
 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 น ัง่กระเชา้พระใหญน่องปิง “360”  
 ชม A Symphony of Lights ณ อา่ววคิตอเรยี  
 จดุชมววิวคิตอเรยีพคี  (Peak-Tram)  
 ไหวพ้ระขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล  

 ชอ้ปป้ิงสดุมนัสย์า่นถนนนาธาน +  Citygate Outlet Mall              
 
 
 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เลดีส้ ์มารเ์ก็ต                                             (-/-/-)                                                            

12.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้



 

 

 

  
 

 

 

ทางประตหูมายเลข 9  เคานเ์ตอร ์S สายการบนิ Royal Jordanian Airlines (RJ) พบ
เจา้หนา้ทีฯ่ บรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับฯ 

15.25 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ  RJ182   **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
  
  
 
 
 
 
 
18.55 น.      ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะทา่นออกทาง Exit 

B จากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่นสะพานชงิหมา่ ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้า่เป็นสะพานรางคู ่ทีย่าว
ทีส่ดุในโลก จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง 
เลดีส้ ์มารเ์ก็ต เป็นจดุหมายทีต่อ้งไปเยอืนสําหรับคนรักแฟชัน่ทีโ่ปรดปรานการตอ่รอง ราคา
กระเป๋า, เครือ่งประดับ, ของเลน่, เครือ่งสําอาง และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ 
ทีต่ัง้กระจกุรวมตัวกันจนเกดิเป็นตลาดทีม่บีรรยากาศสนุกสนานนี ้ตัง้อยูบ่นถนนตงุชอย ในมงกก๊ 
เปิดตัง้แตเ่ทีย่งไปจนถงึ 23.30 จนไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  

 *** อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั ***   
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PANDA / REGAL RIVERSIDE / PENTA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง   ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – จดุชมววิวคิตอเรยีพคี (พคีแทรม) – รพีลสัเบย ์– จวิเวอรร์ ี ่ –  
                  น ัง่กระเชา้พระใหญน่องปิง - ชอ้ปป้ิง Citygate Outlet Mall             (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                            

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) (มือ้ที ่2)  
….จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงุหมวิ เพือ่สกัการะเทพเจา้แช
กงุ และใหท้า่นหมนุกังหันทองแดง ทีเ่ชือ่กันวา่ถา้หมนุ 3 รอบ จะ
ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและ นําแตส่ ิง่ดีๆ  มาใหช้าวฮอ่งกงนยิมไปสกัการะที่
วดันีใ้นวนัขึน้ปี ….จากนัน้นําทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อด
เขา VICTORIA  จากสถาน ีพคีแทรม  เพือ่โดยสารรถราง ดว้ย
ระยะทาง 1.4 กโิลเมตร  ไปยังยอดเขาวคิตอเรยีพคี สงูประมาณ 
400 เมตรจากระดับน้ําทะเล   พคีแทรมเปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ 
28 พฤษภาคม ค.ศ.1888  ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจ
กับทัศนยีภาพของเกาะฮอ่งกง ฝ่ังและเกาลนู ซึง่เต็มไปดว้ยตกึสงู
ระฟ้า และอาคารตา่งๆทีส่รา้งตามหลักฮวงจุย้ เชน่ เซ็นทรัลพลาซา่ 
ไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆอันเป็นธรุกจิชัน้ นําของฮอ่งกง ของฮอ่งกง 
สมัผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนยีภาพอันงดงาม
ของ เกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดทั้ง้เกาะอยา่งชดัเจน ทัง้นีย้ังตืน่ตา
กับตกึระฟ้าทีส่งูตระหงา่นและอาคารตา่งๆ ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลักฮ
วงจุย้ อาท ิตกึ เซ็นทรัลพลาซา่, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อันเป็น
ทีต่ัง้ของธรุกจิ ชัน้นําของฮอ่งกงพรอ้มทัง้ถา่ยภาพอันสวยงามน่า
ประทับใจ ...พรอ้มนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้
แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด  REPULSE 
BAY ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้ใหท้า่นไดรั้บ
พลังจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง อกีทัง้ยังใหท้า่นไดข้อพร
เรือ่งเนือ้คู ่ณ จดุนีไ้ดอ้กีดว้ย  จากนัน้นําทา่นแวะชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี่  มเีครือ่งประดับมากมาย 
อาท ิเชน่ แหวน, สรอ้ย , กําไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซนท์ีไ่ดรั้บรางวลัระดับเยีย่ม  พรอ้มกับนําทา่น
ชมรา้นหยกทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกงอกีดว้ย....  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่3)  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เกาะลนัเตา  ซึง่มขีนาด
ใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง และเป็นเกาะทีม่ี
ขนาดใหญท่ีส่ดุในคาบสมทุรฮอ่งกงนําทา่น น ัง่
กระเชา้ Ngong ping 360 จากตงุชงุสูท่ีร่าบ
นองปิง ในเวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทัศน์



 

 

 

  
 

 

 

รอบตัว360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่
1.5 เฮคตาร ์ทีร่ะดับความสงู 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับ
กลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ี่
ดา้นลา่ง ไตข่ ึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยู ่เหนอืระดับน้ําทะเล 371 เมตร องค์
พระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250ตันและสงู 34 เมตร องคห์ันพระ
พักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต.้..ใหท้า่นไดส้มัผัสกับ หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง 
(Ngong Ping Village) ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้
มากมาย บรเิวณหมูบ่า้นจําลองแหง่นีท้า่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความ
เจรญิและวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แตล่ะแบรนดพ์าเหรดกัน
ลดราคาอยา่งกระหน่ํา ทีห่า้งดัง Citygate Outlet Mall ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย 
กับ OUTLET สนิคา้แบรนเนมระดับโลกมากมาย เชน่ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence 
หรอืวา่จะเป็น Burberry รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ี Supermaket 
ขนาดใหญใ่หท้า่นไดจั้บจา่ยกันไดอ้ยา่งจใุจ 
*** กรณีเปลีย่นจากกระเชา้นองปิง เขา้ดสีนยีแ์ลนด ์จา่ยเพิม่ 1,800 บาท/ทา่น *** 
*** อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั ***  จนไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PANDA / REGAL RIVERSIDE / PENTA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัทีส่าม     อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน  จมิซาจุย่ – กรงุเทพฯ                                          (เชา้/-/-)                                                                                  

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) (มือ้ที ่4)  
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนาธาน จมิซาจุย่ แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ี
ใหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO 
ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us  ... สนิคา้ปลอดภาษี 
ณ DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กับการช ้

อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ มักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอก
ตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่
ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกัน
ได ้*** อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ***   
กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ  

21.25 น.     เหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ  Royal Jordanian Airlines (RJ) เทีย่วบนิ
ที ่ RJ183  **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

23.25 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
 

.…….HAVE A NICE TRIP……… 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

กรุป๊ พกัคู ่ทา่น
ละ 

พกัผูใ้หญ2่
ทา่น 

พกัผูใ้หญ2่ทา่น เพิม่ 

1 - 3 ม.ค. 2560 21,900.- 21,900.- 20,900.- 6,500 20 

 

** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่น 
และภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีกํ่าหนด ** 

** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีคํ้านงึถงึผลประโยชน ์ของลกูคา้เป็นหลัก ** 
** ไมส่ามารถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม      
 คา่บัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ต ัว๋โปรโมช ัน่) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามันไวเ้รยีบรอ้ย

แลว้ 

 คา่ทีพั่ก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น 



 

 

 

  
 

 

 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator  ทีฮ่อ่งกง ผูช้ํานาญเสน้ทาง 

 ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 สมัภาระน า้หนกัไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. (โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิไดท้า่นละ 1 ใบเทา่น ัน้) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม 

 Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 วซีา่เขา้ฮอ่งกง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ฮอ่งกง 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทํา

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ +คนขบัรถ 600 บาท/ลกูคา้ ตลอดทรปิการเดนิทาง   

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน า้ใจของทกุทา่น ไมบ่งัคบัใดๆ 

 
เง ือ่นไขเพิม่เตมิ 
   -   กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบใุน รายการ    
       เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
   -   เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
   -   ราคานีเ้ป็นราคาสําหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 
   -   เมือ่ตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ ัง่+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากวนัจอง 3 วนั  

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 25 วนัท าการ 

การยกเลกิ 
1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท 
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและฮอ่งกง ไมม่ ี

การคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจําตั๋วทา่นละ 
10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่
ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่
รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

 

 

  
 

 

 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองทีน่ั่งบน
เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถ
ทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่ว
สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 
 

 


