
 

 

 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
เด็กอาย ุ

0-18ปี 

สายการ

บนิ 
จ านวน 

1-3 กรกฎาคม 62 6,996 3,500 +4,500 WE 20 

5-7 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

6-8 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

12-14 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

14-16 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

15-17 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

16-18 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

20-22 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

21-23 กรกฎาคม 62 6,996 3,500 +4,500 WE 20 

26-28 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

27-29 กรกฎาคม 62 8,998 3,500 +4,500 WE 20 

28-30 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

2-4 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

3-5 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 



 

9-11 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

10-12 สงิหาคม 62 8,998 3,500 +4,500 WE 20 

16-18 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

17-19 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +4,500 WE 20 

 

HONG KONG SHENZHEN 3 DAYS 

ไหวพ้ระวดัดงัของฮอ่งกง ... วดัแชกงหมวิ , วดักวนอู ... เซนิเจ ิน้ 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจุใจบนถนนยอดฮติ “ถนนนาธาน”  

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

ไฟลทข์าไป   WE630  BKK-HKG   09.10 12.55 / ไฟลทข์ากลับ   WE631  HKG-BKK   14.10 15.50 

   

ปล. เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีสอบถามราคาอกีคร ัง้ 

 ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่แบบหมูค่ณะ1,500 บาท + คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  

 

วนัแรก         สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – เมอืงเซนิเจ ิน้  

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู3 เคาน์เตอร ์

E   สายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

09.10 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE630 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

12.55 น. ถงึสนามบนิ เชก็ลัปกอ๊ก ฮอ่งกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง, ศลุกากรและรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ออก

ทางออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่   

น าทา่น อสิระชอปป้ิงตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชี ือ่เสยีงที ่ยา่นจมิ

ซาจุย่ ซ ึง่ถอืไดว้า่เป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮอ่งกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลาย

ชนดิ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิน้ โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่ับสภาพการจราจร)   

ค า่               รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – วดักวนอู – เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์– ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ถนนคนเดนิตงเหมนิ – โชวน์ า้พุเตน้ระบ า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

★ น าทา่นเดนิทางสู ่วัดกวนอ ูKuan Au Temple วัดศักดิส์ทิธิท์ ีช่าวจนีนยิมขอพรในเรือ่ง

หนา้ทีก่ารงาน สักการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพสัญลักษณ์แหง่ความซือ่สัตย ์ความ

จงรักภักดแีละความกลา้หาญ เชญิทา่นขอพรกราบไหวเ้พือ่เป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและ

ครอบครัวตามอธัยาศัย 

น าคณะเขา้ชม เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์ทีส่รา้งข ึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ให ้

ทา่นไดช้มดอกไมจ้ าลอง และสถานทีต่กแตง่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นได ้

ถ่ายภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด ์ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

น าทา่นไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล “บัว

หมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้า

รอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกันผวิไหมเ้สยีจาก

การตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส น าทา่นสู ่รา้นยางพารา  ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์ น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของ

ฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

น าทา่นสู ่ถนนคนเดนิตงเหมนิ (Dongmen) เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายภายในประเทศ ทีน่ี่นับวา่เป็น

สถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิงและเป็นทัง้ถนนและตลาดชือ่ดังของเซนิเจิน้ จะมสีนิคา้หลากหลายมากมายให ้

ทกุทา่นไดเ้ลอืกชม และเลอืกซือ้ รวมถงึสนิคา้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ อปุกรณ์ไอท ีรา้นอาหารฟาสตฟ์ดู และแบรนด์

ตา่งๆมากมายคะ่ 

ค า่             รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   

น าทา่นสู ่ชมโชวน์ ้าพุเตน้ระบ า ทีอ่ลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิเหนิหาว

สูส่วรรค ์เตน้ระบ า น ้าพุอลังการงานสรา้งทีไ่ม่ไดเ้คยเห็นมาก่อน กับโปรแกรมใหม่ (ถา้โชว์

ปิดไมม่กีารจา่ยเงนิคนืใดๆทัง้ส ิน้) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ แวะเยีย่ม

ชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และ

ใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

 ★ น าทา่นขอพร วัดแชกง หมวิ หรอื วัดกังหันน าโชค วัดนี้ตัง้อยูท่ ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอื

เป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผ่านมาแลว้

ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิ

ทอง โดยมรูีปปัน้เจา้พ่อแชก้ง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ 

แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์นี้ไดก้อ่เกดิบรุุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล 

แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิข ึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไม่

เคยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน า

โชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้

นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้ับชวีติ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิข ึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์  

14.10 น.     ออกเดนิทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE631 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

15.50 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ...  

 

 



 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณทีา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิหรอืพาหนะ

อยา่งใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจาก

โปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ REQUEST ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง 

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ท ัง้ในและตา่งประเทศตามในรายการทวัรข์า้งตน้ 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงในประเทศ,ตา่งประเทศ  

ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบั

ทีป่ระเทศน ัน้ๆ ผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเกดิทางของต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้นี้

แลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผุจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็น

ผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 



 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

  ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

  ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ 

หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น 

ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจา

คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สัมภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  


