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

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

Airways (RJ) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
16.15 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182  **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง**  
20.05 น.             ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit  B”  

 

 เดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่ขึ้นช่ืออีกหน่ึงแห่ง Mongkok Ladies Market  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง   วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า-ช้อปป้ิงนาธาน จิมซ่าจุ่ย     (เช้า/กลางวัน/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบต่ิมซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นัน่เอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัที่โด่งดงัที่สุดของฮ่องกง เทพซ่ึงขึ้น
ช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกับผูค้นมากมายที่น าธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ือง
ความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ จากนั้น เยีย่มชมโรงงาน“จิวเวลร่ี” ที่ขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์
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ที่ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่มยอดและแวะชมโรงงานหยก (วัดหวังต้าเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางส่วน ต้ังแต่ปลาย 
มี.ค. 62 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไม่มีก าหนดเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ยังมีบางส่วนที่สามารถเข้าไปสักการะ
ได้ ดังน้ันทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกคร้ังค่ะ) 

 

  
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า เป็นวดัที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของฮ่องกง  ไดมี้การสร้างถนนขึ้นเพือ่เช่ือมต่อฮุงฮอมกบั
จิมซาจุ่ย และเมืองเกาลูน ขณะที่คนงานก่อสร้างก าลงัขุดในพื้นที่ที่เป็นเนินเขา ปรากฏวา่มีน ้ าสีแดงไหลออกมาจาก
พื้นดิน ลือกนัวา่คือเสน้เลือดของมงักรที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่ดงักล่าวถูกฉีกขาดเน่ืองจากการก่อสร้างขดุเจาะ คนงานเกิด
กลวัที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนต่อ ถึงแมผ้ลการตรวจทางห้องปฏิบติัการพบว่าสีของน ้ าเป็นผลมาจากการสะสม
ของก ามะถนัและปรอทในดิน แต่คนงานยงัคงกงัวล จึงเกิดการบริจาคเงินเพือ่บูรณะวดัขึ้นมา ดว้ยความเช่ือวา่ใน เจา้
แม่กวนอิม (Kwun Yum) จะสามารถช่วยใหพ้วกเขาปลอดภยัจากภยัพบิติั อนัตรายต่าง ๆ 

จากนั้น น าท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเตม็อ่ิมกบัการชอ้ปป้ิง
ยา่น จิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้าน
ขายของทั้ง เคร่ืองหนัง,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,
กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบที่ เป็นของพื้นเมือง
ฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซับซ้อนมากมายมี 
SHOPPING COMPLEX ขนาด ใหญ่ ช่ื อ  OCEAN 

TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียง
รายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกัน
ได ้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ     (เช้า/-/-)                                                                                                                            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  อาณาจักรแห่ง
จินตนาการน้ีประกอบดว้ยพื้นที่4 ส่วน ไดแ้ก่ เมนสตรีท-ยู
เอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์
โรวแ์ลนด์ ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั 
ท่องอเมริกาฉบบัยอ่ส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท 
พร้อมดว้ยทาวน์สแควร์ ร้านคา้น่ารัก ๆ  และหอสงัเกตการณ์
วคิตอเรีย หรือจะแวะเขา้ไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชม
ตุก๊ตานานาชาติร้องเพลงและร่ายร าโดยจ าลองการแต่งกาย
ชุดประจ าชาติจากทัว่ทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์ ผจญภยักบัการล่องเรือท่องป่าที่เตม็ไปดว้ยสิงสาราสตัวต์ลอดเสน้ทาง
และโชวแ์รงระเบิดที่ตื่นเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซีที่ซ่ึงคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรี
ประสานเสียงมิคก้ีเมาส์ พร้อมดว้ยเอฟเฟคตเ์คล่ือนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ จากนั้น ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษย์

ต่างดาวและขา้มเวลาไปยงั ทูมอร์โรวแ์ลนด ์ดินแดนแห่งอนาคตและส่ิงที่พลาดไม่ไดค้ือรถไฟเหาะ SpaceMountain 

แน่นอนว่าอยา่ลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคก้ี ต่ืนตาต่ืนใจกบัหน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหน่ึงของโลกมาอยู่
ท่ามกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man Experience - เคร่ืองเล่น ธีมมาร์เวล เคร่ืองแรกสุดที่สวน
สนุก ดิสนีย์ เปิดแล้วตอนนี้ที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์! เปิดฉาก ความบนัเทิงดว้ยโชวรู์ปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด 
“Flights of Fantasy Parade”ตระการตากับความงดงามของปราสาทที่ส่งประกายระยิบระยบัในยามเยน็ด้วยผง
วเิศษพกิซ่ีดสัทข์องทิงเกอร์เบลล์ นอกจากน้ียงัเปิดตวัความสนุกอ่ืนๆ อีกมากมากมายพร้อมตอ้นรับแขกคนพิเศษเช่น
คุณเพือ่มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในประวติัศาสตร์หนา้ส าคญัของฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์(อิสระอาหารกลางวันและเย็น)  

ไดเ้วลาสมควร                 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 



 
BT-HKG003_RJ_APR-AUG19 

21.25 น.  เหินฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดน เที่ยวบินที่ RJ 183 
23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

วนัเดนิทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดสินีย์แลนด์ 3 วนั 2 คนื บินรอยลัจอร์แดน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป เวลาบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

09 พ.ค.62 11 พ.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.35 16,900 16,900 15,900 5,500 

16 พ.ค.62 18 พ.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.35 16,900 16,900 15,900 5,500 

23 พ.ค.62 25 พ.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.35 16,900 16,900 15,900 5,500 

13 ม.ิย.62 15 ม.ิย.62 15+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 5,500 

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

25 ก.ค.62 27 ก.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 5,500 

01 ส.ค.62 03 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 5,500 

08 ส.ค.62 10 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 5,500 

11 ส.ค.62 13 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 6,500 

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 
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อัตราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

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

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 60 ดอลล่าห์ฮ่องกง /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีนน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคอืร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไม่มีการบังคบัให้ท่านซ้ือ
ซ้ือหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ในกรณีไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 
บาท 
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เงื่อนไขการเดินทาง 
 กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ 
 กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คนืค่าทัวร์เต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ** 
 กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน ,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ )เล่มน ้าเงิน(เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว(Single)และห้องคู่
(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

 กรณทีี่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่
ละโรงแรมน้ันๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ  ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซ่ึงทาง
บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ด าเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว(กรณีต๋ัว 
REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่ 
น้อยกว่า15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

     2. กรณยีกเลิก    
  2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคนืเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล, 

    วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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    3.  กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 
          เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม 

ความเป็นจริงในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทุก
กรณ ี

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ 
ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่าน้ัน )หนังสือเดินทางต้องม ีีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ (  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน  ,การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ )ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม( 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว )ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบข องบริษัท
ทัวร์( 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัว
ดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ )เล่มน า้เงิน(เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


