
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม � วนั � คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยคาเธ่ยแ์ปซฟิิค 

 

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

5�.77 น. พรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชั=น > ประตู A-B Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic 
Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

5>.AA น.    ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบนิ CX 654  **บรกิารอาหารและเครืSองดืSมบนเครืSอง** 
5T.>A น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท่้านออก “ Exit B”  
จากนั2น เดนิทางสู่แหลง่ชอ้ปปิ2 งที�ขึ2นชื�ออีกหนึ�งแห่ง Mongkok Ladies Market  

(อสิระอาหารเยน็)  
จากนั2น นาํท่านเขา้สู่ที�พกั  Penta Hotel or Regal Riverside หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีSสอง   วดัหวงัตา้เซียน-วดัแชกงมิว-วดัชิหลนิ-รพีลสัเบย-์ขอพรเจา้แม่กวนอมิ-นั Sงรถรางขึ=นพคีแทรม-ชอ้ปปิ= งนาธาน จมิ
ซ่าจุย่ - Avenue of Stare      � (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติSมซํา ณ ภตัตาคาร 
จากนั2น นาํท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือที�รูจ้กักนัดีในนาม “วดัแชกงหมิว” หรือวดักงัหนั นั �นเอง 

นมสัการเทพเจา้แชกงเพื�อความเป็นสริิมงคลนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้
เซียน หนึ�งในวดัที�โด่งดงัที�สุดของฮ่องกง เทพซึ�งขึ2นชื�อในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและ
พบกบัผูค้นมากมายที�นําธูปและของมาสกัการะเพื�อขอพรต่างๆตั2งแต่เรื�องความรกัไป
จนถึงฤกษม์งคลในการทาํธุรกิจนาํท่านสู่ วดัชิหลิน เพื�อนมสัการเจา้แม่กวนอิมและพระ
โพธิสตัว ์ที�แห่งนี2 ได ้สรา้งขึ2นตามสถาปตัยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั ภายในมีสระบวัอนั
งดงาม จากนั2น เยี�ยมชมโรงงาน“จิวเวอรร์ีS”ที�ขึ2นชื�อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที�ไดร้บั
รางวลัอนัดบัเยี�ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก 

เทีSยง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun 
บา่ย นําท่านเที�ยวเกาะฮ่องกงขึ2นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ�งในแหล่ง

ท่องเที�ยวยอดนิยมเป็นจดุชมววิที�คุณจะตอ้งทึ�งกบัความสวยงาม นาํท่านสู่ 
สถานีพคีแทรม เพื�อโดยสารรถรางดว้ยระยะทาง @.B กม.สูงประมาณ BCC 
เมตรจากระด ับนํ2าทะเล ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดต้ื�นตาตื�นใจก ับ
ทศันียภาพของเกาะฮ่องกงและฝั �งเกาลูนซึ�งเต็มไปดว้ยตึกสูงระฟ้าและ
อาคารต่างๆที�สรา้งตามหลกัฮวงจุย้ นาํท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY 
หาดทรายรูปจนัทนเ์สี2ยวแห่งนี2สวยที�สุดแห่งหนึ�ง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตรไ์ปหลายเรื�องมรูีปปั2นของเจา้แม่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กวนอิมและเจา้แม่ทนิโห่วซึ�งทาํหนา้ที�ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที�ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให ้
ท่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื�อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึ�งเชื�อกนัว่าขา้มหนึ�ง
คร ั2งจะมอีายุเพิ�มขึ2น G ปี 

จากนั2น นาํท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเต็มอิ�มกบัการชอ้ปปิ2 งย่าน จิมซาจุ่ยมกัจะตั2งตน้กนัที�สถานีจิมซาจุ่ยมรีา้นขายของท ั2ง เครื�อง
หนงั,เครื�องกีฬา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯและสินคา้แบบที�เป็นของพื2นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนั
ซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื�อOCEAN TERMINAL ซึ�งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียง
รายกนัและมทีางเชื�อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้ (อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย) นําท่านชม โชวแ์สงสีเสียงสุด

ยิ�งใหญ่ A Symphony of Lights งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที�ใหญ่ที�สุดในโลก บนัทึกโดย
กินเนสส์บุ ๊คซึ�งใชต้ึกถึง 44 ตึกรอบอ่าววิคตอเรีย แสง สี เสียง ใชง้บประมาณสูงถึง 44 
ลา้นดอลลา่รฮ่์องกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกต่างๆ ในฝั �งเกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มแีสงเลเซอร์
วิ�งไปมา  พรอ้มกบัดนตรีประกอบการแสดง จุดในการชมการแสดงมีอยู่ 2 จุด คือ หนา้หอ
นาฬกิา และบรเิวณ Avenue of Star  

จากนั2น นาํท่านเขา้สู่ที�พกั  Penta Hotel or Regal Riverside หรอืเทียบเท่า 
 

วนัทีSสาม  สกัการะพระใหญ่วดัโป่หลนิ-นั Sงกระเชา้นองปิง-ชอ้ปปิ= งซิตี= เกท เอาทเ์ลท-กรุงเทพฯ    � (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบติSมซํา ณ ภตัตาคาร 
จากนั2น นําท่านนั Sงกระเชา้ Ngong ping 360 ที�ยาวที�สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที�ราบ

นองปิงในเวลา OP นาท ีท่านจะไดช้มทวิทศันร์อบตวั GQC องศาของเกาะลนัเตา 
พบกบัสถาปตัยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื2นที� @.P เฮคตารเ์หนือ
ระดบันํ2าทะเล GR@ เมตร อิสระใหท่้านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลนิ หรอื นิยม
เรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา(ในกรณีกระเชา้นองปิงจะมีการปิดปรบัปรุง จะ
เปลีSยนเป็นนั Sงรถโดยสารของทางนองปิงแทน) 

เทีSยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั2น  อิสระทุกท่านที� City Gate Outlet แหล่งรวมเสื2อผา้แบรนดเ์นม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจาก

สนามบนินานาชาติฮ่องกงเพียง @C นาที ต ั2งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใตด้ินตงชงมีเสื2อผา้แบรนดช์ ั2นนาํมากมายใหเ้ลอืกชอ้ป
รวมท ั2งเครื�องประดบั เสื2อผา้เดก็ รองเทา้กีฬา และของตกแต่งบา้น สนิคา้ลดพเิศษ รวมท ั2งบริเวณ ช ั2น @ ยงัเป็น Fast Food 
ชื�อดงัอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื�นๆอีกมากมาย ช ั2นใตด้ินยงัม ีSupermarket มรีายการใหเ้ลอืกซื2อเลอืกหาไม่ว่าจะ
เป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเครื�องใช ้และ สินคา้อีกมากมาย Citygate Outlets Mallมีรา้นอาหารนานาชาติ
มากมายใหเ้ลอืกรบัประทานมากถงึ @R รา้นคา้รวมท ั2งอาหารไทยรสเลศิ ช ั2นบนสุดของหา้งยงัมรีา้นกาแฟสุดเกใ๋หน้ ั �งจบินั �งพกั
ใหห้ายเหนื�อย 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

�5.�7 น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เที�ยวบนิที� CXB5x 
��.�A น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

หรอื 
��.�A น.  เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซิฟิก เที�ยวบนิที� CXx7y 
77.5A น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

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

 
อตัราค่าบรกิารและเงืSอนไขรายการท่องเทีSยว 

วนัเดนิทาง ราคา ทวัรฮ์อ่งกง ไหวพ้ระ นองปิง  � วนั � คนื บนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 
เริSมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดีSยว 

5� ม.ค.B5 5> ม.ค.B5 �7 15,900 15,900 14,900 5,500 

�x ม.ค.B5 �y ม.ค.B5 �7 15,900 15,900 14,900 5,500 

7� ก.พ.B5 7> ก.พ.B5 �7 16,900 16,900 15,900 5,500 

7� มี.ค.B5 7A มี.ค.B5 �7 16,900 16,900 15,900 5,500 

57 มี.ค.B5 5� มี.ค.B5 �7 15,900 15,900 14,900 5,500 

5x มี.ค.B5 5y มี.ค.B5 �7 15,900 15,900 14,900 5,500 

�� มี.ค.B5 �> มี.ค.B5 �7 16,900 16,900 15,900 5,500 

�B มี.ค.B5 �B มี.ค.B5 �7 15,900 15,900 14,900 5,500 

�x เม.ย. B5 �y เม.ย. B5 �7 16,900 16,900 15,900 5,500 

�T เม.ย. B5 �7 เม.ย. B5 �7 16,900 16,900 15,900 5,500 

�A พ.ค. B5 �x พ.ค. B5 �7 15,900 15,900 14,900 5,500 

7� มิ.ย. B5 7> มิ.ย. B5 �7 15,900 15,900 14,900 5,500 

�� มิ.ย. B5 �A มิ.ย. B5 �7 15,900 15,900 14,900 5,500 

�y มิ.ย. B5 75 ก.ค. B5 �7 15,900 15,900 14,900 5,500 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เงืSอนไขการเดินทาง 
- กรุป๊ y ท่าน ขึ=นไปออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร ์
- กรุป๊ 5 – T ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คนืค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน) ** โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ x วนักอ่นเดินทาง ** 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตั |วเครืSองบนิชั=นทศันาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีSยนแปลงตั |ว 
- ทีSพกัโรงแรมตามรายการ � คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิSมเงนิพกัหอ้งเดีSยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื=อหรอืเปลีSยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีSตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทีSท่องเทีSยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถิSนและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีSยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 5,777,777 บาท (เป็นไปเงืSอนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํ= ามนัและภาษีต ั |วทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิSมหากสายการบนิปรบัขึ=นกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนํ= าหนักกระเป๋าไม่เกนิ �7 กก.ต่อ 5 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ทีSจา่ย �% และภาษีมลูค่าเพิSม x%  

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครืSองดืSมทีSส ั SงเพิSมพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีทีSไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีSตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีSกรมแรงงานทั=งทีSเมืองไทยและต่างประเทศซึSงอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิSน,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ >7 ดอลล่าหฮ์อ่งกง/วนั/ลูกทวัร ์ 5 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรม
เนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ= าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิSนและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเทีSยวประเทศจนีนั=นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพืSอเป็นการสง่เสรมิการท่องเทีSยวดงักล่าวคอืรา้นชารา้นหยก
รา้นบวัหิมะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึSงจะใชเ้วลาประมาณ B7 นาท ี- y7 นาทซีึSงไม่มีการบงัคบัใหท่้านซื=อซื=อหรอืไม่ขึ=นอยู่
กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทั=งสิ=นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิSมทางบรษิทัฯจะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัเงืSอนไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลีSยนแปลงหรอืสลบั
สบัเปลีSยนไดต้ามความเหมาะสม 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เงืSอนไขการสาํรองทีSนั Sง 

5.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ A,777 บาท สว่นทีSเหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า5A วนั 
มิฉะนั=นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง �5 วนั) 
�.กรณียกเลกิ   �.5 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง �7 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั=งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงืSอนไขใดๆทั=งสิ=น 
   �.� ยกเลกิการเดินทาง 5A-�7 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์A7%และรบิเงนิมดัจาํท ั=งหมด 

   �.� ยกเลกิภายใน 5> วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิค่าทวัรท์ ั=งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั=งสิ=น 
    �. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึSงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลืSอนการ 

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั=งนี= ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีSไม่สามารถยกเลกิหรอืเลืSอนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ใน
กรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง x วนัทาํการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทกุกรณี 

>. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั=งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทีS 
บรษิทัฯกาํหนดไว(้5A ท่านขึ=นไป)เนืSองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืSนทีSเดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไป
ชําระค่าเสยีหายต่างๆทีSเกดิจากการยกเลกิของท่าน 
A. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 57 ท่านขึ=นไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

 
รายละเอยีดเพิSมเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธิ�ในการเปลีSยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีSเกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทีSยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีSยว สามารถเปลีSยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า B เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จดุประสงคเ์ดินทางเพืSอ
ท่องเทีSยวเท่านั=น (หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า B เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอื
ไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎิ
เสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทีSตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ทีSกรมแรงงานทั=งจากไทยและต่างประเทศซึSงอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึSงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืSอนไขนี= ในกรณีทีSเกดิเหตสุุดวสิยั ซึSงอาจจะปรบัเปลีSยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึSงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเทีSยว(ซึSงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืSอนไขนี= ในกรณีทีSเกดิเหตุสุดวสิยั ซึSงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีSยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื=อ,เพราะ
ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากเกดิสิSงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีSเกดิจากความประมาทของนักท่องเทีSยว
เองหรอืในกรณีทีSกระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีSการตรวจคนเขา้เมืองทั=งทีSกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีSระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิ�ทีSจะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั=งสิ=น 
- ต ั |วเครืSองบนิเป็นตั |วราคาพเิศษ กรณีทีSท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลืSอนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีSยนชืSอได ้
- เมืSอท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั=งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเงืSอนไขขอ้ตกลงต่างๆทีSไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี= แลว้ท ั=งหมด 
- กรุป๊ทีSเดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีSตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีSยวบนิพเิศษ 
เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั=งหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงืSอนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพืSอประโยชน์ของท่านเอง**  

  

 

 


