9,999 3,500 

24 ม.ค. 62 26 ม.ค. 62 20 10,999 10,999 10,999 3,500 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 ค่าวซ่ีากรุ๊ป 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ในกรณยีกเลกิวีซ่ากรุ๊ป ต้องช าระค่าวซ่ีาเดี่ยวเข้าจนี ท่านละ 1,500 บาท (ส าหรับท่านทีม่วีซ่ีาเดี่ยวเข้าจีนอยู่
แล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าวซ่ีากรุ๊ปและต้องใช้วซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ันจะไม่สามารถใช้วซ่ีากรุ๊ปได้) 

 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 ในอัตราวันละ 60 หยวน/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

 
หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจนี ฮอ่งกง และมาเกา๊ นั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าวคอื

รา้นชารา้นหยกรา้นบวัหิมะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซีึ่งไม่มีการบงัคบัใหท่้านซื้อซื้อ

หรอืไม่ข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิ่มทางบรษิทัฯจะ

ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรอื

สลบัสบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม  ในกรณีไม่ลงรา้นรฐับาลตอ้งจ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 

 

เง่ือนไขการเดนิทาง 
 กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ 
 กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัร์เต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนเดินทาง ** 
 กรณีทีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย 
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

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

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่

(Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
 กรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 
 โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกระทดัรัต ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมน้ันๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
 
 
 



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

 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 
1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่ 

น้อยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 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)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดนิทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกนั  บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 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 Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


