
 

 

รหัสทัวร BID1901040 
ทัวรฮองกง เซินเจิ้น ไหวพระขอพร 3 วัน 2 คืน (MS) 
ไหวพระขอพร – วดัแชกงหมิว –ชอปปم�งตลาดตงเหมิน –ยานจิมซาจุย-ชมโชว
มานน้ํา-ไหวพระหวังตาเซียน 
 
 
 

  



 

 

 
วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง – เซินเจิ้น  ไ (-/-/-) 
 
11.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  ประตู 8 Row Q เคานเตอรสายการ

บิน Egypt Air (MS) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
14.25 น. ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน MS 960 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ือง** 
18.00 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  ใหทานออก 

“ Exit  B” 

เย็น  บริการอาหารเย็น Set Box จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูเซินเจ้ินโดยรถไฟ  
จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือ

เทียบเทา ระดับ 4** 
  
 
 
 



 

 

วันที่สอง   เซินเจิ้น – พพิิธภัณฑเซินเจิ้น – ชาจีน เยื่อไผ บัวหิมะ – หยก  
  – ชอปปم�งตงเหมิน – โชวมานน้ํา Mangrove Groove  

                    (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม นําทานเที่ยวชมบรรยากาศ เซิน

เจิ้น เมืองที่ตั้งอยูตอนใตสุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตั้งเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษเมื่อป ค.ศ.1979 ทําใหเศรษฐกิจของจีนเติบโตและเปนทํารายได
ใหประเทศจีนมากที่สุด  เซินเจิ้นไดรับการพัฒนาจนเจริญ ทันสมัยและมีภูมิทัศน
สวยงาม นําทานไปยัง SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ เซินเจิ้น) ตั้งอยูใจ
กลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ 
ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปดใหเขาชมมา
ตั้งแตป 1988 จากน้ันนําทานแวะชมและเลือกซื้อสินคาโอท็อปของประเทศจีน 
เชน ชาจีน,ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : เมนูพิเศษ อาหารซีฟู�ด 

นําทานเดินทางสู วัดกวนอู เปนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเซินเจิ้นนิยมขอพรในเรื่อง
หนาที่การงาน สักการะขอพระเทพเจากวนอู เปนเทพสัญลักษณแหงความ
ซื่อสัตย ความจงรักภักดี และความกลาหาญ นําทานเดินทางสู ตลาดตงเหมิน 
แหลงชอปปم�งยานวัยรุนของชาวจีน ใหทุกทานชอปปم�งสินคามากมายตามอัธยาศัย 
อาทิ เส้ือผา รองเทา กระเป�า อุปกรณอิเล็คทรอนิค และอ่ืนๆอีกมากมาย 



 

 

 

 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเปดปกกิ่ง+ไวนแดง   
ชม MANGROVE GROOVE  โชวมานนํ้า การแสดงที่นําเอา แสงเลเซอรสี 
เสียง และมานน้ํามาผสมผสานกันดวยเทคนิคและทีมงานผูสรางงานระดับโลก 
OCTBAYไดทุ มทุนกว า 200ล านหยวนจัดแสดง ณ  OCT BAY WATER 
SHOW THEATRE ดวยเร่ืองราวของเด็กหญิง ผูมีความกลาหาญกับลิง ท่ีชวยกัน
ออกตามหา เครื่องบรรเลงเพลงวิเศษที่จะนํามาใชปลดปลอยนกออกจากเวทย
มนตรของป�าโกงกางทานจะไดรับความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทับใจกับสุด
ยอดการแสดงสุดอลังการชุดน้ี  
**ในกรณีโชวมานนํ้า MANGROVE GROOVE ปดจะเปลี่ยนเปนดูโชว
วัฒนธรรมที่หมูบานวัฒนธรรมแทน ** 

จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือ
เทียบเทา ระดับ 4** 

 

วันที่สาม    วัดแชกงมิว – วัดหวังตาเซียน – โรงงานจิวเวอรี ่ 
   – ชอปปم�งนาธานจิมซาจุย – กรุงเทพฯ    ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม นําทุกทานเดินทางสูฮองกง โดยรถไฟ 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู วัดแชกง หรือท่ีรูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน 

น่ันเอง โดงดังในเร่ืองการงานและธุรกิจขอฌชคขอลาภ จากน้ันนมัสการเทพเจาแช



 

 

กงเพ่ือความเปนสิริมงคลนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึง
ในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและพบ
กับผูคนมากมายที่นําธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆตั้งแตเร่ืองความรักไป
จนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ จากน้ัน เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอรรี่”ที่ขึ้นชื่อของ
ฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก  
(วัดหวังตาเซียนมีการปดปรับปรุงวัดบางสวน ตั้งแตปลาย มี.ค. 62 เปนตนไป 
เปนเวลา 1 ป และยังไมมีกําหนดเปดอยางเปนทางการ แตยังมีบางสวนที่
สามารถเขาไปสักการะได ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมอีกครั้งคะ) 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานสู ถนนนาธาน ใหทานมักจะตั้งตนกันที่ สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง 

เครื่องหนัง เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า,กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปน
ของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING 
COMPLEX ข น าด ให ญ ชื่ อ  OCEAN TERMINAL ซึ่ ง ป ร ะก อ บ ไป ด ว ย 
หางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได (อิสระ
อาหารเย็นตามอัธยาศัย)ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap 
Kok 

20.50 น. เหิรฟ�ากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอิยิปตแอร เท่ียวบินที่ MS 961 
22.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 



 

 

**ในกรณีติดดานเปนเวลานานทําใหมีผลกระทบตอโปรแกรมและไมสามารถทองเที่ยวได
ครบทุกโปรแกรมตามระบุทางบริษัทจึงขอปรับเปลี่ยนและตัดโปรแกรมตามเวลาที่

เหมาะสม 
........................................................................................ 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ราคา ทัวรฮองกง เซินเจ้ิน โชวมานนํ้า 3 วัน 2 คืน สายการบินอิยิปตแอร (MS) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กไมมีเตียง เด็กอายุตํ่า
กวา 18 พักเด่ียว 

06 มิ.ย.62 08 มิ.ย.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 
27 มิ.ย.62 29 มิ.ย.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 
04 ก.ค.62 06 ก.ค.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 
11 ก.ค.62 13 ก.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 
18 ก.ค.62 20 ก.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 
25 ก.ค.62 27 ก.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 
08 ส.ค.62 10 ส.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 
15 ส.ค.62 17 ส.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 
22 ส.ค.62 24 ส.ค.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 
29 ส.ค.62 31 ส.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 
12 ก.ย.62 14 ก.ย.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 
19 ก.ย.62 21 ก.ย.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 
26 ก.ย.62 28 ก.ย.62 20+1 8,999 8,999 8,999 3,500 
10 ต.ค.62 12 ต.ค.62 20+1 10,999 10,999 10,999 3,500 
17 ต.ค.62 19 ต.ค.62 20+1 9,999 9,999 9,999 3,500 
22 ต.ค.62 24 ต.ค.62 20+1 10,999 10,999 10,999 3,500 
24 ต.ค.62 26 ต.ค.62 20+1 10,999 10,999 10,999 3,500 



 

 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาแรงไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก.ตอ 1 ใบ 
 คาวีซากรุปเขาประเทศจีนดานเซินเจ้ิน 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ในกรณียกเลิกวีซากรุป ตองชําระคาวีซาเดี่ยวเขาจีน ทานละ 1,500 บาท (สําหรับ
ทานที่มีวีซาเดี่ยวเขาจีนอยูแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาวีซากรุปและ
ตองใชวีซาเด่ียวเทานั้นจะไมสามารถใชวีซากรุปได) 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง
,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ในอัตรา 300 HKD/ทริป/ลูกทัวร 1 
ทาน  **เริ่ม ตั้งแต 1 พ.ค. 62 เปนตนไป**บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอานรายละเอียดดวยคะ) 
การทองเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรฐับาลเพ่ือเปนการ

สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาวคือรานชารานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมราน
จิวเวอรรี ***ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไมมีการบังคับใหทานซื้อซือ้
หรือไมขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลักไมมีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากทานใดไม
เขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิมทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขดังกลาวแลว***รายการทัวรโรงแรมและตารางการบินดงักลาวขางตนอาจมี
การเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  ในกรณีไมลงรานรัฐบาล
ตองจายเพ่ิมทานละ 3,000 บาท 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 

 กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหนาทวัร 
 กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจง

ใหทราบลวงหนา 7 วันกอนเดินทาง ** 
 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋ว

เคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครั้งกอนทําการออก
ตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลา

บิน  



 

 

     โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ )เลมน้ําเงนิ(เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม

คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

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

 กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกระ
ทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆและหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกันดวย 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ
เลื่อนวันเดินทางกลับ  ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัท
ทัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุปเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนดซึ่งทาง
บริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและได
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได)ผูเดินทางจะตองรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเทานัน้  

 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล ,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50 % และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว )15 ทานขึ้นไป (
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ

การยกเลิกของทานที่เกิดจาก เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ  
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน  ,ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น )หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง

ได (  
 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ

บินยกเลิกบิน  ,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ )ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม(  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว )ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร(  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคานํา้มันหรือคาเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


