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2024/178 ถนนรมิทางรถไฟสายปากนํา้ แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
2024/178 Rimthangrodfaisaiparknam Road, Phrakanong, Klongtoey, Bangkok, Thailand, 10110 

   ฮ่องกง เซินเจิ้ น 3 วนั 2 คืน 
      เซินเจิ้ น...ชอ้ปป้ิง LOWU CENTER   ฮ่องกง... ชอ้ปป้ิง ยา่นนาธาน 

โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์(HX) 

 

 
รายละเอียดทวัร ์

 
หมายเหต ุ
 ราคาขา้งตน้ อาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  อาทิเชน่ สายการบินมีการข้ึนภาษีน้ํามนั หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ 
 กรุณาเตรียมคา่ทิปสาํหรบัหวัหน้าทวัร ์10 หยวน/วนั/ท่าน, มคัคุเทศน์ทอ้งถ่ิน 10 หยวน/วนั/ท่าน, คนขบัรถ 10 หยวน/วนั/ท่าน  
 รายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้ อาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 เอกสารฉบบัน้ียงัไมส่มบรูณ ์ใชอ้า้งอิงไมไ่ดจ้นกวา่ท่านจะไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

ไฟลท์ขาไป… HX 768 BKK-HKG  : 08.25-12.10 ไฟลท์ขากลบั...HX 773 HKG-BKK : 23.15-00.55+1 

กาํหนดวนัเดินทาง ผูใ้หญแ่ละเด็กใชเ้ตยีง เด็กไม่ใชเ้ตยีง  พกัเดี่ยว (เพ่ิม) 

13-15, 27-29 Sep  12,900  บาท/ทา่น 11,900 บาท/ทา่น 3,000 บาท 

11-13, 18-20, 25-27 Oct 14,900 บาท/ทา่น 13,900 บาท/ทา่น 3,000 บาท 

* ราคาขา้งตน้ การเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุป๊ *    

DAY 1 
กรุงเทพฯ -ฮ่องกง (HX 768) – นัง่รถเดินทางสู่ เซินเจิ้ น   ทานอาหารคํา่ /ชมโชว ์ Splendid Of China  

- - D 

DAY 2  อาหารเชา้/CITY TOUR (ภเูขาดอกบวั / อนุสรณส์ถานเต้ิงเส่ียวผิง / สวนสาธารณะหงชูห่ลิง )/ 
ชุปเปอรม์าเก็ตของท่ีระลึก/ รา้นบวัหิมะ / ตลาดตงเหมิน  อาหารกลางวนั /ชอ้ปป้ิง  Lowu  Center  
  ทานอาหารคํา่ 

B L D 

DAY 3  อาหารเชา้/นัง่รถเดินทางสู่ ฮ่องกง CITY TOUR (จุดชมวิววิคตอเรีย /อา่วรีพลสัเบย ์/รา้นจิวเวอร่ี)/ 

 อาหารกลางวนั / ชอ้ปป้ิง ยา่นนาธาน /เดินทางสู่สนามบิน – กรุงเทพฯ  (HX 773) B L - 

พกั เซินเจิ้ น 2 คืน 

พกั  FX Hotel East Lake Park Shenzhen (www.fxhotels.com/en/)  หรือ  BOMEI HOTEL(www.elong.com/shenzhen/32003505)     
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ฮ่องกง เซินเจิ้ น 3 วนั 2 คืน        
เซินเจิ้ น...ชอ้ปป้ิง LOWU CENTER   ฮ่องกง... ชอ้ปป้ิง ยา่นนาธาน 

โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์(HX) 
 

 

รายละเอียดการเดินทาง... 

วนัแรก     กรุงเทพฯ  -  ฮ่องกง  -  นัง่รถเดินทางสูเ่ซินเจิ้ น  - ชมโชว ์ Splendid Of China 
06.00              พรอ้มกนัท่ีสนามบิน สุวรรณภมิู  เคาน์เตอรเ์ช็คอิน เคานเ์ตอร ์K (K01-06) ทางเขา้ประต ู5 และ 6  

 อาคารผูโ้ดยสารขาออก  สายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยอาํนวยความสะดวก   
 แกท่่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทาง 

08.25 นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี  (HX768 08:25-12:10) 

12.10           ถึง สนามบิน  Chek Lap Kok  ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะลนัเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไปมีพ้ืนท่ีโดยรวมทั้งหมด 1,248 
 เฮกเตอร ์ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลกติดต่อกนัถึง 8 ปีซอ้น ตั้งแต่ปี 2001 – 2008  ฮ่องกงเป็นดินแดน
ตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง, นิวเทอรริ์ทอรีส,์ เกาลนู 

และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ 
.....เดินทางสู่ เซินเจิ้น (นัง่รถเหมา) เซินเจ้ินตั้งอยูท่ี่มณฑลกวางตุง้ เป็นเมืองชายแดนริมฝัง่ตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มีพ้ืนท่ี 

2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจ้ินแบ่งออกเป็น  3  ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจ้ินเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจ้ิน และเขตมณฑลเซินเจ้ิน 

เป็นหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ มีสถานะเป็นเมืองใน    เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีอตัราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสงูท่ีสุด   

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

.......จากน้ันนําท่านชม โชว ์SPLENDID OF CHINA  ไนทโ์ชวอ์นังดงามตระการตา การแสดงศิลปวฒันธรรมจีนของ 
เผ่าต่างๆ ซ่ึงมีแสง สี เสียง ชวนต่ืนตา ต่ืนใจ ผสมผสานกายกรรมจีนท่ีสวยงาม ลีลาอ่อนชอ้ย ผสมความต่ืนเตน้ฯลฯ โดย

นักแสดงชาวจีนจาํนวนมาก กวา่รอ้ยชีวิต 

 เขา้พกั  FX Hotel East Lake Park Shenzhen  (www.fxhotels.com)   หรือ 

         BOMEI HOTEL (www.elong.com/shenzhen/32003505)    หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีสอง    เซินเจิ้ น  CITY TOUR (ภูเขาดอกบวั/อนุสรณส์ถานเติ้ งเส่ียวผิง/สวนสาธารณะหงชู่หลิง) /พิพิธภณัฑ/์ ชุปเปอรม์า

เก็ตของท่ีระลึก/รา้นบวัหิมะ / ตลาดตงเหมิน /ชอ้ปป้ิง  Lowu  Center   

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณโรงแรมท่ีพกั 

......หลงัอาหารนําท่าน เดินทางสู่ ภูเขาดอกบวั ซ่ึงจากจุดชมวิวท่ีอยูบ่นยอดเขาแห่งน้ีท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศท่ีสดช่ืน 

และ ทิวทศัน์อนังดงามโดยรอบ นอกจากน้ีท่านยงัจะไดเ้ห็นพระพุทธรูปสาํริดขนาดใหญ่อีกดว้ย แลว้นําท่านชม อนุสรณ์

สถานเติ้งเส่ียวผงิ ท่ีสรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1992 ครั้งเม่ือท่านเดินทางมาท่ีเซินเจ้ิน เต้ิง เส่ียว ผิง เป็นนายกรฐัมนตรีท่ีมี   
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ช่ือเสียงและมีความสาํคญัมากคนหน่ึงในประวติัศาสตรจี์น เพราะท่านเป็นผูท้าํใหเ้ศรษฐกิจการคา้ของจีนไดก้า้วเขา้สู่ตลาด

เศรษฐกิจการคา้โลก ทาํใหป้ระเทศจีนมีการพฒันาประเทศไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว   
จากน้ันนําท่านสู่ ผ่านชม สวนสาธารณะหงชู่หลิง ซ่ึงเป็นจุดชมวิวของนกนานาชนิดนับพนัๆตวั  .......จากน้ันขอแนะนํา

ใหคุ้ณไปเยือน พิพิธภณัฑ ์ท่านจะไดส้มัผสักบังานหตัถกรรมในดา้นการแกะสลกัหยก และเคร่ืองประดบัท่ีทรงคุณค่า  และ

นําท่านไปเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ซุปเปอรม์าเก็ตของท่ีระลึก ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกของเมืองเซินเจ้ิน ให้

ท่านไดส้มัผสัและเลือกซ้ือของท่ีระลึกมากมาย.....จากน้ันพาท่านสู่ รา้นบวัหิมะ ใหท่้านไดร้บัฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของ

สมุนไพรจีน รวมทั้งใหท่้านไดร้บับริการนวดฝ่าเทา้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย  และนําท่านเดินทางสู่  ตลาดตงเหมิน ให้

ท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมพ้ืนเมือง สาํหรบัเหล่านักชอ้ปป้ิงทั้งหลาย เชน่ กระเป๋า,รองเทา้,ผา้พนัคอ,ถุงมือ,เส้ือกนั
หนาวราคาถกู 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี LOWU CENTER หรือมาบุญครองเซินเจ้ิน แหล่งรวบรวมสารพดัสินคา้ราคาถูกจนแทบไม่

น่าเช่ือใหท่้าน ไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซ้ือและต่อรองราคาสินคา้ท่ีท่านตอ้งการอย่างเต็มท่ี ใหท่้านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ 

เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิดต่างๆ มากมาย... 
    

                คํา่           รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

     เขา้พกั  FX Hotel East Lake Park Shenzhen  (www.fxhotels.com)   หรือ 

         BOMEI HOTEL (www.elong.com/shenzhen/32003505)    หรือเทยีบเท่า    

วนัท่ีสาม     เซินเจิ้ น -  ฮ่องกง  CITY TOUR (เขาวิคตอเรียพอ้ยท/์ อ่าวรีพลสัเบย ์ /จวิเวอร่ี) 
                อิสระชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กลบักรุงเทพฯ 

   เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณโรงแรมท่ีพกั 
…….หลงัจากน้ัน  นําท่าน เดินทางสู่ ฮ่องกง (นัง่รถเหมา หรือ รถไฟฟ้า( กรณีลกูคา้ไมถึ่ง 15 ท่าน)) นําท่านชม

ทศันียภาพถ่ายรปู ณ  จุดชมวิว  เขาวิคเตอเรยีพอ้ยท ์(VICTORIA  POINT) ท่ีมีความสงู 397 เมตร เพลินตากบัทิวทศัน์

แบบพาโนรามา่  360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลนู นิวเทอริเทอรร่ี์ตลอดจนเกาะน้อย ใหญ่ในทะเลจีนใตจ้ากมุมสงู (แต่

ไมไ่ดข้ึ้นสู่จุดชมวิวสงูสุด Peak นะคะ)  .....นําท่านสู่ชายหาดน้ําต้ืน อ่าวรพีลัสเบย ์ สถานท่ีพกัผ่อนบรรยากาศแบบปิคนิค
ชายทะเล  และจุดท่ีสนใจอีกดา้นหน่ึงของอา่ว นมสัการองคเ์จา้แมก่วนอิม, เทพเจา้แหง่โชคลาภ, พระพุทธรปูและเทพเจา้

ต่างๆ ประดิษฐานไวม้ากมายตามความศรทัธา อาทิ พระสงักจัจายบชูาเพ่ือความสุข, เจา้สมุทรเทพเจา้แหง่โชคการงาน, พระ

กาฬเทพเจา้แหง่ความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้มีเทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายดว้ย

ดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลบูคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจอิสระท่านสกัการะ    ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคือ

อีกดา้นของเสน่หท่ี์คน้พบไดไ้มไ่กลเลยจากใจกลางเมือง  ……จากน้ันนําท่าน แวะชมโรงงาน จิวเวอรี ่มีเคร่ืองประดบัสวยงาม 

หรือเสริมดวงบารมี มากมายใหท่้านไดเ้ลือกชม อาทิเชน่ จ้ีกงัหนั, แหวน, สรอ้ย, กาํไล ฯลฯ  ซ่ึงจะไดร้บัทราบความสาํคญั

ของส่ิงประดบัน้ันๆจากผูท่ี้มีประสบการณใ์นดา้นน้ีโดยตรง  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

      จากน้ันเชิญท่าน อิสระกบัการชอ้ปป้ิง กนัต่ออยา่งจุใจ ย่านถนนนาธาน แหล่งชอ้ปป้ิงของฮ่องกง มีเวลาใหท่้านทั้งวนัให้

ท่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้อาทิเช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า น้ําหอม หรือ ของเด็กเล่นฯลฯ  ณ รา้นชอ้ปป้ิงช่ือ

ดงัต่างๆ หรือบางท่านอาจจะเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกก็ได ้   

      (อาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยั ไม่รวมในค่าบริการ)  
     จนไดเ้วลาอนัสมควรเจอกนัท่ีจุดนัดพบ.... แลว้เดินทางสู่สนามบิน 

23.15    เหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี   (HX773 : 23.15-00.55+1) 

00.55+1    ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ…..
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อตัราค่าบริการน้ีรวม:  

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นประหยดั เดินทางไป-กลบั พรอ้มคณะ  
คา่น้ําหนักสมัภาระเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 20 กก หรือตามขอ้กาํหนดของสายการบิน 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ ตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่ท่ีพกัระดบัมาตราฐานหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคนืเงินได*้*)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ, คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคา่รถโคช้ปรบัอากาศ นําเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

 ค่าวีซ่าเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เน่ืองจากโปรแกรมทัวร์น้ีการเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการ

ประกาศยกเลิกวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชัว่คราว และจะตอ้งใชเ้ฉพาะวซ่ีาจีนแบบเดี่ ยวเท่าน้ันในการเขา้เมืองจีน ไม่ว่าจะดว้ย

เหตุผลใดๆก็ตาม ทางลกูทวัรจ์ะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมวซ่ีาแบบเดี่ ยวดว้ยตนเอง  (ตามท่ีสถานทตูจีนเรยีกเก็บ) กรณีท่ีมีวี

ซา่จีนอยูแ่ลว้ไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยได)้ 
 คา่ประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุ

ในวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืมและคา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด คา่อาหารและ

เคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษนอกรายการ คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อินเตอรเ์น็ต ฯลฯ   

 คา่ทาํหนังสือเดินทาง, คา่ทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  
(เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีนํ้าหนักเกินจากท่ีสายการบินกาํหนด 

 ค่าทิปสาํหรบัหวัหนา้ทวัร ์10 หยวน/วนั/ท่าน, มคัคเุทศนท์อ้งถ่ิน 10 หยวน/วนั/ท่าน, คนขบัรถ 10 หยวน/วนั/ท่าน  
(หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 3 วนั ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน ตอ้งจา่ยค่าทิปทั้งหมด  = 90 หยวน ตอ่ทริปน้ีค่ะ)  



ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่: 

   รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ ( Join Tour ) 
   ท่านจะตอ้งชาํระเงินค่ามดัจาํ จาํนวน 5,000 บาทต่อผูเ้ดินทาง ภายใน 48 ชวัโมง หรือตามวนัท่ี DUE DATE หลงัจากท่ีไดท้าํการ

จองพรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุจนถึงวนัเดินทางไม่ต ํา่กว่า 6 เดือน 

 ท่านจะตอ้งชาํระเงินเต็มจาํนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วนั หรือตามวนัท่ี DUE DATE ท่ีกาํหนดให ้มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม อาทิเชน่ สายการมีการข้ึนภาษีน้ํามนั หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ 
  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
  เ พ่ือให้การสัง่ ซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดําเนินการดังต่อไปน้ี   
1.) ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษตา่ง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสือเดินทาง ( Passport ) 

          1.1 ช่ือ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน   
        1.2 คาํนําหน้า ช่ือ เชน่ Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีท่ีมี ช่ือชั้นยศ / ทางตาํรวจ / ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้ 
        1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบวา่อายุเด็กน้ันๆอยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด  



                 
                         
                        .     
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          1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร และผูร้ว่มเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุ เหลือ  
             ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 
      2.) ความผิดพลาดในขอ้  1.1 – 1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดห้ากยงัไมไ่ดมี้การออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความ 

ผิดพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ย ในการแกไ้ข

เปล่ียนแปลง ดงักล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผู ้

ตรวจสอบ และเตรียม 
 ความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บริษัทฯ ไมส่ามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านไดท้ั้งส้ิน 
      3.) กรณีท่ี ท่านไมไ่ดท้าํการทกัทว้งใด ๆ แบบเป็นลายลกัษณอ์กัษร บริษัท ฯ ถือวา่ท่านไดต้กลงรบัทราบเง่ือนไข และขอ้กาํหนด       

ทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึน บริษัท ฯ ไมต่อ้งรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขการยกเลิก :  

 เม่ือทาํการชาํระเงินคา่มดัจาํ หรือยอดเต็มแลว้ กรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางไดไ้มว่า่จะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมดัจาํ  
   ไดแ้ละจะตอ้งเรียกเก็บคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าใชจ้า่ยต่างๆท่ีเกิดข้ึน อาทิเชน่คา่วีซา่, คา่การนัตีหอ้งพกั หรือคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีตามจริง 
 กรณียกเลิกการเดินทาง กอ่นวนัเดินทาง 10 วนัทาํการ ทางบริษัทฯมีความจาํเป็นตอ้งหกัในอตัราตัว๋เต็มราคา 
 กรณียกเลิกการเดินทางกอ่นวนัเดินทาง 3วนัทาํการหรือ NO SHOW  ในวนัเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุก

กรณี 
 เม่ือท่านไดต้กลงชาํระเงินไมว่า่มดัจาํหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

 

หมายเหต ุ: 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะสบัเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบินไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิด
เหตุสุดวิสยั ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของบริษัทฯโดยยดืถือตามสภาพการณ ์แต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่านเป็น

สาํคญั 

2. บริษัทฯเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ 

ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาตารางบิน  
ภยัธรรมชาติ ฯลฯและการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือถกู

ปฏิเสธในกรณี อ่ืนๆ หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  
3. สาํหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะระบุท่ีนัง่ (เลือกท่ีนัง่ถกูใจ PICK A SEAT) ตอ้งติดต่อท่ี เคารต์อรเ์ช็คอิน ณ วนัเดินทาง และชาํระค่าระบุ ท่ีนัง่
ดว้ยตนเอง 

 
* เอกสารฉบบัน้ียงัไม่สมบูรณ ์ใชอ้า้งอิงไม่ไดจ้นกว่าทา่นจะไดป้ฏิบตัติามเง่ือนไข และขอ้กาํหนดตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้* 
*หมายเหต:ุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขตา่งๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 




