
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Code:CX12 ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ 3 วนั 2 คนื 
ฮอ่งกง:  ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ หาดรพีลัสเ์บย ์ขอพรวดักงัหนั วดัหวงัตา้เซยีน ชอ้ปป้ิงนาธาน 
เซนิเจ ิน้:  ชอ้ปป้ิงหลอหวู ่ตลาดตงเหมนิ พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ ชมโชวน์ า้พุแบบ 3 D 
เมนพูเิศษ:  เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง หา่นยา่งฮอ่งกง  

**ราคานีร้วมคา่วซีา่แบบกรุป๊แลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง** 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRLINES (CX) เวลาสวยไฟทเ์ชา้กลบัค า่ 
 

 
วนัเดนิทาง 

 

 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(หอ้ง Single) 

 
ทีน่ ัง่ 

1-3 ก.ค.   9,988 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000฿ 
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

4,000 20 

22-24 ก.ค. 10,988 4,000 20 

29-31 ก.ค. 10,988 4,000 20 

5-7 ส.ค. 10,988 4,000 20 

18-20 ส.ค. 10,988 4,000 20 

25-27 ส.ค. 10,988 4,000 20 

 
 

วนัแรก    สนามบนิสวุรรณภมู-ิฮอ่งกง-เซนิเจ ิน้-ชอ้ปป้ิงหลอหวู ่ซติ ี ้ 
                   โชว ์MANGROVE GROOVE 

                                                                                                                                 เย็น 
05.30น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ประตู 7 อาคาร

เคาน์เตอร ์M  สายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิค แอรไ์ลน์ (CX) เจา้หนา้ที ่บรษิทั คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกแกท่า่น  

08.15น. ลัดฟ้าสู ่เกาะฮอ่งกง โดยสายการบนิคารเ์ธย่ ์แปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX700  
  (รับประทานอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งพรอ้มเพลดิเพลนิกบัรายการบนัเทงิดว้ยหนา้จอทวีสีว่นตัว) 



12.15น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน Chek Lap Kok  ประเทศฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พบกนัทีจุ่ดนดัพบ EXIT B จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง ระหว่างทางผ่านชม สะพานชงิหมา่ซึง่มคีวามสงูถงึ206เมตร และยาว 1,377 เมตร 
ตดิอันดับสะพานแขวนที่มี ช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 7ของโลก  
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิน้ โดยรถไฟ น าท่าน ชอ้ปป้ิงทีห่ลอวู ่ซติ ี ้สนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญ่ของเซนิ
เจิน้ ซึง่คนไทยรูจั้กในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ 
นาฬิกา เสื้อผา้ ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อเป็นของฝากส าหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง  น าท่านชมโชว ์
MANGROVE GROOVE โชวน์ ้าพุแบบ 3 D เป็นโชวท์ี่เกีย่วกับเด็กผูก้ลา้กับลงิวเิศษที่ออกตามหาเครือ่ง
บรรเลงเพลงที่มชี ือ่ว่า ปีกแห่งความรกั การแสดงที่จะการใชอุ้ปกรณ์ แสงเลอรเ์ซอร ์ไฟเครือ่งเปล่งแสง 
มา่นน ้า ระเบดิน ้าเป็นตน้ (เนือ่งจากเป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ หากเกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ ฝนตก ฟ้ารอ้ง ฯลฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ
เปลีย่นแปลงโดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
: ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก FX Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 

 

วนัทีส่อง   เซนิเจ ิน้ -พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ -ตลาดตงเหมนิ  
                                                                                                                 เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชม เมอืงเซนิเจ ิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของ
จนี เดมิเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่
ในมณฑลกวางตุ ง้  มี เนื้ อที่  2,020 ต าราง
กโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผัง
เมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศน์ และสภาพแวดลอ้ม
ที่เป็นระเบียบสวยงาม น าท่านแวะชมหยก 
สนิคา้OTOPจนี  แวะชมสนิคา้ยาสามัญประจ า
บา้นของชาวจนี ยาบวัหมิะ ทีม่สีรรพคุณหลากหลาย แกน้ ้ารอ้นลวก แผลไฟไหม ้แกร้ดิสดีวง 
เป็นตน้  
เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้โบราณวัตถุ 
ประวัตศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวัฒนธรรมและศลิปะ เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แตปี่ 1988 แวะชมรา้นเยือ่ไผ ่
มชี ือ่เสยีงในดา้นการน าเยือ่ไผ่มาแปรรูปมาเป็นเครือ่งแต่งกายและของใชป้ระจ าวัน อาท ิเสือ้ กางเกง ชุด
ชัน้ใน หมอน และครมีตา่งๆ ลว้นผลติจากเยือ่ไผ่ ซึง่มสีรรพคุณทางการแพทยม์ากมาย เหมาะกบัผูท้ีช่ ืน่ชอบ
สนิคา้จากธรรมชาตแิละซือ้เป็นของฝากใหก้บัคนทีค่ณุรัก เดนิทางสู ่ตลาดตงเหมนิ ยา่นวัยรุน่ของชาวจนี ให ้
ทุกท่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้มากมายอาท ิเช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์อเิล็กทรอนิค ของที่ระลกึอืน่ๆ
มากมายที่สามารถต่อราคาใหถู้กลงไดอ้ย่างเหลือเชื่อ พรอ้มกันนี้ยังเพลดิเพลนิกับอาหารอร่อยรมิทาง
หลากหลายชนดิ 

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

: ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก FX Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่าม   เซนิเจ ิน้ -ฮอ่งกง -วดัหวงัตา้เซยีน-วดัแชกงหมวิ- Repulse Bay-เจา้แมก่วนอมิ 
  อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน - สนามบนิสวุรรณภมู ิ                     
                                                                                                                 เชา้,เทีย่ง 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยรถไฟ น าท่านชม วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทีม่ี
อายุกว่าครึง่ศตวรรษ รายลอ้มดว้ยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมี
ความงดงามดว้ยอาคารทีต่กแตง่แบบจนีโบราณ ตัง้อยูบ่นไหลเ่ขาเกาลนู เป็น
วัดที่ชาวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นศูนยร์วมแห่งความเชือ่ทาง
ศาสนาถงึ 3 ศาสนาดว้ยกัน ไดแ้ก ่เต๋า พุทธ และขงจื๊อ ในแต่ละวันจะมผีูค้น
หลั่งไหลมากราบไหวต้ลอดเวลาเพื่อสักการะขอพรจากท่านมหาเทพ 
เดนิทางสู ่ วดัแชกงหมวิ เป็นวัดทีข่ ึน้ชือ่อยา่งมาก ทีเ่กาะฮ่องกง วัดแห่งนี้



เรารูจ้ักกันดใีนนาม วดักงัหนั วัดนีม้กีงัหันทองแดงที่
เชือ่กันว่าถา้หมนุ 3 รอบจะขับไล่สิง่ชัว่รา้ยและน าแต่
สิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮ่องกงนยิมไปสักการะทีว่ัดนี้ในวัน
ขึ้นปีใหม่ของจีน หรือ  วันตรุษจีนน่ันเอง ซึ่งชาว
ฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผูท้ีเ่กดิปีชง จะแคลว้
คลาดในเรือ่งทีไ่มด่ทีุกเรือ่ง เมือ่ถงึบรเิวณวัดจะเห็น
ถงึความรม่เย็นของวัดไดอ้ยา่งดทีเีดยีว เขา้ขา้งในวัด 

จะมเีจา้หนา้ทวีัดขายธูปตัง้แต่ ราคา 18–188 เหรยีญฮ่องกง มตีัง้แต่ชดุ
เล็ก ไปถงึชดุใหญ ่สว่นมาก ทีฮ่อ่งกงนยิมกัน จะอยู ่38 เหรยีญฮอ่งกงมธีูปใหญ่ 3 ดาว สแีดงลายมังกร และ 
ธปูเล็กอกีก าใหญ่เลยทเีดยีว ถา้มาเป็นคู่สามารถ ซือ้ชดุเดยีวไดเ้ลย ชดุตัง้แต่ 38เหรยีญ จะมกีระดาษเขยีน
ชือ่ นามสกุล และ ครอบครัว เพื่อท าการ สะเดาะเคาะห์ไปในตัวอีกดว้ย ดูขลังจรงิๆ ตอนที่ไป องค์ใหญ ่
ดา้นหลัง ปิดท าการบรูณะซอ่มแซมอยู ่เลยไดส้าการะ องคจ์ าลอง ซึง่ความขลัง ไมด่อ้ยกวา่เลยทเีดยีว 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ หา่นยา่งฮอ่งกง 

น าท่านชม ชายหาดน า้ตืน้ (Repulse Bay) พรอ้มนมัสการองค์เจา้แม่กวนอมิ , เทพเจา้โชคลาภ และ
เทวรูป , เทพเจา้ต่างๆ ทีต่ัง้ประดษิฐานอยู่อยา่งเด่นสง่า เพือ่เป็นสริมิงคล อสิระชอ้ปป้ิงยา่นถนนนาธาน 
หรอื จมิซาจุย่ แหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วมมุโลกทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆอยา่งเต็ม
อิม่จุใจ อาท ิชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆระดบั
โลกกว่า 700 รา้นคา้ เช่น Amani,Prada,Gucci,Burberry,Cartier,Chanel,Coach, Dior,Fendi 
,Louis Vuitton,Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อป ป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่  DFS 
Galleria  เชน่Burberry ,Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 
จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นสูส่นามบนิ 

17:05น  น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิคารเ์ธย่ ์แปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX703 
19.00น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ... พรอ้มความประทับใจมริูล้มื.... 
 

 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบ
ชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จงึเรียนใหก้ับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลูกคา้ท่านใดไมร่่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็น
ผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลูกคา้ท่านใดทีอ่ยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 

หมายเหตุ : อตัราค่าบรกิารนีเ้ป็นขอ้เสนอ เบือ้งตน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร 
เนือ่งมาจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิ ภาษ ีเซอรช์ารท์น า้มนัสายการบนิปรบัขึน้ และ/หรอื อตัราแลกเปลีย่นปรบัขึน้ รวมถงึ
ราคาทีเ่สนอเป็นราคาต ัว๋กรุป๊โปรโมช ัน่จากสายการบนิ เพราะฉะน ัน้ทีน่ ัง่และราคามจี านวนจ ากดัตอ่หนึง่เทีย่วบนิ 
และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยสายการบนิภายในประเทศกรณุาแจง้บรษัทักอ่นท าการจอง  

 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยั 
ตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่ม 
เดนิทางเป็นส าคญั 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

อตัราคา่บรกิารรวม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบัชัน้ประหยดั และคา่ภาษีน ้ามนั สายการบนิตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
2. คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ปส าหรับผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)  
**กรณีทีว่ซีา่จนีแบบกรุป๊ถกูยกเลกิไมว่า่กรณีนีใ้ดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯขอเรยีกเก็บคา่วซีา่จนีแบบเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท (ยืน่แบบ 4 วันท าการ)**  

3. คา่โรงแรมทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ  2-3 ทา่น หากกรณีมาไมค่รบคู)่ 
4. คา่อาหารทัวร ์ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
5. คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวโ้ปรแกรม  
6. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
8. คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย 



9. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว ้
(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 
3. คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  
4. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 150 หยวน ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ท่าน     ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการ
ใหบ้รกิาร 

 
 
 

การยกเลกิ 
เนื่องจากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางใชร้าคาตั๋วเครือ่งบนิแบบโปรโมชัน่ บรษัิทฯไดช้ าระมัดจ ากับสายการบนิแลว้  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า
หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆแลว้ โดยทกุกรณี 

 

เงือ่นไขในการจอง: มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** 
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ
สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระ
แบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระ
เต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่
ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย



ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


