
 

 

รหัสทัวร  BID1900605 
ทัวรฮองกง  นองปง  สักการะพระใหญลันเตา   
3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาว (RJ) 
Mongkok Ladies Market   วัดแชกงมิว   วัดหวังตาเซียน   เจาแมกวนอิมฮองฮํา   
ชอปปم�งนาธาน จิมซาจุย   สักการะพระใหญวัดโป�หลิน   น่ังกระเชานองปง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก   กรงุเทพฯ - ฮองกง - Mongkok Ladies Market ไ (-/-/-) 
13.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row Q เคานเตอรสายการบนิ

รอยัลจอรแดน Royal Jordan Airways (RJ) โดยมีเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกแก
ทุกทาน  

16.15 น.    ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน RJ 182 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

  
 
20.05 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit  B”  
 เดินทางสูแหลงชอปปم�งที่ขึ้นช่ืออีกหน่ึงแหง Mongkok Ladies Market (อิสระอาหาร

เย็นตามอัธยาศัย)  
จากน้ัน นําทานเขาสูที่พกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรอืเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่อง   วัดแชกงมิว-วัดหวงัตาเซียน-เจาแมกวนอมิฮองฮํา-ชอปปم�งนาธาน จิมซาจุย    ไ 
(เชา/กลางวนั/-)                                                                                            

เชา  ไบริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําท านเดิ นทางสู  วั ดแชกง  ห รือที่ รู จัก กั น ดี ในนาม  

“วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน น่ันเอง นมัสการเทพเจาแช
กงเพื่อความเปนสิริมงคลนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน  
ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพ
ซึ่งขึ้นช่ือในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและพบกับผูคน
มากมายที่นําธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆต้ังแต
เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ จากน้ัน 
เย่ียมชมโรงงาน“จิวเวอรรี่”ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดี
ไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก 
(วัดหวังตาเซียนมีการปดปรับปรุงวัดบางสวน ตั้งแต
ปลาย มี.ค. 62 เปนตนไป เปนเวลา 1 ป และยังไมมี
กําหนดเปดอยางเปนทางการ แตยังมีบางสวนที่สามารถเขาไปสักการะได ดังน้ันทาง
บริษัทฯ จงึขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกครั้งคะ) 

 

 
เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน นําทานสูเจาแมกวนอิมฮองฮํา เปนวัดที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของฮองกง  ไดมีการ
สรางถนนขึ้นเพื่อเช่ือมตอฮุงฮอมกับจิมซาจุย และเมืองเกาลูน ขณะที่คนงานกอสรางกําลัง
ขุดในพื้นที่ที่เปนเนินเขา ปรากฏวามีน้ําสีแดงไหลออกมาจากพื้นดิน ลือกันวาคือเสนเลือด
ของมังกรที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวถูกฉีกขาดเน่ืองจากการกอสรางขุดเจาะ คนงานเกิด
กลัวที่จะดําเนินการกอสรางถนนตอ ถึงแมผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบวาสีของน้ํา



 

 

เปนผลมาจากการสะสมของกํามะถันและปรอทในดิน แตคนงานยังคงกังวล จึงเกิดการ
บริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นมา ดวยความเช่ือวาใน เจาแมกวนอิม (Kwun Yum) จะ
สามารถชวยใหพวกเขาปลอดภัยจากภัยพิบัติ อันตรายตาง ๆ 

จากน้ัน  นําทานสู ถนนนาธาน ใหทานเต็มอ่ิมกับ
การชอปปم�งยาน จิมซาจุยมักจะต้ังตนกัน
ที่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เคร่ือง
หนัง,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟ�า,กลอง
ถายรูป และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมือง
ฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน
มากมายมี  SHOPPING COMPLEX 
ขนาดใหญ ช่ือ  OCEAN TERMINAL 
ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียง
รายกันและมีทางเช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

จากน้ัน นําทานเขาสูที่พกั  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรอืเทียบเทา 
 
วันทีส่าม  สักการะพระใหญวดัโป�หลิน-น่ังกระเชานองปง-ชอปปم�งซติี้เกท เอาทเลท-กรงุเทพฯ    

 ไ (เชา/กลางวนั/-)                                                                                      
 
เชา  ไบริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานน่ังกระเชา Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสูที่ราบนองปงในเวลา 

25 นาที ทานจะไดชมทวิทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปตยกรรมจีน
โบราณของหมูบานนองปงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตารเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร อิสระให
ทานนมัสการ พระใหญวัดโป�หลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา  

 



 

 

 
 
เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  อิสระทุกทานที่ City Gate Outlet 

แหล งรวม เสื้ อผ าแบรนด เนม  ห าง
OUTLETS ขนาดใหญบนเกาะลันเตา 
หางจากสนามบินนานาชาติฮองกงเพียง 
10 นาที ต้ังอยูบริเวณสถานีรถไฟใตดิน
ตงชงมีเสื้อผาแบรนดช้ันนํามากมายให
เลือกชอปรวมทั้งเคร่ืองประดับ เสื้อผา
เด็ก รองเทากีฬา และของตกแตงบาน 
สินคาลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ช้ัน 1 ยัง
เปน Fast Food ช่ือดังอยาง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ช้ันใตดินยังมี 
Supermarket มีรายการใหเลือกซื้อเลือกหาไมวาจะเปนอาหาร   ขนม อุปกรณ ขาวของ
เคร่ืองใช และ สินคาอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีรานอาหารนานาชาติ
มากมายใหเลือกรับประทานมากถึง 17 รานคารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ช้ันบนสุดของหาง
ยังมีรานกาแฟสุดเกใหน่ังจิบน่ังพักใหหายเหน่ือย (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

ไดเวลาสมควร   นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok 
21.25 น. เหิรฟ�ากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอรแดน เที่ยวบินที่ RJ 183 



 

 

23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
 

วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย ฮองกง นองปง 3 วนั 2 คนื บนิรอยัลจอรแดน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง กรุป เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พัก
เดี่ยว 

11 เม.ย.62 13 เม.ย.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 6,500 

18 เม.ย. 62 20 เม.ย. 62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 13,900 13,900 12,900 5,500 

25 เม.ย. 62 27 เม.ย. 62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 14,900 14,900 13,900 5,500 

09 พ.ค.62 11 พ.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 14,900 14,900 13,900 5,500 

16 พ.ค.62 18 พ.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 14,900 14,900 13,900 5,500 

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

11 ก.ค.62 13 ก.ค.62 15+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 5,500 

25 ก.ค.62 27 ก.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 5,500 

01 ส.ค.62 03 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 14,900 14,900 13,900 5,500 

08 ส.ค.62 10 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 14,900 14,900 13,900 5,500 

11 ส.ค.62 13 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 6,500 

15 ส.ค.62 17 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 14,900 14,900 13,900 5,500 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป-กลบัพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาแรงไกดทองถิ่นและหัวหนาทวัรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

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

อัตราคาบริการไมรวม 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาท ิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

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

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 

 
 



 

 

หมายเหต(ุกรณุาอานรายละเอียดดวยคะ) 
การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสนิคาของทางรฐับาลเพ่ือเปนการสงเสริม

การทองเที่ยวดงักลาวคอืรานชารานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรร ี***ซึ่ง
จะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทซีึ่งไมมีการบังคับใหทานซื้อซื้อหรือไมขึน้อยูกบัความ
พอใจของลูกคาเปนหลักไมมีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคา
ทัวรเพ่ิมทางบรษัิทฯจะขอถือวาทานรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักลาวแลว***รายการทวัร
โรงแรมและตารางการบินดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลบัสบัเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสม ในกรณีไมลงรานรัฐบาลตองจายเพ่ิมทานละ 3,000 บาท 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
  กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง **มีหัวหนาทัวร  
  กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดนิทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบรษัิทจะแจงใหทราบ

ลวงหนา 7 วนักอนเดินทาง ** 
  กรณีทีท่านมีเดนิทางบนิภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋

รถทวัร,ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครัง้กอนทําการออกตัว๋หรือชําระคาทวัร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผิดชอบทุกกรณี 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
  เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว(Single)และหองคู(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple Room)หองพัก
อาจจะไมติดกัน 

  กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

  โรงแรมฮองกงมีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกระทดัรตั ซึง่
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ดวย 

 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 
  ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบัพรอมกัน หากตองการเลือ่นวัน

เดินทางกลับ  ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบรษัิททวัรเรียกเก็บและ
การจัดที่น่ังของกรุปเปนไปโดยสายการบนิเปนผูกําหนดซึง่ทางบริษทัฯไมสามารถเขาไป
แทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดนิทางและไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(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 กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวัน 

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

ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน คาเสียหายตาง ๆ  
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน )หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได (  

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ  ,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

อความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาตตางประเทศซึง่อยูนอกเหนื  ิ )ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม(  

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว )ซึง่ลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร(  

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ ,หารบางม้ือไมทานอา,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไ ดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 



 

 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

  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 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ )เลมน้ําเงิน(เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทัวรและ

รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร 
อยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


