
 

 

รหัสทัวร BID1900602 
ทัวรฮองกง ดิสนียแลนดเต็มวัน 3 วัน 2 คืน (RJ) 
ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รูจกักันดีในนาม หรือวัดกงัหัน 
นมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน 
เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY   ตะลุยดิสนียแลนดเต็มวัน 
ขอพรจากเจาแมกวนอิมเทพเจาแหงโชคลาภ 
ชอปปงจุใจ Mongkok Ladies Market และถนนนาธานยาน จิมซาจุย 
 

 



 

 

 
วันแรก   กรุงเทพฯ - ฮองกง - Mongkok Ladies Market    

 ไ (- /-/-) 
13.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q เคานเตอรสาย

การบินรอยัลจอรแดน Royal Jordan Airways (RJ) โดยมีเจาหนาที่อํานวย
ความสะดวกแกทุกทาน  

16.15 น.    ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน RJ 182  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ือง**  

 
20.05 น.  ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit  
B” เดินทางสูแหลงชอปปم�งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแหง Mongkok Ladies Market  (อิสระอาหาร
เย็นตามอัธยาศัย)  
จากน้ัน นําทานเขาสู ที ่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือ

เทียบเทา 
 
วันที่สอง  สวนสนุกดิสนียแลนด  ไ (เชา/-/-)                                                                                                                           
เชา ไบริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู  ฮองกง ดิสนียแลนด  อาณาจักรแหงจินตนาการนี้ประกอบดวย
พื้นที่4 สวน ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแลนด , แฟนตาซีแลนด และ
ทูมอรโรวแลนด ซึ่งแตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษเฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับ



 

 

ยอสวนอยางมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พรอมดวยทาวนสแควร รานคานารัก ๆ 
และหอสังเกตการณวิคตอเรีย หรือจะแวะเขาไปชมโลกของเด็กนอยที่นารัก ชม
ตุกตานานาชาติรองเพลงและรายรําโดยจําลองการแตงกายชุดประจําชาติจากทัว่ทุก
มุมโลกใน สมอลเวิลด ผจญภัยกับการลองเรือทองป�าที่เต็มไปดวยสิงสาราสัตว
ตลอดเสนทางและโชวแรงระเบิดที่ต่ืนเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซีท่ีซึ่งคุณจะได
พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส พรอมดวยเอฟ
เฟคตเคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ  

  
จากนั้น ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยตาง
ดาวและขามเวลาไปยัง ทูมอรโรวแลนด 
ดินแดนแหงอนาคตและสิ่งที่พลาดไมไดคือ
รถไฟเหาะ SpaceMountain แนนอนวา
อยาลืมแวะไปถายรูปกับมิคกี้ ตื่นตาต่ืนใจกับ
หนึ ่งในซุปเปอรฮีโรที ่ยิ ่งใหญที่สุดคนหน่ึง
ของโลกมาอยูทามกลางพวกเราและฮองกง
จะไมเหมือนเดิม Iron Man Experience 
- เครื่องเลน ธีมมารเวล เครื่องแรกสุดที่
สวนสนุก ดิสนีย เปดแลวตอนนี้ที่ ฮองกง
ดิสนียแลนด! เปดฉาก ความบันเทิงดวยโชว
ร ูปแบบใหม แกะกล องขบวนพาเหรด 
“Flights of Fantasy Parade”ตระการ
ตากับความงดงามของปราสาทที่สงประกาย
ระยิบระยับในยามเย็นดวยผงวิเศษพิกซี่ดัสท
ของทิงเกอรเบลล นอกจากนี้ยังเปดตัวความ
สนุกอ่ืนๆ อีกมากมากมายพรอมตอนรับแขก
คนพิเศษเชนคุณเพื่อมารวมเปนสวนหนึ่งใน

ประวัติศาสตรหนาสําคัญของฮองกงดิสนียแลนด (อิสระอาหารกลางวันและเย็น)  
  



 

 

  
 
จากน้ัน นําทานเขาสู ที ่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือ

เทียบเทา 
 
วันที่สาม   วัดแชกงหมิว-วัดหวังตาเซียน-เจาแมกวนอิมฮองฮํา-ชอปปم�งนาธาน จิม

ซาจุย- กรุงเทพฯ ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                                                                           
เชา  ไบริการอาหารเชาแบบ
ติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู วัดแชกง 

หรือที่รูจักกันดีในนาม “วัด
แชกงหมิว” หรือวัดกังหัน 
นั่นเอง นมัสการเทพเจาแช
กงเพื่อความเปนสิริมงคล
นมัสการ เทพเจาหวังตา
เซียน ณ วัดหวังตาเซียน 
หน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพซึ่งขึ้นช่ือในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและ



 

 

พบกับผูคนมากมายที่นําธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆต้ังแตเร่ืองความรัก
ไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ จากน้ัน เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวลรี”่ ที่ขึ้นชื่อของ
ฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก (วัด
หวังตาเซียนมีการปดปรับปรุงวัดบางสวน ตั้งแตปลาย มี.ค. 62 เปนตนไป 
เปนเวลา 1 ป และยังไมมีกําหนดเปดอยางเปนทางการ แตยังมีบางสวนที่
สามารถเขาไปสักการะได ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมอีกครั้งคะ) 

 
เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน  นําทานสูเจาแมกวนอิมฮองฮํา เปนวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฮองกง  ไดมีการ

สรางถนนขึ้นเพื่อเชื ่อมตอฮุงฮอมกับจิมซาจุย และเมืองเกาลูน ขณะที่คนงาน
กอสรางกําลังขุดในพื้นที่ที่เปนเนินเขา ปรากฏวามีนํ้าสีแดงไหลออกมาจากพื้นดิน 
ลือกันวาคือเสนเลือดของมังกร
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวถูก
ฉีกขาดเนื่องจากการกอสราง
ขุดเจาะ คนงานเกิดกลัวที ่จะ
ด ําเนินการกอสรางถนนตอ 
ถ ึ ง แ ม  ผ ล ก า ร ต ร ว จ ท า ง
หองปฏิบัติการพบวาสีของนํ้า
เปนผลมาจากการสะสมของ
กํามะถันและปรอทในดิน แต



 

 

คนงานยังคงกังวล จึงเกิดการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นมา ดวยความเชื่อวาใน 
เจาแมกวนอิม (Kwun Yum) จะสามารถชวยใหพวกเขาปลอดภัยจากภัยพิบัติ 
อันตรายตาง ๆ จากนั้น นําทานสู ถนนนาธาน ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปم�งยาน 
จิมซาจุย มักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกฬีา, 
เครื่องใชไฟฟ�า,กลองถายรูป และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและ
ตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ 
OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทาง
เช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

ไดเวลาสมควร                 นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok 
21.25 น.  เหินฟ�ากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอรแดน 
เท่ียวบินที่ RJ 183 
23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

................................................................................................ 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย ฮองกง ดิสนียแลนด 3 วัน 2 คืน บินรอยัลจอรแดน 
เริ่ม

เดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง กรุป เวลาบิน ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
เด็กไมมี
เตียง พักเด่ียว 

13 มิ.ย.62 15 มิ.ย.62 15+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 13,999 13,999 12,999 5,500 

11 ก.ค.62 13 ก.ค.62 15+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 13,999 13,999 12,999 5,500 

18 ก.ค.62 20 ก.ค.62 15+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 13,999 13,999 12,999 5,500 

25 ก.ค.62 27 ก.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 13,999 13,999 12,999 5,500 

01 ส.ค.62 03 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 15,999 15,999 14,999 5,500 

08 ส.ค.
62 10 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 

21.35-23.25 15,999 15,999 14,999 5,500 

11 ส.ค.62 13 ส.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 16,900 16,900 15,900 5,500 



 

 

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 

26 ก.ย.62 28 ก.ย.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 15,900 15,900 14,900 5,500 

03 ต.ค.
62 05 ต.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 

21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 5,500 

10 ต.ค.62 12 ต.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 5,500 

13 ต.ค.62 15 ต.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 5,500 

17 ต.ค.62 19 ต.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 5,500 

24 ต.ค.
62 26 ต.ค.62 20+1 16.15-20.05 / 

21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 5,500 
30 ต.ค.

62 02 พ.ย.62 20+1 16.15-20.05 / 
21.35-23.25 17,900 17,900 16,900 5,500 

 
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 ไมคุ มครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 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 ใน อัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร 1 
ทาน  **เริ่ม ตั้งแต 1 พ.ค. 62 เปนตนไป** (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอานรายละเอียดดวยคะ) 
การทองเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพื่อเปนการ

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

 
เงื่อนไขการเดินทาง 

 กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหนาทัวร 
 กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงให

ทราบลวงหนา 7 วันกอนเดินทาง ** 
 กรณีท ี่ท านมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั ๋วภายใน เช น (ตั๋ว

เครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก
ตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลา



 

 

บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา  หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน 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 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ
เลื่อนวันเดินทางกลับ  ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัท
ทัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุปเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนดซึ่งทาง
บริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและได
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณีตั ๋ว REFUNDได)ผู เดินทางจะตองรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 

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% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

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
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเส



 

 

ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
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 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแท  แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


