
 

 

 

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 ไหว้พระวัดดัง วัดแชกง + วัดหวังต้าเซียน  

 ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ําแบบ 3D 
 ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านถนนนาธาน (จิมซาจุ่ย) 

 อาหาร 7 มื้อ พร้อมเมนูพิเศษ!!! เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง 

 พิเศษ!!! ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูติ่มซําต้นตําหรับแท้ๆของฮ่องกง   
 

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ    

23.00 น.     คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร

ขาออก ชั้น  4 เข้าทางประตูหมายเลข 5  เคาน์เตอร์ K สายการบิน 

Hong Kong  Airlines  พบเจ้าหน้าทีฯ่ บริษัทคอยให้การต้อนรับ 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

วนัที่สอง   สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – จูไห่ – ถนนคู่รัก The Lover’s 

Road – ตลาดใต้ดินกกเป่ย                    

           (เช้า ติ่มซํา/กลางวัน/เย็น)                              

03.00 น.     เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน  HX762 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง  

07.05 น.     ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้

คณะท่านออกทาง Exit B  

              จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็น

สะพานรางคู่ ท่ียาวท่ีสุดในโลก 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซํา) (มื้อที่ 1)   

หลังอาหารเช้านําท่านเดินทางสู่ จูไห ่

โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.15 ช.ม.) 

นําท่านนั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนน

คู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบ

ชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก 

ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ 

ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และท่ีได้ชื่อว่าถนนคู่รัก 

ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนําเก้าอี้ หรือม้า

นั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้

ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของ

บรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ จู

ไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเล

สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียง

หู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุก

อยู่ริมทะเล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2 )  

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ตลาดก๊กเป่ย ต้ังอยู่เมืองจูไห่ ประเทศจีน 

ท่ีนี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจูไห่ ตลาดใต้ดิน ตลาดก๊กเป่ย 

จูไห่ คือ ตลาดท่ีต้ังอยู่ช้ันใต้ดินของเมืองจูไห่แห่งนี้ สินค้าของที่นี่มีให้

เลือกมากมายหลากหลาย เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา 

ของเด็กเล่น เสื้อผ้าเด็ก เข็มขัด ฯลฯ สินค้าที่นี่มีเกือบทุกอย่าง คุณ

สามารถต่อรองราคาได้ และ ท่ีสําคัญราคาถูกมากๆ 



 

 

 

  
 

 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ( 3)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง 

นําท่านเข้าสู่ที่พัก JINJIANG INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม  วัดดอกบัวขาว – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้ง LOWU – ชมโชว์ม่าน

น้ํา 3 มิติ    (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                             

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ

โรงแรม (มื้อที่ 4)  

จากนั้นนําท่านชม วัดไป่เหลียน (วัด

ดอกบัวขาว) เป็นวัดซึ่งมีวิวทิวทัศน์

สวยงามมาก ภายในบริเวณวัดจะมี

บันไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวจูไห่ให้ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้า

กวนอู, เจ้าแม่กวนอิม ตามบันไดท่ีขึ้นไปทั้งสองข้างทางจะมีต้นสนปลูก

ไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่มรื่นมาก บริเวณด้านนอกก็จะมีระฆัง

ไว้ให้คนท่ีไปขอพรตี เพ่ือให้พรที่ขอสมดั่งท่ีปารถนา นําท่านชมสินค้า

ยาประจําบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ําร้อน

ลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้ท่านได้เยี่ยมชม 

ไข่มกุ ซึ่งเป็นไข่มุกน้ําจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 5)  

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโค้ช ) เซินเจิ้น เป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ใน

มณฑลกวางตุ้ง ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมี

สภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบสวยงาม แวะชม

โรงงานผลิตหยกท่ีขึ้นชื่อของประเทศจีน ...จากนั้นนําท่านชิมชาอันเลิศ

รสท้ังแบบต้นตําหรับ และแบบต่างๆให้ท่านเลือกชม จากนั้นนําท่าน

เดินทางสู่ท่ีช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้น LOWU CITY 

คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่

ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสําหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ว่า

จะเป็น เสื้อผ้า, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีให้ได้เลือกสรร

มากมาย  ทุกช้ินล้วนเป็นของ

เลียนแบบ   

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (6) 

  



 

 

 

  
 

 

 

หลังอาหาร นําท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ําแบบ 

3D ท่ีใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงท่ี OCT BAY WATER 

SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 

2595 คน เป็นโชว์ท่ีเกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษท่ีออกตามหา

เครื่องบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือว่า "ปีกแห่งความรัก" เพ่ือเอามาช่วยนกที่ถูก

ทําลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสง

เลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ํา ระเบิดน้ํา ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็น

โชว์น้ําท่ีใหญ่และทันสมัยท่ีสุดในโลก  

นําท่านเข้าสู่ที่พัก SHANSHUI HOTEL OR FX HOTEL 

(SHENZHEN SIDE) หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี่  ฮ่องกง –วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนนาธาน 

– กรุงเทพ ฯ        (เช้า/-/-)                                   

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)  

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟใช้เวลา

เดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง  

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ 

วัดแชกงหมิว เพ่ือ

สักการะเทพเจ้าแชกง 

และให้ท่านหมุนกังหัน

ทองแดง ที่เช่ือกันว่าถ้า

หมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ 

นําแต่ส่ิงดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยม

ไปสักการะท่ีวัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คน

จีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี 

โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรงไร้

โรคภัย  …  นําท่านชมร้าน จิวเวอร์รี่ ยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอทอปท้อง

ถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคน

จีนในการใช้ยารักษาโรค 

จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย แหล่งรวมสินค้า 

Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ 

ESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY 

MARK&SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us  ... สินค้าปลอดภาษี 



 

 

 

  
 

 

 

ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระ

ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะต้ังต้นกันที่สถานีจิม

ซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้อง

ถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอก

ตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ 

OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกัน

อยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้  (พร้อมทั้งรับ

ส่วนลดสูงสุดกับเทศกาลเซล์ทั้งเกาะ 30-70%) 

 หรือเลือกซื้อ Optional พระใหญ่นองปิง เพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท  

             (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพ่ือ

เดินทางสู่สนามบิน  

23.15 น.      เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  HONGKONG AIRLINES 

เท่ียวบินที่  HX773  

01.10+1 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ 

PERIOD 

ผู้ใหญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 
พัก

เดี่ยว 
กรุ๊ป 

พักคู ่

ท่านละ 

พักผู้ใหญ่

2ท่าน 

พักผู้ใหญ2่

ท่าน 
เพิ่ม 

4-7 , 11-14 , 18-21 ก.ย. 58 

25-28 ก.ย. 58 10,999 10,999 10,999 3,000 16 

9-12 , 16-19 ต.ค. 58 

30 ต.ค. - 2 พ.ย. 58 
10,999 10,999 10,999 3,000 16 

 

** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและ

ภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงที่เกินกว่าที่กําหนด ** 

** โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คํานึงถึงผลประโยชน์ ของ

ลูกค้าเป็นหลัก ** 

** ไม่สามารถ ยกเลิกได้และไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงชื่อได้  ชําระเต็มจํานวนพร้อม

ส่งหน้าพาสปอร์ตภายใน 2 วัน ** 

 



 

 

 

  
 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม     : 

 ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ต๋ัวโปรโมช่ัน) รวมภาษี สนามบินและ

ภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว 

 ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 หัวหน้าทัวร์ และหรือไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operator  ท่ีฮ่องกง ผู้ชํานาญ

เส้นทาง 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 กก. 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด 

ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกําหนด 20 

กิโลกรัม 

 Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 วีซ่าเข้าฮ่องกง  ในกรณีท่ีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่

ท่ีต้องทําวีซ่าเข้าฮ่องกง ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่  

สําหรับผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-

Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 ค่าทิปไกดท์้องถิ่น /คนขับรถ / และหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 600 บาท ตลอดท

ริปการเดินทาง   

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

   -   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการ    

       เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

   -   เท่ียวบินราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

   -   ราคานี้เป็นราคาสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

เท่านั้น 



 

 

 

  
 

 

 

   -   เม่ือตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ

ว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ  

       ท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดนี้แล้ว 

การสํารองที่นัง่ 

กรุณาชําระเงินท้ังหมด ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง พร้อม FAX สลิ

ปการโอนเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตมายังบริษัทฯ  

การยกเลิก 

1. สําหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่า

ให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนค่ามัดจําท้ังหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  คืนเงินท้ังหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% ของราคา

ทัวร์ 

6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศ

ไทยและฮ่องกง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย 

จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่าน

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจํา

ต๋ัวท่านละ 10,000 บาท  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสายการ

บินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่า

ต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุ

สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือ

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทํา

ร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 



 

 

 

  
 

 

 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 

ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ 

อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่

เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการ

ยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ 

หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการ

ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ 

ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับ

เท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจาก

ธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืน

เงินใดๆท้ังสิ้น แต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให้ 

โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการ

ใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

11. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 


