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วนัแรก   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market      (- /-/-) 

13.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row Q เคาน์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan 

Airways (RJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

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

 
16.15 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน RJ 182  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  

http://bit.ly/2NMk5YE
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20.05 น.             ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท่้านออก “ Exit  B”  

 เดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ืออีกหน่ึงแห่ง Mongkok Ladies Market  (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย)  
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สอง  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์   (เช้า/-/-)                                                                                                                            

เช้า บริการอาหารเช้าแบบติม่ซ า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  อาณาจกัรแห่งจินตนาการน้ีประกอบดว้ยพ้ืนท่ี4 ส่วน ไดแ้ก่ เมนสตรีท-ยูเอส
เอ , แอดเวนเจอร์แลนด ์, แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรวแ์ลนด์ ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั ท่อง
อเมริกาฉบบัยอ่ส่วนอย่างมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พร้อมดว้ยทาวน์สแควร์ ร้านคา้น่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์
วิคตอเรีย หรือจะแวะเขา้ไปชมโลกของเด็กนอ้ยท่ีน่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายร าโดยจ าลองการแต่งกาย
ชุดประจ าชาติจากทัว่ทุกมุมโลกใน สมอลเวลิด์ ผจญภยักบัการล่องเรือท่องป่าท่ีเต็มไปดว้ยสิงสาราสตัวต์ลอดเสน้ทาง
และโชวแ์รงระเบิดท่ีต่ืนเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซีท่ีซ่ึงคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรี
ประสานเสียงมิคก้ีเมาส์ พร้อมดว้ยเอฟเฟคตเ์คล่ือนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ  

  
จากนั้น ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงั ทูมอร์โรวแ์ลนด ์ดินแดนแห่งอนาคตและส่ิงท่ีพลาด
ไม่ไดคื้อรถไฟเหาะ SpaceMountain แน่นอนว่าอยา่ลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคก้ี ต่ืนตาต่ืนใจกบัหน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ท่ี
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ยิง่ใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงของโลกมาอยูท่่ามกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man Experience - เคร่ืองเล่น 
ธีมมาร์เวล เคร่ืองแรกสุดที่สวนสนุก ดิสนีย์ เปิดแล้วตอนนี้ที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์! เปิดฉาก ความบนัเทิงดว้ยโชว์
รูปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด “Flights of Fantasy Parade”ตระการตากบัความงดงามของปราสาทท่ีส่ง
ประกายระยบิระยบัในยามเยน็ดว้ยผงวิเศษพิกซ่ีดสัท์ของทิงเกอร์เบลล ์นอกจากน้ียงัเปิดตวัความสนุกอ่ืนๆ อีกมาก
มากมายพร้อมตอ้นรับแขกคนพิเศษเช่นคุณเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในประวติัศาสตร์หน้าส าคญัของฮ่องกงดิสนีย์
แลนด ์(อสิระอาหารกลางวนัและเยน็)  

  

 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม   วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอมิฮองฮ า-ช้อปป้ิงนาธาน จมิซ่าจุ่ย- กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบติม่ซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือท่ีรู้จกักนัดีใน

นาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง 
นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล
นมสัการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้า
เซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดังท่ีสุดของฮ่องกง 
เทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ
และพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูปและของมา
สักการะเพ่ือขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ืองความรัก
ไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ จากนั้น เยีย่มชมโรงงาน“จวิเวลร่ี” ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บ
รางวลัอนัดบัเยีย่มยอดและแวะชมโรงงานหยก (วดัหวงัต้าเซียนมกีารปิดปรับปรุงวัดบางส่วน ตั้งแต่ปลาย มี.ค. 62 
เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี และยงัไม่มกี าหนดเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ยงัมบีางส่วนที่สามารถเข้าไปสักการะได้ ดังนั้น
ทางบริษัทฯ จงึขอปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมอกีคร้ังค่ะ) 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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จากนั้น  น าท่านสู่เจ้าแม่กวนอมิฮองฮ า เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของฮ่องกง  ไดมี้การสร้างถนนข้ึนเพ่ือเช่ือมต่อฮุงฮอมกบั
จิมซาจุ่ย และเมืองเกาลูน ขณะท่ีคนงานก่อสร้างก าลงัขุดในพ้ืนท่ีท่ีเป็นเนินเขา ปรากฏว่ามีน ้ าสีแดงไหลออกมาจาก
พ้ืนดิน ลือกนัว่าคือเสน้เลือดของมงักรท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีดงักล่าวถูกฉีกขาดเน่ืองจากการก่อสร้างขุดเจาะ คนงาน
เกิดกลวัท่ีจะด าเนินการก่อสร้างถนนต่อ ถึงแมผ้ลการตรวจทางห้องปฏิบติัการพบว่าสีของน ้ าเป็นผลมาจากการ
สะสมของก ามะถนัและปรอทในดิน แต่คนงาน
ยงัคงกังวล จึงเกิดการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวัด
ข้ึนมา ดว้ยความเช่ือว่าใน เจา้แม่กวนอิม (Kwun 
Yum) จะสามารถช่วยใหพ้วกเขาปลอดภยัจากภยั
พิบัติ อันตรายต่าง ๆ จากนั้ น น าท่านสู่ ถนน
นาธาน  ให้ท่านเต็มอ่ิมกับการช้อปป้ิงย่าน จิม
ซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขาย
ของทั้ง เคร่ืองหนัง,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า,
กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมือง
ฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL 

ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกนัได้  (อิสระอาหารเย็น
ตามอธัยาศัย)  

ไดเ้วลาสมควร                 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 
21.25 น.  เหินฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยลัจอร์แดน เท่ียวบินท่ี RJ 183 
23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

................................................................................................ 
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อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดสินีย์แลนด์ 3 วนั 2 คืน บินรอยลัจอร์แดน 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป เวลาบนิ ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พกัเดี่ยว 

13 มิ.ย.62 15 มิ.ย.62 15+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 13,999 13,999 12,999 5,500 

11 ก.ค.62 13 ก.ค.62 15+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 13,999 13,999 12,999 5,500 

18 ก.ค.62 20 ก.ค.62 15+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 13,999 13,999 12,999 5,500 

25 ก.ค.62 27 ก.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 13,999 13,999 12,999 5,500 

01 ส.ค.62 03 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 15,999 15,999 14,999 5,500 

08 ส.ค.62 10 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 15,999 15,999 14,999 5,500 

11 ส.ค.62 13 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 5,500 

15 ส.ค.62 17 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 5,500 

26 ก.ย.62 28 ก.ย.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 5,500 

03 ต.ค.62 05 ต.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 5,500 

10 ต.ค.62 12 ต.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 5,500 

13 ต.ค.62 15 ต.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 5,500 

17 ต.ค.62 19 ต.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 5,500 

24 ต.ค.62 26 ต.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 5,500 

30 ต.ค.62 02 พ.ย.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 5,500 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
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 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน่,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อตัรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน  **เร่ิม ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 เป็นต้นไป** 

(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 

การท่องเที่ยวประเทศจนีนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชา
ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจวิเวอร์รี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไม่มกีารบังคบัให้ท่านซ้ือ
ซ้ือหรือไม่ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มกีารบังคับใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้างต้นอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในกรณีไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 
บาท 

 
เง่ือนไขการเดินทาง 

 กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ไปออกเดินทาง มหีัวหน้าทัวร์ 
 กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เตม็จ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนเดินทาง ** 
 กรณทีี่ท่านมเีดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน ,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  หากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุกกรณ ี

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ )เล่มน า้เงิน(เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่
(Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ตดิกนั 

 กรณทีี่มกีารจดัประชุมนานาชาต(ิTrade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมขีนาดกระทัดรัต ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเกบ็และการจดัที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซ่ึงทาง
บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว(กรณีตั๋ว 
REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 35 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล  ,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50 % และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจบ็ป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี  
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดิ นทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ )15 ท่านขึน้ไป  (เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6  เดือ น และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น )หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ (  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน   ,การประท้วง ,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปืิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ )ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม( 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว  )ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกร ณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์( 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุที่เกดิจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปืิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 
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 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถงึจะยงัไม่หมดอายกุต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปืิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ )เล่มน า้เงิน(เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


