
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรฮ่์องกง –พระใหญน่องปิง- เซินเจิ้ น – จูไห่ 3 วนั 2 คืน 

เดินทางโดยสายการบินCATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได ้30 กิโลกรมั 

พิเศษ !!! บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

 สกัการะพระใหญ่พระพุทธรูปนัง่ปรางสมาธิทองสมัฤทธ์ิ พระใหญน่องปิง 

 ชอ้ปป้ิง CITY GATE OUTLET ศูนยร์วมสินคา้มากมาย 

 ขอพรรบัโชคท่ีวัดแชกงหมิว (วัดกงัหัน) ส่ิงศกัสิทธ์ิท่ีนิยมท่ีสุดในฮ่องกง 

 ขอพรเร่ืองสุขภาพท่ีวัดหวังตาเซียน 

 ชมโชวสุ์ดอลงัการ ท่ีสวนหยวนหมิงหยวน 

 ชอ๊ปป้ิงจุใจย่านถนนนาธาน และ หา้งหลอวู่สนุกสนานกบัการเลือกสินคา้ราคาพิเศษ 

 อาหารครบทุกมื้ อ 

 พิเศษ !!! เมนู เป๋าฮ่ือ+ไวนแ์ดง 

 

วนัท่ี รายละเอียดการทอ่งเที่ยว ม้ืออาหาร โรงแรม  

D1 
กรุงเทพฯ– ฮ่องกง– กระเชา้นองปิง– อิสระชอ้ปป้ิงCITY GATE OUTLET – นัง่รถไฟเขา้

เซ่ินเจิ้ น 
- / L / D FX HOTELOR SML 

D2 
เซ่ินเจิ้ น–ช็อปป้ิงหล่อวู–่ จไูห่ –รา้นหยก – รา้นผา้ไหม – รา้นสมุนไพรจีน - ชมสวน

หยวนหมิงหยวน + พรอ้มโชวสุ์ดอลงัการ 
B / L / D 365 ART HOTEL OR SML 

D3 
จไูห่ – ฮ่องกง – วดัหวงัตาเซียน - วดัแชกงหมิว– โรงงานจิวเวอร่ี – รา้นหยก– ชอ้ป

ป้ิงจิมซาจุ่ยและโอเช่ียนเทอรม์ินอล– กรุงเทพฯ 
B / L / -  

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งใหก้่อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอาย ุ2-21 ปี พกัเดี่ยวเพิ่ม 

23-25 มิ.ย. 60 

CX616 (06.40-10.25) 

CX709 (22.25-00.15) 
11,900.- 16,900.- 4,500 

14-16 ก.ค. 60 

CX700 (08.15-12.15) 

CX703 (19.50-21.45) 
11,900.- 16,900.- 4,500 

21-23 ก.ค. 60 

CX700 (08.15-12.15) 

CX703 (19.50-21.45) 
11,900.- 16,900.- 4,500 

04-06 ส.ค. 60 

CX700 (08.15-12.15) 

CX703 (19.50-21.45) 
11,900.- 16,900.- 4,500 

ราคาอื่นๆ 

เด็กทารก INFANT (อายตุ  า่กว่า 2 ปี) ราคา 5,500 บาท 

ราคาจอยแลนด ์(ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบิน) ทา่นละ7,900 บาท 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ– ฮ่องกง– กระเชา้นองปิง– อิสระชอ้ปป้ิงCITY GATE OUTLET – นัง่รถไฟเขา้เซ่ินเจิ้ น 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4ประต ู6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร ์M 

ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และบตัรข้ึนเคร่ือง 

06.40น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเท่ียวบินท่ี CX616สายการบิน Cathay Pacific 

 *** บริการอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง *** 

 

 

 

 

 

 

 

10.25 น. ถึงสนามบินCHEAK LAP KOKหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยน าท่านนัง่รถโคช้ปรบัอากาศขา้ม

สะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูนฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนโดยอยู่

ติดกบัมณฑลกวา่งตง (กวางตุง้) โดยมาเกา๊อยูท่างฝั่งตะวนัตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร 
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  น าท่านเดินทางสู่หมูบ่า้นนองปิง โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (เน่ืองจากกระเชา้นองปิงใหบ้รกิารลูกคา้ยาวนาน

กวา่ 10 ปีเพ่ือเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้เพ่ือเปล่ียนสายเคเบ้ิล จึงท าการปิดปรบัปรงุตัง้แตเ่ดือน ม.ค. – มิ.ย. 

2560 ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  จากน้ันท่านสามารถนมสัการพระใหญไ่ดท่ี้วัดโป่วหลินหรือนิยมเรียกวา่พระใหญ่ลนัเตาองคพ์ระสรา้งจาก

การเช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่นหนัก 250 ตนัและสูง 34 เมตรองคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ือง

ล่างบริเวณทะเลจีนใตจ้ากน้ันอิสระใหท่้านไดส้มัผสักบัหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิงใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชม

รา้นคา้รา้นอาหารและชมการแสดงกลางแจง้มากมายบริเวณหมูบ่า้นจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ี

สามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญจากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงัCITYGATE OUTLET MALLให้

ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยัพบกบัOUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายเช่นCOACH, ESPRIT, 

POLO, RAUGH LAURENCE หรือวา่จะเป็นBURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้และชั้นใตดิ้นจะ

มีSUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจุใจ 

  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้เมืองเซ่ินเจิ้น โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงครึ่ ง 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (2) 

พกัที่FX HOTELหรือเทียบเท่า ณ เมืองเซ่ินเจิ้ น 

วนัที่ 2 
เซ่ินเจิ้ น–ช็อปป้ิงหล่อวู่– จูไห่ –รา้นหยก – รา้นผา้ไหม – รา้นสมุนไพรจนี - ชมสวนหยวนหมิงหยวน + 

พรอ้มโชวสุ์ดอลงัการ 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ีหลอหวู่พบกบัสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซ่ินเจ้ินหรือท่ีคนไทยรูจ้กักนั มาบุญ

ครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็น

ของฝากส าหรบัคนท่ีท่านรกั และตวัท่านเอง และใหท่้านไดร้บัเลือกชมรา้นหยก สินคา้โอท็อปของเมืองจีน

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองจไูห่โดยรถโคช้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 น าท่านเยี่ยมชมผลิตภณัฑผ์า้ไหมจนีท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหนา้หนาว และเย็นสบาย

ในหนา้รอ้น น าท่านชมรา้นสมุนไพรจนี โดยเฉพาะ ยาบวัหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผล

ไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ น าท่านชมสินคา้หยก เคร่ืองประดบัต่างๆ รวมถึงสตัวม์งคลของจีน

อยา่ง ป่ีเซ๊ียน าท่านชม สวนหยวนหมิงหยวนซ่ึงเป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลงัถูก

ท าลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบรูณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหมไ่ด้

งบประมาณก่อสรา้งถึง 600 ลา้นหยวน  สรา้งขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจไูห่ มีพ้ืนท่ี

ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง สวนหยวนห

มิงหยวนใหม ่ถือไดว้า่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ าลองมาจากสถานท่ีในประวติัศาสตร ์มีคุณค่าทั้งในแง่

วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และธุรกิจการท่องเท่ียว 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮ้ือ+ไวนแ์ดง 

จากน้ันชมโชวอ์นัตระการตาดว้ยแสง สี เสียงซ่ึงใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ 

อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั 365 ART HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่ 3 
จูไห่ – ฮ่องกง – วดัหวงัตาเซียน - วดัแชกงหมิว– โรงงานจวิเวอรี่ – รา้นหยก– ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่และโอ

เช่ียนเทอรมิ์นอล– กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  น าท่านเดนิทางโดยเรอืเฟอรี่  ขา้มไปยงัฝ่ังฮ่องกง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที 

จากน้ันน าท่านสู่วัดแชกงหมิว (วัดกงัหัน)เมื่อ 300 กว่าปีท่ีแลว้เดิมท่ีวดัน้ีเป็นวดัเล็กๆเป็นวดัท่ีเก่าแก่และ

อนุรกัษ์โบราณสถานซ่ึงอยู่ทางดา้นหลงัของเรือนใหม่วดัเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 

ตารางฟุตดา้นในมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ าวดัแห่งน้ีซ่ึงทางดา้นขา้งมีอาวุธรบของทหาร

แบบโบราณและมีกงัหนัอยู่หลายตวัมีกลองดา้นละตวัประชาชนท่ีเขา้วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหนัหรือท่ีเรียกว่า

กงัหนัน าโชคเพื่อหมุนแต่ส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิตและปัดเป่าส่ิงท่ีไม่ดีออกไปโดยความหมายของใบพดัทั้งส่ีดงัน้ี 

1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั  

2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน  

3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา 

4. คิดหวงัส่ิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการและก่อนท่ีท่านจะออกจากวดัอยา่ลืมจะตอ้งตีกลองใหเ้สียงดงั

สนัน่เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หว่องไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปี 

โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพ่ือขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรงน าท่านสู่โรงงานจิวเวอรี่ท่ีโด่งดังท่ีสุด

บนเกาะฮ่องกงของบริษัทฮ่องกงจิวเวลร่ีกรุ๊ปจ ากดัไดเ้กิดแรงบนัดาลใจน ากงัหนัมาพลิกแพลงเป็นจ้ีลอ้มเพชร

โดยเชิญซินแสช่ือดังมาจัดวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลักฮวงจุย้ซ่ึงจ าลอง

เลียนแบบมาจาก“แซก๋้งเมี๋ยว”กงัหันใหญ่4 ใบพัดท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรทัธาท่ี“วดัเชอกุง”ซ่ึงเป็นวดัท่ีดัง

มากและมีต านานความเช่ือมายาวนานว่าคนท่ีมีเคราะหเ์มื่อจบัใบพดัของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้จะท าให้

ชีวิตหมุนเวียนไปในทางท่ีดีและสามารถพัดเอาส่ิงชัว่รา้ยต่างๆออกไปได้น าท่านชมรา้นยาสมุนไพรเป็น

สินคา้โอทอปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษา

โรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 หลงัจากน้ันใหท่้านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกฝากคนท่ีท่านรกัทางบา้นณ

แหล่งชอ้ปป้ิงของฮ่องกงย่านจมิซาจุย่และโอเซ่ียนเทอรมิ์นอลสนุกสนานกบัการเลือกสินคา้ราคาพิเศษอาทิ
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เช่นเส้ือผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เข็ดขดั,น ้าหอมสินคา้แบรนดช่ื์อดงัต่างๆทั้งST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , 

GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000 

**อิสระอาหารเย็น เพ่ือใหท่้านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเตม็ท่ี** 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย*** 

19.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี CX703  

(บริการอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 

***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้แลว้จึงวางมดัจ า เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง*** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป 

ถา้ผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 

 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวหรือระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 

 ค่าใชจ้่ายมคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร ์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุประเภท MedicalInsurance คุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์มินิบารแ์ละทีวี

ช่องพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของแต่ละประเทศ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)  

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,500 บาท** 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 150 หยวน / ท่าน / ทริป (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่จะพอใจในการบริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 24 ชัว่โมง 

 ช าระเงินค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนั ก่อนออกเดินทาง 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดั

จ าท่ีนัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไมว่่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

 การท่องเท่ียวประเทศฮ่องกงและเมืองจีนน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล รา้นจวิเวอรี่ รา้นหยก 

และรา้นสมุนไพรบวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหมเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวแต่ไมไ่ดม้ีการ

บงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 300 หยวน ต่อ 1 รา้น ทางบริษัทฯ จะ

ขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

 ส าหรบัผูโ้ดยสาร ท่ีไมไ่ดถื้อ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ือง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ไมส่ามารถเล่ือนวนัเดินทางได ้ตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุ

เท่าน้ัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 คนขึ้ นไป 

 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรบัข้ึนภาษีน ้ามนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิม

ตามความเป็นจริง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุ

สุดวิสยั หรือเหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและ

ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุ์ดวิสยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิก

เท่ียวบิน การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือ

ทรพัยสิ์นสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความ

ประมาทของตวัท่านเอง 
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 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ี

ระบุไว ้ เน่ืองจากการครอบครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือไมว่่าดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูก

ปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 


