
 
 

 

รหัสทัวร  BID1900601 
ทัวรฮองกง  ดิสนียแลนด  3 วัน 2 คืน (CX) 
Mongkok Ladies Market    วัดแชกงหมิว   วัดหวังตาเซียน   รีพลัสเบย   ขอ
พรเจาแมกวนอิม   ชอปปم�งนาธาน / จมิซาจุย   สวนสนุกดิสนียแลนด 
 



 
 

 

 
วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง – Mongkok Ladies Market  ไ (- /-/-) 
12.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคานเตอรสายการ

บินคาเธยแปซิฟก Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความ

สะดวกแกทุกทาน  
14.55 น.    เดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX 654   

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
18.50 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit B”  
จากน้ัน เดินทางสูแหลงชอปปم�งที่ขึ้นช่ืออีกหน่ึงแหง Mongkok Ladies Market  

(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  
จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วันที่สอง   วัดแชกงหมิว-วัดหวังตาเซียน-รีพลัสเบย-ขอพรเจาแมกวนอิม-ชอปปم�งนาธาน  
  จิมซาจุย    ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                      

เชา  บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู วัดแชกง หรือที่รูจัก
กันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน น่ันเอง 
นมัสการเทพเจาแชกงเพื่ อความเปนสิ ริมงคล
นมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน 
หน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพซึ่งขึ้นช่ือใน
การดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและพบกับผูคนมากมาย
ที่นําธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆต้ังแต
เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ 
จากน้ัน เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวลรี่” ที่ขึ้นช่ือของ
ฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม
ยอดและแวะชมโรงงานหยก (วัดหวังตาเซียนมีการ
ปดปรับปรุงวัดบางสวน ตั้งแตปลาย มี.ค. 62 
เปนตนไป เปนเวลา 1 ป และยังไมมีกําหนดเปด
อยางเปนทางการ แตยังมีบางสวนที่สามารถเขาไปสักการะได ดังน้ันทางบริษัทฯ จึง
ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกครั้งคะ) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน  นําทานสูหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงน้ีสวยที่สุดแหงหน่ึง 

และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเร่ืองมีรูปปم�นของเจาแมกวนอิมและเจาแม
ทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลง
สูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจาก เจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภ เพื่อเปนสิริ
มงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป 

จากน้ัน นําทานสู ถนนนาธาน ใหทานเต็มอ่ิมกับ
การชอปปم�งยาน จิมซาจุย มักจะต้ังตนกันที่
สถานีจิมซาจุยมี รานขายของทั้ ง  เค ร่ือง
หนัง,เคร่ืองกีฬา, เค ร่ืองใชไฟฟ�า,กลอง
ถายรูป และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมือง
ฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน
ม า ก ม า ย มี  SHOPPING  COMPLEX 



 
 

 

ขนาดใหญช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและ
มีทางเช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม  สวนสนุกดิสนียแลนด - กรุงเทพฯ    ไ (เชา/-/-)                                                
เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร นํา

ทานเดินทางสู  ฮองกง ดิสนียแลนด  
อ า ณ า จั ก ร แ ห ง จิ น ต น า ก า ร น้ี
ประกอบดวยพื้นที่4 สวน ไดแก เมน
สตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแลนด , 
แฟนตาซีแลนด และทูมอรโรวแลนด ซึ่ง
แต ละแห งต างมี จุด เด นความพิ เศษ
เฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยาง
มีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พรอมดวย
ทาวนสแควร รานคานารัก ๆ และหอสังเกตการณวิคตอเรีย หรือจะแวะเขาไปชมโลกของ
เด็กนอยที่นารัก ชมตุกตานานาชาติรองเพลงและรายรําโดยจําลองการแตงกายชุดประจํา
ชาติจากทั่วทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด ผจญภัยกับการลองเรือทองป�าที่ เต็มไปดวย
สิงสาราสัตวตลอดเสนทางและโชวแรงระเบิดที่ต่ืนเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซีที่ซึ่งคุณ
จะไดพบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส พรอมดวยเอฟเฟคต
เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ จากน้ัน ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยตางดาวและขาม
เวลาไปยัง ทูมอรโรวแลนด ดินแดนแหงอนาคตและสิ่งที่พลาดไมไดคือรถไฟเหาะ Space 
Mountain แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรูปกับมิคกี้ ต่ืนตาต่ืนใจกับหน่ึงในซุปเปอรฮีโรที่
ยิ่งใหญที่สุดคนหน่ึงของโลกมาอยูทามกลางพวกเราและฮองกงจะไมเหมือนเดิม Iron Man 
Experience - เครื่องเลน ธีมมารเวล เครื่องแรกสุดที่สวนสนุก ดิสนีย เปดแลวตอนน้ี



 
 

 

ที่ ฮองกงดิสนียแลนด! เปดฉาก ความบันเทิงดวยโชวรูปแบบใหมแกะกลองขบวนพาเหรด 
“Flights of Fantasy Parade” ตระการตากับความงดงามของปราสาทที่สงประกาย
ระยิบระยับในยามเย็นดวยผงวิเศษพิกซี่ดัสทของทิงเกอรเบลล นอกจากน้ียังเปดตัวความ
สนุกอ่ืนๆ อีกมากมากมายพรอมตอนรับแขกคนพิเศษเชนคุณเพื่อมารวมเปนสวนหน่ึงใน
ประวัติศาสตรหนาสําคัญของฮองกงดิสนียแลนด (อิสระอาหารกลางวันและเย็น)  

ไดเวลาสมควร  นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok 
ไฟลทบิน CX 617 
21.35 น.  เหินฟ�ากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เที่ยวบินที่ 
CX617 
23.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
ไฟลทบิน CX 709 
22.25 น.  เหินฟ�ากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เที่ยวบินที่ 
CX709 
00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
 

วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย ฮองกง ดิสนียแลนด 3 วัน 2 คืน บินคาเธยแปซิฟก 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง กรุป เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเดี่ยว 
27 เม.ย. 

62 
29 เม.ย. 

62 20 CX654/CX6
17 16,900 16,900 16,900 5,500 

2 พ.ค. 62 4 พ.ค. 62 20 CX654/CX6
17 16,900 16,900 16,900 5,500 

3 พ.ค. 62 5 พ.ค. 62 20 CX654/CX6
17 17,900 17,900 17,900 5,500 

23 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62 20 CX654/CX6
17 

16,900 16,900 16,900 5,500 



 
 

 

30 พ.ค. 62 01 มิ.ย. 62 20 CX654/CX6
17 

16,900 16,900 16,900 5,500 

01 มิ.ย. 62 03 มิ.ย. 62 20 CX654/CX6
17 

17,900 17,900 17,900 5,500 

06 มิ.ย. 62 08 มิ.ย. 62 20 CX654/CX6
17 

16,900 16,900 16,900 5,500 

07 มิ.ย. 62 09 มิ.ย. 62 20 CX654/CX7
03 

16,900 16,900 16,900 5,500 

08 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62 20 CX654/CX6
17 

17,900 17,900 17,900 5,500 

13 มิ.ย. 62 15 มิ.ย. 62 20 CX654/CX6
17 

16,900 16,900 16,900 5,500 

14 มิ.ย. 62 16 มิ.ย. 62 20 CX654/CX7
09 

16,900 16,900 16,900 5,500 

20 มิ.ย. 62 22 มิ.ย. 62 20 CX654/CX6
17 

16,900 16,900 16,900 5,500 

21 มิ.ย. 62 23 มิ.ย. 62 20 CX654/CX7
03 

16,900 16,900 16,900 5,500 

22 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 20 CX654/CX6
17 

17,900 17,900 17,900 5,500 

29 มิ.ย. 62 01 ก.ค. 62 20 CX654/CX6
17 

16,900 16,900 16,900 5,500 

05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 20 CX654/CX7
09 

16,900 16,900 16,900 5,500 

12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 20 CX654/CX7
09 

17,900 17,900 17,900 5,500 

19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 20 CX654/CX7
09 

16,900 16,900 16,900 5,500 

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 20 CX654/CX7
09 

16,900 16,900 16,900 5,500 



 
 

 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 20 CX654/CX7
09 

19,900 19,900 19,900 5,500 

16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 20 CX654/CX7
09 

16,900 16,900 16,900 5,500 

24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 20 CX654/CX7
09 

16,900 16,900 16,900 5,500 

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 20 CX654/CX7
09 

17,900 17,900 17,900 5,500 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 20 CX654/CX7
09 

16,900 16,900 16,900 5,500 

13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 20 CX654/CX7
09 

16,900 16,900 16,900 5,500 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 20 CX654/CX7
09 

17,900 17,900 17,900 5,500 

12 ต.ค.62 14 ต.ค.62 20 CX654/CX7
09 

20,900 20,900 20,900 5,500 

25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 20 CX654/CX7
09 

17,900 17,900 17,900 5,500 
 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  
  คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
  คาแรงไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  



 
 

 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  

 
อัตราคาบริการไมรวม 

  คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคมุ
ของบริษัทฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขบัรถ ในอตัรา 250 HKD/ทริป/ลกูทวัร 1 ทาน  **
เริ่ม ตั้งแต 1 พ.ค. 62 เปนตนไป** 
 (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
 

หมายเหตุ(กรุณาอานรายละเอียดดวยคะ) 
การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพ่ือเปนการสงเสริม

การทองเที่ยวดังกลาวคือรานชารานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ***ซึ่ง
จะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไมมีการบังคับใหทานซื้อซื้อหรือไมขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลกัไมมีการบงัคบัใดใดทัง้สิน้หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคา
ทัวรเพ่ิมทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว***รายการทัวร
โรงแรมและตารางการบินดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสม ในกรณไีมลงรานรัฐบาลตองจายเพ่ิมทานละ 3,000 บาท 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
  กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหนาทัวร 



 
 

 

  กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนา 7 วันกอนเดินทาง ** 

  กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋ว
รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดย 
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ-ถูกปฏิเสธในการเขา ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ

รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว(Single)และหองคู(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple Room)
หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกระทัดรัต 
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกันดวย 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ  ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและ
การจัดที่น่ังของกรุปเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไป
แทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณี
ตั๋ว REFUNDได)ผูเดินทางจะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 



 
 

 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ 
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล ,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50 % และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
  ยกเลิกภายใน 14 อนการเดินทาง บริษัทฯวัน ก ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม

วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย :  

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 

 
 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว )15 ทานขึ้นไป  (เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทาง 
เปนสําคัญ 

  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน )หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 

6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได (  



 
 

 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน  ,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎเิสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

(ซึ่งตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณทีีเ่กิดเหตุสดุวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม( 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว )ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร(  

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไ ดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารุดจากสายการบิน 

  กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

  เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆทีไ่ดระบไุวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  



 
 

 

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีชั่ดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทกุหนาอยาง
ถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


