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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ EK 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง- Mongkok Ladies Market          (- /-/-) 

11.00 น. พรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 8 Row T เคาทเ์ตอรส์ายการบนิเอมิเรตส ์Emirate Airline (EK) โดยมี

เจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

14.05 น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ EK384  **บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

18.05 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท่้านออก “ Exit B”  

จากนัน้ เดนิทางสู่แหลง่ชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่ออกีหน่ึงแห่ง  Mongkok Ladies Market  

(อสิระอาหารเยน็)  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Penta Hotel or Regal Riverside หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สอง   วดัหวงัตา้เซยีน-วดัแชกงมิว-วดัชิหลนิ-รพีลสัเบย-์ขอพรเจา้แม่กวนอมิ-นัง่รถรางข้ึนพคีแทรม-ชอ้ปป้ิงนาธาน  

  จมิซ่าจุย่ -A Symphony of Lights            (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติ่มซํา ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกง  หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนาม “วดัแชกงหมิว ” หรอืวดักงัหนั  นัน่เอง 

นมสัการเทพเจา้แชกงเพือ่ความเป็นสริมิงคลนมสัการ  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้

เซียน หน่ึงในวดัทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดของฮ่องกง เทพซึง่ขึ้นชื่อในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็และพบ

กบัผูค้นมากมายทีน่ าธูปและของมาสกัการะเพือ่ขอพรต่างๆตัง้แต่เรื่องความรกัไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการท าธุรกจิน าท่านสู่ วดัชิหลนิ เพือ่นมสัการเจา้แมก่วนอมิและพระโพธสิตัว ์ทีแ่ห่ง

น้ีได ้สรา้งขึ้นตามสถาปตัยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ภายในมสีระบวัอนังดงาม จากนัน้  เยีย่มชม

โรงงาน“จวิเวอรร์ี่”ทีข่ึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอดและแวะ

ชมโรงงานหยก 

เที่ยง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! อาหารทะเล Lei Yue Mun 

บา่ย น าท่านเทีย่วเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หน่ึงในแหลง่

ท่องเทีย่วยอดนิยมเป็นจดุชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม น าท่านสู่ 

สถานีพคีแทรม เพือ่โดยสารรถรางดว้ยระยะทาง 1.4 กม.สูงประมาณ 400 

เมตรจากระดบัน า้ทะเล ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัทศันียภาพ

ของเกาะฮ่องกงและฝัง่เกาลูนซึง่เตม็ไปดว้ยตกึสูงระฟ้าและอาคารต่างๆทีส่รา้ง

ตามหลกัฮวงจุย้ น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน์

เสี้ยวแห่งน้ีสวยทีสุ่ดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรื่องมรูีปปัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิ

โห่วซึง่ท  าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชาย 

หาด ใหท่้านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ เพือ่เป็นสริิ

มงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่าขา้มหน่ึงคร ัง้จะมอีายุเพิม่ขึ้น 3 ปี 

จากนัน้ น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเตม็อิ่มกบัการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุย่มกัจะตัง้ตน้กนัที่

สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของท ัง้  เครื่องหนงั ,เครื่องกฬีา , 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า ,กลอ้งถ่ายรูป  ฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็น

ของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้น

มากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ
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OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชื่อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้  (อสิระ

อาหารเยน็ตามอธัยาศยั)  น าท่านชม โชวแ์สงสเีสยีงสุดยิง่ใหญ่  A Symphony of Lights  งานแสดงแสงสเีสยีงถาวรทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลก บนัทกึโดยกนิเนสสบ์ุค๊ซึง่ใชต้กึถงึ 44 ตกึรอบอ่าววคิตอเรยี แสง ส ีเสยีง ใชง้บประมาณสูงถงึ 44 ลา้นดอลลา่ร์

ฮ่องกง รูปแบบการแสดง คือ ตกึต่างๆ ในฝัง่เกาะฮ่องกง จะเลน่ไฟ มแีสงเลเซอรว์ิง่ไปมา  พรอ้มกบัดนตรปีระกอบการ

แสดง จดุในการชมการแสดงมอียู่ 2 จดุ คือ หนา้หอนาฬกิา และ 

บรเิวณ Avenue of Star  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Penta Hotel or Regal Riverside หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม  สกัการะพระใหญ่วดัโป่หลนิ-นัง่กระเชา้นองปิง-สวนสนุกดิสนียแ์ลนด-์กรุงเทพฯ     (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติ่มซํา ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ น าท่าน นัง่กระเชา้ Ngong ping 360 ทีย่าวทีสุ่ดในโลก จากตงุชงุสู่ทีร่าบนองปิงใน 

เวลา 25 นาท ีท่านจะไดช้มทวิทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบั

สถาปตัยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพื้นที ่1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน า้ทะเล 

371 เมตร อสิระใหท่้านนมสัการ พระใหญ่วดัโป่หลนิ หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่

ลนัเตา (ในกรณีกระเชา้นองปิงจะมีการปิดปรบัปรุง จะเปลี่ยนเป็นนัง่รถโดยสาร

ของทางนองปิงแทน) 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ยน าท่านเดนิทางสู่  ฮอ่งกง ดีสนียแ์ลนด์ (โดยรถไฟใตดิ้นของดิสนีย)์ อาณาจกัรแห่งจนิตนาการ

น้ีประกอบดว้ยพื้นที่4 ส่วน ไดแ้ก่ เมนสตรที-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซแีลนด ์และ

ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ซึง่แต่ละแห่งต่างมจีดุเด่นความพเิศษเฉพาะตวั ท่องอเมรกิาฉบบัย่อส่วนอย่างมี

ชวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวนส์แควร ์รา้นคา้น่ารกั ๆ และหอสงัเกตการณว์คิตอเรยี 

หรอืจะแวะเขา้ไปชมโลกของเดก็นอ้ยทีน่่ารกั ชมตุก๊ตานานาชาตริอ้งเพลงและร่ายร าโดยจ าลองการ

แต่งกายชดุประจ าชาตจิากท ัว่ทกุมมุโลกใน สมอลเวลิด์ ผจญภยักบัการลอ่งเรอืท่องป่าทีเ่ตม็ไปดว้ย

สงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ื่นเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซทีีซ่ึง่คุณจะไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอ 

เรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิกี้เมาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลือ่นไหว

ตระการตาแบบ 3 มติ ิลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงั ทู

มอรโ์รวแ์ลนด ์ดนิแดนแห่งอนาคตและสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้ือรถไฟเหาะ 

SpaceMountain แน่นอนว่าอย่าลมืแวะไปถ่ายรูปกบัมคิกี้ ตื่นตาตื่นใจ 

กบัหน่ึงในซุปเปอรฮ์โีร่ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดคนหน่ึงของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา 

และฮ่องกงจะไมเ่หมอืนเดมิ Iron Man Experience - เครื่องเล่น ธีมมารเ์วล  

เครื่องแรกสุดที่ สวนสนุก ดิสนีย ์เปิดแลว้ตอนน้ีที่ ฮอ่งกงดิสนียแ์ลนด!์ เปิดฉาก 

ความบนัเทงิดว้ยโชวรู์ปแบบใหมแ่กะกลอ่งขบวนพาเหรด “Flights of Fantasy 

Parade”ตระการตากบัความงดงามของปราสาททีส่่งประกายระยบิระยบัในยาม

เยน็ดว้ยผงวเิศษพกิซีด่สัทข์องทงิเกอรเ์บลล ์นอกจากน้ียงัเปิดตวัความสนุกอื่นๆ 

อกีมากมากมายพรอ้มตอ้นรบัแขกคนพเิศษเช่นคุณเพือ่มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน

ประวตัศิาสตรห์นา้ส าคญัของฮ่องกงดสินียแ์ลนด(์อสิระอาหารเยน็ ) ไดเ้วลาสมควร

 น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 
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21.15 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิ  EMIRATES AIRLINES เทีย่วบนิที ่EK385 

23.15 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทาง ราคา ทวัรฮ์อ่งกง นองปิง ดิสนีย3์ วนั 2 คนื บนิเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

13 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61 20 17,900 17,900 16,900 5,500 

27 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 20 17,900 17,900 16,900 5,500 

เงือ่นไขการเดินทาง 

- กรุป๊ 9 ท่าน ข้ึนไปออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร ์

- กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน) ** โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นเดินทาง ** 

อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเท่ียวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามนัและภาษีตัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าบตัรเขา้ชมสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์

อตัราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีส ัง่เพิ่มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้

เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ  

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 ดอลลา่หฮ์อ่งกง/วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ)  

หมายเหต(ุกรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเท่ียวประเทศจนีนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพื่อเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวดงักลา่วคือรา้นชารา้นหยกรา้นบวัหมิะรา้น

ผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ี ***ซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไม่มีการบงัคบัใหท่้านซ้ือซ้ือหรือไม่ข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็น

หลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิ่มทางบริษทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่ว

แลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบินดงักลา่วขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลบัสบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม  
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เงือ่นไขการสาํรองท่ีนัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นท่ีเหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

           วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะทาํการเลื่อนการ  

         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี  

           เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิทกุกรณี 

4. บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนท่ีบริษทัฯ  

   กาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนําไปชําระ 

  ค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บริษทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกดิเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสอืเดินทางตอ้งมี

อายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิธการเขา้หรือ

ออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตภุยั

พบิตัิทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีท่ีเกดิเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัิเหตใุนรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกคา้

จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีท่ีเกดิเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์  

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่าง

ทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด  

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุติัเหตท่ีุเกดิจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือใน

กรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบไุวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะ

ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้ 

- เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชนข์องท่านเอง** 

 

 

 

  


