
 

BHT9190721ทวัร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ฮ่องกง เซินเจิ�น โชว์ม่านนํ�า 3 มติ ิ

 
 
 
  



 

 

 
วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ�น  � (-/-/-) 
 

11.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 4  ประตู 8 Row Q เคาน์เตอร์สายการบิน Egypt Air (MS) โดยมีเจา้หนา้ที�
อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

14.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน MS 960 ** บริการอาหารและเครื<องดื<มบนเครื<อง** 
18.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  ใหท่้านออก “ Exit  B” 

 
เยน็  บริการอาหารเยน็ Set Box จากนั*นนาํทุกท่านเดินทางสู่เซินเจิ�นโดยรถไฟ  
จากนั�น นําท่านเข้าสู่ที<พกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทยีบเท่า ระดับ \** 
  

วนัที<สอง   เซินเจิ�น – พพิธิภัณฑ์เซินเจิ�น – ชาจีน เยื<อไผ่ บัวหิมะ – หยก – ช้อปปิ� งตงเหมิน – โชว์ม่านนํ�า Mangrove 
Groove  

                              � (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                          

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาํท่านเที�ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ�น เมืองที�ตั*งอยูต่อนใตสุ้ดของประเทศ
จีน ภายหลงัจากการจดัตั* งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื�อปี ค.ศ.1979 ทาํให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นทาํ
รายไดใ้ห้ประเทศจีนมากที�สุด  เซินเจิ*นไดรั้บการพฒันาจนเจริญ ทนัสมยัและมีภูมิทศัน์สวยงาม นําท่านไป
ยงั SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ�น) ตั* งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ
เกี�ยวกบัเมืองเซินเจิ*น มีทั*งโบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้



 

ชมมาตั*งแต่ปี 1988 จากนั*นนาํท่านแวะชมและเลือกซื*อสินคา้โอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,ยางพารา ,บัว
หิมะ และหยก 

 

 

 
 

เที<ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู เป็นวัดที<ศักดิh สิทธิhที<ชาวเซินเจิ�นนิยมขอพรในเรื<องหน้าที<การงาน สักการะขอ
พระเทพเจ้ากวนอู เป็นเทพสัญลกัษณ์แห่งความซื�อสัตย ์ความจงรักภกัดี และความกลา้หาญ นาํท่านเดินทางสู่ 
ตลาดตงเหมิน แหล่งชอ้ปปิ* งย่านวยัรุ่นของชาวจีน ให้ทุกท่านชอ้ปปิ* งสินคา้มากมายตามอธัยาศยั อาทิ เสื*อผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิค และอื�นๆอีกมากมาย 
 



 

  

 
 

คํ<า บริการอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดปักกิ<ง+ไวน์แดง   
ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านนํ�า การแสดงที�นาํเอา แสงเลเซอร์สี เสียง และม่านนํ* ามาผสมผสานกนั
ดว้ยเทคนิคและทีมงานผูส้ร้างงานระดับโลก OCTBAYไดทุ่้มทุนกว่า 200ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT BAY 
WATER SHOW THEATRE ดว้ยเรื�องราวของเด็กหญิง ผูมี้ความกลา้หาญกบัลิง ที�ช่วยกนัออกตามหา เครื�อง
บรรเลงเพลงวิเศษที�จะนาํมาใชป้ลดปล่อยนกออกจากเวทยม์นตร์ของป่าโกงกางท่านจะไดรั้บความเพลิดเพลิน
สนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการ์ชุดนี*   
**ในกรณีโชว์ม่านนํ�า MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลี<ยนเป็นดูโชว์วัฒนธรรมที<หมูบ้านวัฒนธรรม
แทน ** 

จากนั�น นําท่านเข้าสู่ที<พกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทยีบเท่า ระดับ \** 
 
วนัที<สาม   วดัแชกงมิว – วดัหวงัต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี< – ช้อปปิ� งนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ    � (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาํทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ 



 

จากนั*น  นาํท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที�รู้จกักนั
ดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน 
นั�นเอง โด่งดงัในเรื�องการงานและธุรกิจ
ขอฌชคขอลาภ จากนั*นนมสัการเทพเจา้
แชกงเพื�อความเป็นสิริมงคลนมัสการ 
เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน 
หนึ� งในวดัที�โด่งดงัที�สุดของฮ่องกง เทพ
ซึ� งขึ*นชื�อในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ
และพบกบัผูค้นมากมายที�นาํธูปและของ
มาสักการะเพื�อขอพรต่างๆตั*งแต่เรื�องความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการทาํธุรกิจ จากนั*น เยี�ยมชมโรงงาน“จิว
เวอร์รี<”ที�ขึ*นชื�อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที�ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี�ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก  (วัดหวังต้า
เซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางส่วน ตั�งแต่ปลาย มี.ค. 62 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไม่มีกําหนดเปิดอย่าง
เป็นทางการ แต่ยังมีบางส่วนที<สามารถเข้าไปสักการะได้ ดังนั�นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี<ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมอกีครั�งค่ะ) 

 
 
เที<ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

จากนั*น นาํท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านมกัจะตั*งตน้กนั
ที� สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั*ง เครื�องหนงั 
เครื�องกีฬา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 
และสินคา้แบบที�เป็นของพื*นเมืองฮ่องกงอยู่
ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี 
SHOPPING COMPLEX ข น า ด ใ ห ญ่ ชื� อ 
OCEAN TERMINAL ซึ� งประกอบไปด้วย 
ห้างสรรพสินคา้เรียงรายกันและมีทางเชื�อม
ติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้(อสิระอาหาร
เยน็ตามอธัยาศัย) 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 
uv.wv น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอยิปิต์แอร์ เที�ยวบินที� MS 961 
uu.\v น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
**ในกรณตีิดด่านเป็นเวลานานทาํให้มีผลกระทบต่อโปรแกรมและไม่สามารถท่องเที<ยวได้ครบทุกโปรแกรมตามระบุทางบริษัทจึง

ขอปรับเปลี<ยนและตัดโปรแกรมตามเวลาที<เหมาะสม 
........................................................................................ 

อตัราค่าบริการและเงื<อนไขรายการท่องเที<ยว 

ราคา ทวัร์ฮ่องกง เซินเจิ�น โชว์ม่านนํ�า x วนั u คืน สายการบินอยิปิต์แอร์ (MS) 

เริ<มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง เด็กอายุตํ<ากว่า z{ พกัเดี<ยว 

v\ ก.ค.|u v| ก.ค.|u uv+z 7,999 7,999 7,999 3,500 

zz ก.ค.|u zx ก.ค.|u uv+z 7,999 7,999 7,999 3,500 

z{ ก.ค.|u uv ก.ค.|u uv+z 7,999 7,999 7,999 3,500 

uw ก.ค.|u u} ก.ค.|u uv+z 7,999 7,999 7,999 3,500 

v{ ส.ค.|u zv ส.ค.|u uv+z 7,999 7,999 7,999 3,500 

zw ส.ค.|u z} ส.ค.|u uv+z 7,999 7,999 7,999 3,500 

uu ส.ค.|u u\ ส.ค.|u uv+z 7,999 7,999 7,999 3,500 

u~ ส.ค.|u xz ส.ค.|u uv+z 8,999 8,999 8,999 3,500 



 

zu ก.ย.|u z\ ก.ย.|u uv+z 8,999 8,999 8,999 3,500 

z~ ก.ย.|u uz ก.ย.|u uv+z 8,999 8,999 8,999 3,500 

u| ก.ย.|u u{ ก.ย.|u uv+z 8,999 8,999 8,999 3,500 

10 ต.ค.|u zu ต.ค.|u uv+z 9,999 9,999 9,999 3,500 

z} ต.ค.|u z~ ต.ค.|u uv+z 9,999 9,999 9,999 3,500 

uu ต.ค.|u u\ ต.ค.|u uv+z 9,999 9,999 9,999 3,500 

u\ ต.ค.|u u| ต.ค.|u uv+z 9,999 9,999 9,999 3,500 
 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตั�วเครื<องบินชั�นทศันาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี<ยนแปลงตั�ว 
� ที<พกัโรงแรมตามรายการ u คืน พกัห้องละ u-x ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ<มเงินพกัห้องเดี<ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื�อหรือเปลี<ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที<ตามรายการระบุ  
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที<ท่องเที<ยวตามรายการระบุ 
� ค่าแรงไกด์ท้องถิ<นและหัวหน้าทวัร์นําเที<ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ z,vvv,vvv บาท (เป็นไปเงื<อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื<อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี<ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ�ามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ<มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 กก.ต่อ 1 ใบ 
� ค่าวซ่ีากรุ๊ปเข้าประเทศจีนด่านเซินเจิ�น 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ในกรณยีกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ต้องชําระค่าวซ่ีาเดี<ยวเข้าจีน ท่านละ z,wvv บาท (สําหรับท่านที<มีวซ่ีาเดี<ยวเข้าจีนอยู่แล้ว ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิhในการคืนค่าวซ่ีากรุ๊ปและต้องใช้วซ่ีาเดี<ยวเท่านั�นจะไม่สามารถใช้วซ่ีากรุ๊ปได้) 

× ภาษีหัก ณ ที<จ่าย x% และภาษีมูลค่าเพิ<ม }%  
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื<องดื<มที<สั<งเพิ<มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที<ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 



 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที<ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที<กรมแรงงานทั�งที<เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ<งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ<น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตรา 300 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ z ท่าน  **เริ<ม ตั�งแต่ z พ.ค. |u เป็นต้น
ไป**บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ<นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 

การท่องเที<ยวประเทศจีนนั�นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื<อเป็นการส่งเสริมการท่องเที<ยวดังกล่าวคือร้าน
ชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ<งจะใช้เวลาประมาณ |v นาท ี- ~v นาทซึี<งไม่มีการบังคบัให้
ท่านซื�อซื�อหรือไม่ขึ�นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มีการบังคบัใดใดทั�งสิ�นหากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้อง
จ่ายค่าทวัร์เพิ<มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื<อนไขดงักล่าวแล้ว***รายการทวัร์โรงแรมและตารางการ
บินดงักล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี<ยนแปลงหรือสลบัสับเปลี<ยนได้ตามความเหมาะสม  ในกรณไีม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ�ม
ท่านละ �,��� บาท 

 
เงื<อนไขการเดนิทาง 

� กรุ๊ป ~ ท่าน ขึ�นไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ 
� กรุ๊ป 1 – { ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัร์เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า } วนัก่อนเดินทาง ** 
� กรณทีี<ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื<องบิน,ตั�วรถทวัร์,ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที<

เจ้าหน้าที<ทุกครั�งก่อนทาํการออกตั�วหรือชําระค่าทวัร์เนื<องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี<ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน  
     โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิhในการรับผดิชอบทุกกรณ ี

� กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ )เล่มนํ�าเงนิ(เดินทางเพื<อการท่องเที<ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

 
ข้อมูลเพิ<มเติมเรื<องโรงแรมที<พกั 

• เนื<องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเดี<ยว(Single)และห้องคู่
(Twin/Double)และห้องพกัแบบ x ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

• กรณทีี<มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ�นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิhในการปรับเปลี<ยนหรือย้ายเมืองเพื<อให้เกดิความเหมาะสม 

• โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที<เป็นห้องมีขนาดกระทดัรัต ซึ<งขึ�นอยู่กบัการออกแบบของ
แต่ละโรงแรมนั�นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
 

ข้อมูลเพิ<มเติมเรื<องตั�วเครื<องบิน 



 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื<อนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที<สายการบินและบริษัททวัร์เรียกเกบ็และการจัดที<นั<งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กาํหนดซึ<งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลกิการเดินทางและได้ดําเนินการออกตั�วเครื<องบิน
ไปแล้ว(กรณตีั�ว REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั�น  

 
เงื<อนไขการสํารองที<นั<งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา w,vvv บาท ส่วนที<เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย

กว่า zw วนั มิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง uz วนั) 
กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัด จําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล  ,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื<อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ %50 และริบเงินมัดจําทั�งหมด 
• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhการคืนเงินค่าทวัร์ทั�งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั�งสิ�น 

กรณเีจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ<งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื<อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที<ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื<อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhในการคืนเงินทุกกรณี  
เงื<อนไขอื<น ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhในการเก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที<บริษัทฯ กําหนดไว้ )15 ท่านขึ�นไป  (เนื<องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื<นที<เดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที<เกดิจากการยกเลกิของท่าน  
 

รายละเอยีดเพิ<มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิhในการเปลี<ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี<เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที<ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที<ยว สามารถเปลี<ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เด ◌ือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื<อท่องเที<ยว

เท่านั�น )หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ (  



 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน  ,การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที<ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที<กรม

แรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ<งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาติ)ซึ<งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื<อนไขนี�ในกรณทีี<เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ<งอาจจะปรับเปลี<ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม( 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ<งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที<ยว )ซึ<งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื<อนไขน ◌ี◌้ในกรณทีี<เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ<งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์( 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที<ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหาร
บางมื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเท ศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 
� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิสิ<งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที<เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที<ยวเองหรือในกรณทีี<กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
� กรณทีี<การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที<กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที<ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิhที<จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น 
� ตั�วเครื<องบินเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณทีี<ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื<อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี<ยนชื<อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ�น ตามอตัราค่านํ�ามันหรือค่าเงินแลกเปลี<ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิhปรับ
ราคาตั�วดังกล่าว 

� เมื<อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื<อนไขข้อตกลงต่างๆที<ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

� กรุ๊ปที<เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที<ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที<ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั�งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที<ทาํให้ใบหน้าเปลี<ยนไป ดังนั�น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที<ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ<งเป็นสิ<งที<อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

� กรณ ี“หญงิตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที<ชัดเจน สิ<งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื<อนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 



 

แล้วจงึมัดจาํเพื<อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


