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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ พกัเดี่ยวเพิ่ม 

6-8/11-13/12-14/13-15/18-20/25-27/26-

28 /27-29 มกราคม 2561 

1-3/2-4/3-5/10-12/22-24 กุมภาพนัธ ์2561 

1-3/3-5/8-10/9-11/15-17/16-18/22-

24/23-25/24-26 มีนาคม 2561 

8,999.- 4,500.- 

กรุณำเช็คเวลำและไฟลทบิ์นในแตล่ะวนัท่ีเดินทำงทำ้ยโปรแกรมอีกครั้ง 

**รำยกำรน้ีท ำวีซ่ำกรุป๊หนำ้ด่ำนแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่มีค่ำใชจ้ำ่ย) หำกมีกำรยกเลิกวีซ่ำกรุป๊ หรือ วีซ่ำหนำ้ด่ำน 

แบบ 144 ชัว่โมงน้ี ลกูคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยกำรท ำวีซ่ำเดี่ยวเอง** 

--ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณำอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอยำ่งถ่องแทจ้น

เป็นท่ีพอใจแลว้จงึวำงมดัจ  ำ เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่ำนเอง-- 
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วนัแรก       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้ น – พิพิธภณัฑเ์ซินเจิ้ น – ชอ้ปป้ิงหลอหวู่  (-/L/-) 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4  

ประต ู6 เคำนเ์ตอร ์M สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หนา้ท่ี อ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ                                                               

06.45 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX616  

(บนเครือ่งมีบรกิำรอำหำร) **ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน  เน่ืองจำกตอ้ง

เป็นไปตำมระบบของสำยกำรบิน** 

10.30 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Check Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ

ลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกับมณฑล

กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 น ำท่ำนไปยงัเซินเจิ้ นโดยรถโคช๊ผ่ำนด่ำน (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

 เซินเจิ้ น” ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมือง

เศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยั

อีกดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิน้ ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกับเมืองเซินเจิน้ มี
ทัง้โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมา
ตัง้แต่ปี 1988จากน้ันใหท่้านเพลิดเพลินกบัการต่อราคาสินคา้มากกว่า 50% ท่ีคนไทยขนาน
นามวา่ มำบุญครองเซินเจิ้ น หรอื หลอหวู่ มอลล ์ท่านจะพบกบัสินคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชื่อดงั

มากมาย อาทิ Amani ,Prada Gucci ,Burberry ,Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior Fendi ,Louis 

Vuitton, Chole ฯลฯ***อิสระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั*** 

ที่พกั  Royal Century Hotel หรอืเทียบเท่ำ (เซ่ินเจิ้ น) 

วนัที่สอง เซินเจิ้ น -รำ้นผำ้ไหม รา้นหยก -รำ้นบวัหิมะ –จ  ำลองหมู่บำ้นฮอลลแ์ลนด ์– 

                ชอ้ปป้ิงตงเหมิน- โชวน์ ้ำแบบ 3 D   (B/L/D)  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร โรงแรม 

จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือ รำ้นผำ้ไหม ,หยก และรำ้นบวัหิมะ จาก รา้นโรงงานผลิตชั้นน าของ

เซินเจิ้ น จากน้ันน าท่านชมและถ่ายภาพกบัจ  ำลองหมู่บำ้นฮอลแลนด ์ ชมดอกทิวลิปจ าลอง 

ดอกไมป้ระจ าชาติฮอลแลนดน์อกจากน้ียงัมีอาคารและสถานท่ีตกแต่งใหเ้หมือนอยูใ่นประเทศ

ฮอลแลนด ์

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ (ซีฟู้ด+ไวนแ์ดง) 
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จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลำดตงเหมิน เป็นเเหล่งรวมสินคา้เเฟชัน่มีหลากหลายใหเ้ราได้

เลือกตามคุณภาพท่ีเราตอ้งการราคาแบบต่อรองไดต้ลาดแหง่น้ียงัมีอาหารอร่อยๆ ใหเ้ลือกชิม

เยอะ หรือจะเป็น อาหารพ้ืนเมือง ท่ีน่าสนใจมากๆ ก็น่าจะเป็นอาหารประเภทป้ิงยา่งท่ีถือเป็น

ไฮไลท ์ยอดนิยมกนัเลย อร่อยและราคาไม่เเพง 

เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 

หลงัอาหารน าท่านชมโชวน์ ้าแบบ 3D ท่ีใชทุ้นสรา้งกว่า200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี OCT BAY 

WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุได ้2595 คน เป็นโชวท่ี์

เก่ียวกบัเด็กหญิงผูก้ลา้กบัลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีชื่อว่า “ปีกแห่งความรกั” 

เพ่ือเอามาช่วยนกท่ีถูกท าลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสง

เลเซอร์ ไฟ เคร่ืองเปล่งแสง ม่านน ้ า ระเบิดน ้ า ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น ้ าท่ีใหญ่และ

ทนัสมยัท่ีสุดในโลก 

ที่พกั  Royal Century Hotel หรอืเทียบเท่ำ  (เซ่ินเจิ้ น) 

วนัที่สำม เซินเจิ้ น – วัดแชกุง –รำ้นจิวเวอรี่- อิสระชอ้ปป้ิงนำธำน- สนำมบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

(B/-/-) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร โรงแรม  

  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปฮ่องกงโดยรถไฟ (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

 จากน้ันท าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวดักงัหนั ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การ

แกช้งตามความเชื่อท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีได้

และการเร่ิมตน้ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยกงัหนัลมจะพาชีวิตราบร่ืน

ลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหนัลู่ลม   จากน้ันน าท่านชม โรงงาน จิวเวอรร์ี่ ท่ีมี

ชือ่เสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงยำ่นถนนนำธำน หรือชอ้ปป้ิง

ท่ี DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีชื่อเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ 

MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 

  (อิสระอำหำรกลำงวนัและอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั) 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสูส่นำมบิน  กรุณำตรงตอ่เวลำนดัหมำย 

21.25 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี  CX617 

23.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**รำยละเอียดไฟลทบิ์นแต่ละวนัที่รบกวนดูตำมตำรำงทำ้ยโปรแกรมอีกครั้ง**  
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***ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ท่ีของบรษิทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น *** 

***อตัรำค่ำบริกำรสงวนสทิธ์ิเฉพำะผูถื้อพำสปอรต์ไทยเท่ำนั้น  

ส ำหรบัชำวตำ่งชำตกิรุณำสอบถำมก่อนท ำกำรจอง*** 

**กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง** 

**ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินทุกกรณี** 

**ตัว๋เคร่ืองบินไม่สำมำรถท ำกำรเล่ือนวนัไป-กลบัได ้

ผูเ้ดินทำงตอ้งเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่นั้น** 

กรณีลกูคำ้มีวีซ่ำจนีตดิในเล่มพำสปอรต์และวีซ่ำจนียงัไม่หมดอำยุ ทำงตม.จีนจะใชวี้

ซ่ำในเล่มก่อน  กรุณำแจง้กบัทำงเจำ้หนำ้ที่ก่อนส ำรองที่นัง่ 

ขอ้ควรทรำบ : ตามนโยบายของฮ่องกง และ ประเทศจีนทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้

พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนำมของรำ้นรฐับำล คือ รำ้นผำ้ไหม, รำ้นบวัหิมะ, , รำ้นหยก,

รำ้นจิวเวอรร์ี่ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนใหก้ับ

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยูก่บั

ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีที่ท่ำนไม่ไดล้งรำ้นชอ้ปรฐับำลตำมที่

รำยกำรก ำหนดไว ้ทำงบริษทัใครข่อเก็บค่ำใชจ้ำ่ยรำ้นละ 600 RMB / คน 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง ไฟลทบ์ิน ผูใ้หญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

6-8 ม.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

11-13 ม.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,000 

12-14 ม.ค.61 
ขำไป    CX700(08.25-12.15) 

ขำกลบั CX709(22.25-00.15+1) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

13-15 ม.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX709(22.25-00.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

18-20 ม.ค.61 
ขำไป    CX700(08.25-12.15) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 
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25-27 ม.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

26-28 ม.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

27-29 ม.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

1-3 ก.พ.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

2-4 ก.พ.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX709(22.25-00.15+1) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

3-5 ก.พ. 61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

10-12 ก.พ.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX709(22.25-00.15+1) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

22-24 ก.พ.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

1-3 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

3-5 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

8-10 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

9-11 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

15-17 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

16-18 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

22-24 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

23-25 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

   24-26 มี.ค.61 
ขำไป    CX616(06.40-10.25) 

ขำกลบั CX617(21.15-23.15) 
8,999 8,999 8,999 4,500 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
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5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชัว่โมง และ ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้มีวีซ่าจีนอยูแ่ลว้

และส าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม    

1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกิน 30 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

5. ค่ำทิปหัวหนำ้ทวัรไ์ทย+ไกดท์อ้งถ่ิน+ และคนขบัรถ 1,000 บำท ต่อลูกคำ้ 1 ท่ำน (เด็กและ เด็ก 

INFANT เก็บเท่ำผูใ้หญ่) 

6.ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊หนา้ด่าน ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถ

ยืน่วีซ่ากรุป๊ไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมเติมจากราคาทวัร ์ดงัน้ี  

- วีซ่าเด่ียวแบบปกติ 4 วนัท าการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุดของสถานฑูตจีน เขา้-ออกครั้งเดียว 

ท่านละ 1,500 บาท  

- วีซ่าเด่ียวเเบบด่วน 2 วนัท าการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุดของสถานฑูตจีน เขา้-ออกครั้งเดียว 

ท่านละ 2,550 บาท 

 

เอกสำรยืน่วีซ่ำจนีใชด้งัน้ี 

1.1.พาสปอรต์เล่มจริง 

1.2.รูปถ่ายพ้ืนหลงัสีขาว 2 รูป ตามระเบียบ รูปถ่ายการขอวีซ่าจีนตามกฎของทางสถานฑูตกรุณาสอบถามกบั

พนักงานขายทุกครั้ง 

 

เง่ือนไขกำรจอง    1. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากท าการจอง 

พรอ้มส่ง สลิปการโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุและมีอายุ

เหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  
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กำรยกเลิก **กรณีมีกำรยกเลิกกำรเดินทำง****ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินใดๆ

ทั้งส้ินทุกกรณี** 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้

แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่าน้ันเมื่อท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยู่ในระดบั

เดียวกนั แต่อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

13.ทางบริษัท จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่านอาหร

บางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณธไมว่่าดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไมร่บัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 


