
 

ทวัร์ฮ่องกง เซินเจิน้ ลนัเตา 3 วนั 2 คนืสายการบิน  
 

                                                                                                               ราคาเร่ิมตน้ท่ี      10,900  9,999 บาท 

                                                                              ระยะเวลา             3 วนั 2 คืน 

                                                                               รวมอาหาร          5 ม้ือ 

                                                                               ประเทศ               ฮ่องกง 

                                                                               สายการบิน          Royal Jordanian 

 ทวัร์ฮ่องกง น าท่านเทีย่วชมเมอืงเซินเจิน้ แวะชมหยก ช้อปป้ิงทีห่ลอหวู่ Lowu สู่วดักวนอู ชม

พพิธิภัณฑ์ เซินเจิน้ Shenzen Museum สู่วดัแชกงหมวิ หรือวดักงัหันน าโชค ชมโรงงานจวิเวอร์ร่ี สมุนไพรจนี สู่เกาะ

ลนัเตา นั่งกระเช้า Ngong ping 360 พบกบัสถานปัตยกรรมจนีโบราณของหมุ่บ้านวฒันธรรมนองปิง นมสัการพระ

ใหญ่วดัโป่หลนิ ช้อปป้ิงส้ินค้าแบรนเนมที ่City gate Outlet จองได้แล้ววนันี ้

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

วนัที ่1          สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – เซินเจ้ิน 

 

   13.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q1-6 สายการบิน
รอยลั  จอร์แดนเนียล เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ ให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก (สายการบินกาํหนดให้โหลด
สัมภาระใตท้อ้งเคร่ืองได้นํ้าหนกั 30 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่านั้น) ***กรุณาใช้กระเป๋าลอ้ลากเพื่อความ
สะดวกในการขา้มด่าน*** 

  
            16.15 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี RJ 182 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
  

    20.05 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย นาํท่านนัง่รถโคช้ปรับ
อากาศขา้มสะพานชิงหม่าสู่ฝ่ังเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนโดยอยู่ติดกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็น
เพียงหมู่บา้นประมงเล็กๆ แห่งหน่ึง ในเขตอาํเภอซินอนั เมืองเซินเจ้ิน หลงัจากจีนพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะ
ฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลาํดบั ต่อมาภายหลงัในปี 1898 
องักฤษไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือพื้นท่ีทางตอนใตข้องลาํนํ้าเซินเจ้ิน ซ่ึงปัจจุบนัเรียกว่า ๎เขตดินแดนใหม่๏ รวมทั้งเกาะ
รอบขา้ง ซ่ึงมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กว่าเม่ือคร้ังองักฤษเขา้ยึดครองในสมยัสงครามฝ่ินเกือบสิบเท่า และนาํท่าน
เดินทางสู่เมืองเซินเจ้ินโดยรถไฟฟ้า หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

  
             พกัท่ี FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที ่2          เซินเจิน้ – ช้อปป้ิงหลอหวู่ - วดักวนอู -พพิธิภัณฑ์เซินเจิน้ - โชว์น า้พ ุ3 มติ ิ
 
            เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
  

     นาํท่านเท่ียวชมเมืองเซินเจ้ิน เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดา
อยู่ใน     มณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอย่างดี



มีสภาพภูมิทศัน์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม นาํท่านแวะชมหยก สินคา้โอท๊อปของจีน และ
ชิมชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออ ชารสชาติดีข้ึนช่ือของจีน สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ีหลอหวู่ 
Lowu สินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน ซ่ึงคนไทยรู้จกัในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมาย
หลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เส้ือผา้ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากสาํหรับคนท่ีท่านรัก 
และตวัท่านเอง นาํท่านเดินทางสู่วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหวเ้พทเจา้กวนอู สัญลกัษณ์ของความ
ซ่ือสัตย ์ความกตญัํูรู้คุณ ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของ
ความเขม้แข็งเด็ดเด่ียวองอาจไม่คร่ันคร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศ
มาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพล่ียงพลํ้าแก่ฝ่าย
ตรงขา้ม และให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสัตยห์รือบริวารท่ีไวใ้จไดน้ั่นเอง ดงันั้นประชาชน
คนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวท่้านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ดา้น 

  
             เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
  

      นาํท่านเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิน้ Shenzhen Museum ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดง
นิทรรศการเก่ียวกบัเมืองเซินเจ้ิน มีทั้งโบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและ
ศิลปะ เปิดให้เขา้ชมมาตั้งแต่ปี 1988 และชมสินคา้ยาประจาํบา้นของชาวจีน ๐ยาบวัหิมะ๑ สรรพคุณ
หลากหลายแกน้ํ้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นาํท่านแวะชมผลิตภณัฑท่ี์ทาํจาก
ผา้ไหมจีนท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหน้าหนาวและเยน็สบายในหน้าร้อน ชมวิธีการนาํ
เส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า ทั้งใช้เคร่ืองจกัรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) 
เพื่อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหมซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใช้เอง 

  
             ค า่ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
  

      นาํท่านสู่ย่านธุรกิจหลกัของเซินเจ้ินเบย ์พื้นท่ีประมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการท่ีแสดงถึง
วฒันธรรมดา้นท่องเท่ียว, บนัเทิง, ชอ้ปป้ิง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย พร้อมกบัชมโชว์
นํ้ าพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงท่ีงดงามตระการตา (Water Show OCT) 

  
              พกัท่ี FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที ่3         ฮ่องกง - วดัแชกงหมวิ - แถมฟรี ทวัร์เกาะลนัเตา - ช้อปป้ิงซิตีเ้กท – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
 
              เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั   
  



              นาํท่านเดินทางกลบัฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ นาํท่านสู่วัดแชกงหมิวหรือ
วัดกังหันน าโชค วดัน้ีตั้งอยู่ท่ีตาํบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างข้ึนเม่ือ 400 กว่า
ปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศ์ชิง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง โดยมีรูปป้ัน
เจา้พ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ประจาํวดั ตาํนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมี
การก่อจลาจลแข็งเมืองข้ึนทัว่ประเทศ และเหตุการณ์น้ีไดก่้อเกิดบุรุษชาตินกัรบท่ีช่ือว่าขุนพล แช้ ก๊ง ท่ีไดย้กทพัไป
ปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ไดช่ื้อว่าเป็นนกัรบท่ีไดช่ื้อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะ
ยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช่ื้อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกนั ดาบไร้พ่าย
ของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์วงจุย้ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่า
ของฮ่องกงถึงกบัจาํลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสาํนักงานใหญ่ของธนาคาร ที่มีช่ือว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็น
สัญลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหันนาํโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการท่องเท่ียว
ฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กบั
ชีวิตด้วยกนัทั้งส้ิน นาํท่านชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี่ยมยอด นาํท่าน
ชมสมุนไพรจีน ซ่ึงถือเป็นสินคา้เพื่อสุขภาพสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากแด่คนทางบา้น 
  
              เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
  
               แถมฟรี ทวัร์เกาะลนัเตา นาํท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็น
เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในคาบสมุทรฮ่องกง นาํท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิง เป็นกระเช้าท่ี
ยาวท่ีสุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา (กรณีกระเช้าปิดจะใช้รถโคช้ข้ึนแทน และถา้
เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเท่ียวเกาะลนัเตาได ้จะพาทุกท่านไปเท่ียวสถานท่ีอ่ืนแทน) พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณ
ของหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege) บนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์ อิสระเท่ียวชมการแสดงกลางแจง้มากมาย 
บริเวณหมู่บา้นจาํลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ด้
อย่างลงตวั ให้ท่านนมสัการพระใหญ่วัดโป่หลินองค์พระสร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและ
สูง 34 เมตร องค์พระหันพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้หลงัจากนั้นให้ทุกท่านช้อปป้ิงสินคา้แบ
รนด์เนมที่ City gate Outlet เป็นตึกท่ีขายแต่สินคา้ราคาลดพิเศษ 50-80% ข้ึนไป ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ นาฬิกา มีอยู่ 
70 กว่ายี่ห้อ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, 
Samsonite, Crocs และชั้นใตดิ้นจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน 
  
              21.35 น.  ออกเดินทางโดย เท่ียวบินที่ RJ 183 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
  
              23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 



วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 5-7 ก.ย. 2562 12,499 9,999 

22-24 ต.ค. 2562 12,499 9,999 

9-11 พ.ย. 2562 12,499 9,999 

23-25 ธ.ค. 2562 12,499 9,999 

 
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม * 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  

 

 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
9-11 ม.ค. 2562 12,499 9,999 

23-25 ก.พ. 2562 12,499 9,999 

7-9 มี.ค. 2562 13,499 10,999 

14-16 เม.ย. 2562 13,499 10,999 

18-20 พ.ค 2562 12,499 9,999 

25-27 มิ.ย. 2562 12,499 9,999 

1-3 ก.ค. 2562 12,499 9,999 

22-24 ส.ค. 2562 12,499 9,999 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2


 
เงื่อนไขในการทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 

บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่า

โทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจัดทาํเอง) 
 ค่าทิปสาํหรับ มคัคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วนัทาํการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือนาํเอกสารมาท่ีบริษทัฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ี
นั่ง 

 กรุณาชาํระเงินมัดจาํ ทนัทีหลงัจากทาํการจอง ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 สาํหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระเงิน ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการ

จัดการนาํเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
 
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ 
 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าประกันภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 
 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลับซ่ึงยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได้ 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ีกาํหนดไว ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนัใด

ท่ีทาํให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทั

ฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ 
 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี

เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้

ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 



 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้น้อยกว่าท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 
 
เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ  

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวตัถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้
มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิได้มีส่วนรู้
เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดังกล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใช้วิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางได้ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม 
แต่จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั 
รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป  
 
ค าแนะน าและข้อควรระวัง 

 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ 

ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํเตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่าง

ระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมี

ทั้งท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิในการจะซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 
  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกนัได้ 
  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 

 คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง 
 เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหน้าว่างสาํหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
 สิทธ์ิการออกวีซ่าข้ึนอยู่กบัสถานทูตเท่านั้น 

 
ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่น่ัง  

เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดังต่อไปน้ี  

1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนังสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน   

1.2คาํนาํหน้าช่ือ.เช่นMr./Mrs./Miss. 

1.3ช่ือ/ชั้นยศ/ทางตาํรวจ/ทหารเป็นตน้(ถา้มีและตอ้งการระบุ) 

1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได้) 

1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่ 

1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 



2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ได้มีการ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบัตรโดยสาร

แลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดังกล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนใน

กรณี 1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งส้ิน 

 

3. กรณีท่ี ท่านไม่ได้ทาํการทักทว้งใด ๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเง่ือนไข และขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดย

หากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
  

 

 

 


