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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดนิทางโดย สายการบนิเอมเิรตส์

แอรไ์ลน ์EK 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง- Mongkok Ladies Market     (- 
/-/-) 
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11.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู8 Row T เคาทเ์ตอร์
สายการบนิเอมเิรตส ์Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวย
ความสะดวกแกท่กุทา่น  

14.05 น.    ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ EK384  **บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
18.05 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท้่านออก 

“ Exit B”  
 เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่อกีหนึง่แหง่ Mongkok Ladies Market (อสิระ

อาหารเย็น)  
จากน ัน้ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  SAV  Hotel or Penta Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง   วดัหวงัตา้เซยีน-วดัแชกงมวิ-วดัชหิลนิ-รพีลสัเบย-์ขอพรเจา้แม่
กวนอมิ-ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซา่จุย่  (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนนาม “วดั

แชกงหมวิ” หรอืวดักงัหนั น่ันเอง นมัสการเทพเจา้แช
กงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวงัตา้
เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของ
ฮ่องกง เทพซึง่ขึ้นชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ
และพบกับผูค้นมากมายทีน่ าธูปและของมาสักการะเพือ่
ขอพรตา่งๆตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการ
ท าธรุกจิน าทา่นสู ่วดัชหิลนิ เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิ
และพระโพธสิตัว ์ทีแ่หง่นีไ้ด ้สรา้งขึน้ตามสถาปัตยกรรม
สมัยราชวงศถ์ัง ภายในมสีระบัวอันงดงาม จากนัน้ เยีย่มชมโรงงาน“จวิเวอร ์
ร ี”่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่มยอดและแวะ
ชมโรงงานหยก 
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เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นสูห่าดทราย REPULSE BAY 
หาดทรายรูปจันทน์เสีย้วแห่งนี้สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการ
ถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโหว่ซึง่
ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อด
ยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้
แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้
จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 

จากนัน้ น าทา่นสู ่ถนนนาธาน ใหท้า่นเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุย่มักจะตัง้
ตน้กนัที ่

 สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทัง้ เครือ่งหนัง,เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า,
กลอ้งถ่ายรูป และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอก
ตึ ก อั น ซั บ ซ ้อ น ม า ก ม า ย มี  SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่OCEAN TERMINAL 
ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันและ
มทีางเชือ่มตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึกันได ้ (อสิระ
อาหารเย็น)  

จากน ัน้ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  SAV  Hotel or Penta Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์- กรงุเทพฯ     (เชา้/-/-)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดนิทางสู ่ ฮอ่งกง ดสีนยีแ์ลนด ์ 
อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้
ประกอบดว้ยพื้นที4่ ส่วน ไดแ้ก ่
เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวน
เจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด ์
และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละ
แห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษ
เฉพาะตัว  ท่องอเมริกาฉบับ

ย่อสว่นอย่างมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์รา้นคา้น่ารัก ๆ และหอ
สังเกตการณ์วคิตอเรยี หรอืจะแวะเขา้ไปชมโลกของเด็ก
นอ้ยทีน่่ารัก   ชมตุ๊กตานานาชาติรอ้งเพลงและ
ร่ายร าโดยจ าลองการแตง่กายชดุประจ าชาตจิากทั่วทกุมุม
โลกใน สมอลเวลิด ์ผจญภัยกบัการ  ล่ อ ง เ รื อ
ท่องป่าทีเ่ต็มไปดว้ยสงิสาราสัตวต์ลอดเสน้ทางและโชว์
แรงระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแหง่แฟนตาซทีีซ่ ึง่คณุ
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จะไดพ้บ  กับปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์พรอ้ม
ดว้ยเอฟ  เฟคตเ์คลือ่นไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิจากนัน้ ลัดไปยังอาณาจักรของ
   มนุษยต์า่งดาวและขา้มเวลาไปยัง ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่อนาคต
และสิง่  ทีพ่ลาดไม่ไดค้อืรถไฟเหาะ SpaceMountain แน่นอนวา่อยา่ลมืแวะไป
   ถ่ายรูปกับมคิกี ้ตื่นตาตื่นใจกับหนึ่งในซุปเปอร์ฮโีร่ที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดคน
หนึง่ของ   โลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่เหมอืนเดมิ Iron 
Man    Experience - เครือ่งเลน่ ธมีมารเ์วล เครือ่งแรกสุดทีส่วน
สนกุ ดสินยี ์เปิดแลว้ตอนนีท้ ี ่ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด!์ เปิดฉาก ความ  บันเทิง
ดว้ยโชวร์ูปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด “Flights of   Fantasy Parade”
ตระการตากบัความงดงามของปราสาทที ่  สง่ประกายระยบิระยับในยามเย็นดว้ย
ผงวเิศษพกิซีด่ัสทข์องทงิเกอรเ์บลล ์นอกจากนียั้งเปิดตัวความสนุกอืน่ๆ อกีมากมากมาย
  พรอ้มตอ้นรับแขกคนพเิศษเชน่คุณเพือ่มาร่วมเป็นสว่นหนึง่ในประวัตศิาสตร์
หนา้ส าคัญของฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์
  (อสิระอาหารกลางวนัและเย็น)  
ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Cheak Lap Kok 
21.50 น.  เหริฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน  EMIRATES 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่EK385 
23.45 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง ราคา ทวัรฮ์อ่งกง ดสินยี ์3 วนั 2 
คนื บนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์

เร ิม่
เดนิทาง 

กลบัจาก
เดนิทาง 

จ าน
วน 

ผูใ้หญ ่
เด็กมี
เตยีง 

เด็กไมม่ี
เตยีง 

พกั
เดีย่ว 

12 ก.ค. 
61 

14 ก.ค. 61 20 10,999 10,999 10,999 5,500 

02 ส.ค. 
61 

04 ส.ค. 61 20 10,999 10,999 10,999 5,500 

16 ส.ค. 
61 

18 ส.ค. 61 20 10,999 10,999 10,999 5,500 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลง
ต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคู่
และไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลง
เมนอูาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  
 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
 คา่แรงไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้
กอ่นวนัเดนิทาง) 

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ 1 ใบ 
 คา่บตัรเขา้ชมสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
× ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  
× คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์
ตา่งชาต ิ

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทร
สาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ
การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้
เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่
เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

× คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถในอตัรา 2,000 บาท/ลูกทวัร ์1 
ทา่น/ทรปิ(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่
และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 
หมายเหต(ุกรณุาอา่นรายละเอยีดดว้ยคะ่) 
การทอ่งเทีย่วประเทศจนีน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่

เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดงักลา่วคอืรา้นชารา้นหยกรา้นบวัหมิะรา้นผา้
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ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซีึง่
ไมม่กีารบงัคบัใหท้า่นซือ้ซือ้หรอืไมข่ ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั
ไมม่กีารบงัคบัใดใดท ัง้ส ิน้หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัร ์
เพิม่ทางบรษิทัฯจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้***
รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักลา่วขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง
หรอืสลบัสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีไมล่งรา้นรฐับาล
ตอ้งจา่ยเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 กรุป๊ 9 ทา่น ขึน้ไปออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัร ์
 กรุป๊ 1 – 8 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง (คนืคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน) ** โดยทางบรษิทั
จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นเดนิทาง ** 

 กรณีทีท่า่นมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋
เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท า
การออกต ัว๋หรอืช าระคา่ทวัรเ์นือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุ
กรณี 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบั
คณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท า
ใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว(Single)และหอ้งคู(่Twin/Double)และ
หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น(Triple Room)หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีทีม่กีารจดัประชุมนานาชาต(ิTrade Fair)เป็นผลใหค้า่โรงแรม
สงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮอ่งกงมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งมี
ขนาดกระทดัรตั ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆและ
หอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
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ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หาก
ตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั  ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่าย
การบนิและบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บและการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณี
ยกเลกิการเดนิทางและไดด้ าเนนิการออกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้(กรณีต ัว๋ 
REFUNDได)้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิ
เทา่น ัน้  

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 
บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ย กวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอื
วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่น
เดนิทาง 21 วนั) 

     2. กรณียกเลกิ    
  2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่
มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

    วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดย
ไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

  2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%
และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์าร
คนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

    3.  กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการ 
          เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็น  จรงิในกรณี
เจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิทกุกรณี 

4.  บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการ
เดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่  บรษิทัฯก าหนดไว้
(15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ที่
เดนิทางในคณะเดยีวกนั    บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิ
จากการยกเลกิของทา่น 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
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 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ
รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมี
อายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไม่
ถงึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,
สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอื
กรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้ง
ยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะ
ฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่
ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่
ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุ
อยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด 
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการ
โจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง
หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิห้
เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถ
น ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคา
บตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น า้มนัหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั 
สงวนสทิธิป์รบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ
หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 
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 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter 

Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและ
รายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท ้
แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 
 


