
 

 

 

 

 



 

*ส ำหรับสำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน์มีอีกหลำยเวลำเท่ียวบินใหท่้ำนเลือก ส ำหรับเวลำท่ีแสดงเป็นเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น* 

*หำกท่ำนตอ้งกำรเปล่ียนเป็นสำยกำรบิน Cathay Pacific หรือสำยกำรบินอ่ืนสำมำรถสอบถำมรำคำไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี* 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Disney’s Hollywood Hotel     (-/-/-) 

05.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.45 น. 

ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก  ชัน้ 4 ประต ู5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิ  
ฮ่องกง แอร์ไลน์ Economy Class (HX) กรุณาถงึสนามบนิก่อนการเดนิทาง 2-3 ชัว่โมง 
 

 
 
ออกเดนิทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เท่ียวบิน HX768 
 

11.00 น. ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ โรงแรม  

12.40 น. ถึงสนำมบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง หลงัจำกรับกระเป๋ำเรียบร้อยใหเ้ดินไปท่ีทำงออก B ใหท่้ำนเดินมำยงั
เสำเลขท่ี 9. ซ่ึงเป็นจุดนดัพบของกรุ๊ปทวัร์ใหสั้งเกตป้ำย C.P.Holidays ไกดท์อ้งถ่ินจะรอท่ำนบริเวณดงักล่ำวท ำกำรเช็คช่ือและ
โรงแรมท่ีท่ำนพกัและนดัหมำยเวลำส ำหรับกำรไปซิต้ีทวัร์หรือเวลำส ำหรับรถรับกลบัในวนัเดินทำงกลบัตำมท่ีท่ำนไดท้  ำกำรจองไว ้
หลงัจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปข้ึนรถท่ีบริษทัฯไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้ป็นรถโคช้แบบจอยน์ร่วมกบัท่ำนอ่ืนเม่ือถึงโรงแรมท่ีพกัท่ำน
สำมำรถเช็คอินหอ้งพกัดว้ยพำสปอร์ตไดเ้ลย ส ำหรับกำรเขำ้พกัในแต่ละโรงแรมเจำ้หนำ้ท่ีของโรงแรมจะท ำกำรขอมดัจ ำกำรเขำ้
หอ้งพกัอำจจะเป็นบตัรเครดิตหรือเงินสดทั้งน้ีเงินมดัจ ำจะข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม หลงัจำกท ำกำรเช็คเอำ้ทแ์ลว้ทำงเจำ้หนำ้ท่ีโรงแรม

โปรแกรม แพคเกจ Disney's Hollywood Hotel  พกั EATON หรือ Stanford Hillview  1คืน ราคาเร่ิมต้น (บาท)   17,900 

เดนิทาง   10 ก.พ. – 30 ม.ิย.62  
*จองได้ตั้งแต่ 18-30 ม.ค.62* 

สายการบิน  HONG KONG AIRLINES แพคเกจเดนิทาง 2ท่านขึน้ไป 

ทีพ่กั Disney's Hollywood Hotel 1คืน / พกัEATON หรือ Stanford Hillview  1คืน 
รถรับ-ส่ง บริกำรดว้ยรถโคช้แบบจอยน์บสั*สนำมบิน-โรงแรม-สนำมบิน  
อาหาร อำหำรเชำ้ทุกม้ือ   

  Hong Kong Airlines  HX  
ขำไป HX768 กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG) 08.45-12.40 น. 
ขำกลบั HX761  ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.45 - 23.55น. 



 

จะคืนเงินใหท่้ำน หำกท่ำนมดัจ ำเป็นเงินสดจะคืนเป็นเงินสดหรือหำกมดัจ ำดว้ยบตัรเครดิตวงเงินจะคืนกลบัมำภำยในบตัรประมำณ 2
อำทิตย ์
   

  
 
เน่ืองจากโรงแรมสามารถเช็คอินได้หลงั 15.00 น. เป็นต้นไป *ทา่นสามารถฝากกระเป๋าไว้ทีล่็อบบีข้องโรงแรม และใช้บริการรถ Shuttle Bus 
ของโรงแรม เพ่ือเดินทางเข้าสู ่ดิสนีย์แลนด์ฮอ่งกง อาณาจกัรสวนสนกุอนัยิ่งใหญ่** บตัรเข้าสวนสนกุเป็นแบบ 2 วนั 
  ให้ทา่นได้เพลิดเพลินไปกบันานาเคร่ืองเลน่หลากหลายชนิด ทัง้ 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure land , Tomorrow 
land , Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story ทกุอยา่งไมต้่องจา่ยเงินเพ่ิม อาทิ การนัง่รถไฟไอน า้โบราณเพ่ือชมรอบสวนสนกุ, ชมขบวน
พาเหรดของเหลา่ตวัการ์ตนูจากดสินีย์, นัง่รถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตนูสามมิติที่ MICKEY’S PHILHAR MAGIC, 
ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอนัตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภยัไปกบัการลอ่งเรือเข้าไปในป่าดงดบิที่ RAFTS 
TO TARZAN’S TREEHOUSE , หบุเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลยุขมุทองแดนเถ่ือนกบั  Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจกัรของเลน่ใน
สวนหลงับ้านของ Andy  เพลิดเพลินกบัของเลน่และกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land . 
 

 
 



 

ห้ามพลาด!!  หนึ่งในซปุเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุคนหนึ่งของโลกมาอยูท่า่มกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกบัโลกที่น่าตืน่ตาตื่นใจของสตาร์ค 
อินดสัตรี!้ เชิญพบกบันวตักรรมลา่สดุของสตาร์คด้วยตาของคณุเอง ชมชดุ Iron Man MARK III ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไอร่อนแมนได้อยา่ง
ใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์อาร์คและผลงานชิน้เอกด้านเทคโนโลยีลา่สดุ Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง 
 อาหารเช้า, อาหารกลางวนั และ อาหารค ่าไมร่วมอยูใ่นรายการทอ่งเที่ยว เพื่อให้ทา่นได้  
เพลิดเพลินเต็มที่กบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด 

 
 
 

พกัที่ 

 
พกัท่ี Disney’s Hollywood Hotel  www.hongkongdisneyland.com/hotels/disneys-hollywood-hotel/ 

วนัทีส่อง  ดสินียย์แลนด์เตม็วนั  - Disney’s Hollywood Hotel 

เช้า รับประทำนอำหำรเชำ้ ณโรงแรมท่ีพกั   
กรุณำเช็คเอำ้ก่อนเวลำ 11.00 น. และฝำกกระเป่ำไวก้บัโรงแรม จำกนั้นท่ำนสำมำรถใชบ้ริกำรรถ Shuttle Bus ของโรงแรม เพ่ือเดิน
ทำงเขำ้สู่ ดิสนียแ์ลนดฮ่์องกง อำณำจกัรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่** รวมบตัรเคร่ืองเล่นแบบ 2 วนั สำมำรถเล่นเคร่ืองเล่นไดอ้ยำ่งจุใจ 
หำกท่ำนพลำดควำมสนุกจำกวนัแรก ท่ำนสำมำรถสำนต่อควำมสนุกไดท่ี้ ดิสนียแ์ลนด ์อีก 1วนั  บตัรดิสนียแ์ลนดย์งัคงเขำ้ใชบ้ริกำร
ไดอี้ก 1 วนั  ใครท่ีลืมซ้ือของฝำก กอ็ยำ่ลืมเขำ้ไปชอ้ปป้ิง  ร้ำนคำ้ทัว่ไปของมำร์ต้ี ,แอนด้ีส์ ทอย บอ็กซ์ , เซ็นเตอร์ สตรีท บูติก,เมน 
สตรีท เอม็โพเรียม, EXPO SHOP  

 



 

*หำกท่ำนเพลิดเพลินกบัสวนสนุกแลว้ ขำกลบั ท่ำนสำมำรถไปยงัจุดบริกำรรับรถ Shuttle Bus เพ่ือเขำ้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 
 

 18.00 น. *มีรถมำรับเพื่อเดินทำงไปยงั โรงแรม ยำ่นในเมือง*  

      ทีพ่กั 

 
พกั EATON HOTEL / พกั STANFORD HILLVIEW  หรือ เทียบเท่ำ 

วนัทีส่าม อาหารเช้าทีโ่รงแรม-วดัเจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ -วดัแชกงหมวิ-วดัเจ้าแม่กวนอมิฮงฮ า-อสิระช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย -                
(B/-/-)                                                                                                                                                                     

เช้า รับประทำนอำหำรเชำ้ ณโรงแรมท่ีพกั  
น ำท่ำนสู่ อ่ำวรีพลัส์เบยห์รืออ่ำวน ้ำต้ืน ซ่ึงช่ืออ่ำวน้ีไดม้ำจำกช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมำจอดเพ่ือรักษำกำรณ์อ่ำวอ่ำวดำ้นน้ีเป็นอ่ำวน ้ำ
ต้ืน ซ่ึงไดรั้บควำมนิยมจำกคนฮ่องกงเองท่ีมำเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดำ้นหน่ึงของอ่ำวมีวดัเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวดัแห่งน้ีมีส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิหลำยองคป์ระดิษฐำนอยูท่ ั้งโพธิสัตวก์วนอิมท่ีเป็นท่ีเคำรพศรัทธำและข้ึนช่ือเร่ืองกำรขอลูก องคเ์ทียนโฮ่วท่ีเป็นท่ีเคำรพ
ศรัทธำในฐำนะเทพธิดำแห่งทอ้งทะเลผูป้กปักรักษำคนเดินทำง เทพเจำ้ไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมำขอโชคลำภโดยใชมื้อหรือธนบตัรลุบ
รูปป้ันท่ำน องคพ์ระสังกจัจำยน์ท่ีชำวจีนเช่ือกนัวำ่สำมำรถขอเพศของลูกได ้นอกจำกนั้นยงัมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพำนแห่งกำร
ต่อชะตำท่ีเช่ือวำ่เม่ือขำ้มสะพำนไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มีสัญลกัษณ์มงคลอยูห่ลำยอยำ่ง เช่น แพะสำมตวั ซ่ึงหมำยถึงกำร
เร่ิมตน้ชีวิตท่ีดี เทพแห่งควำมรัก ท่ีผูค้นนิยมไปขอเร่ืองคู่ครองโดยน ำริบบิ้นสีแดงไปผกูไวรู้ปป้ันปลำ ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของ
นกัท่องเท่ียวในกำรโยนเหรียญเขำ้ปำกปลำและมีอำคำรคลำ้ยเก๋งจีนซ่ึงมีค ำมงคล 100ตวัอกัษรเป็นภำษจีนโบรำณติดอยูห่ลำยท่ำน
นิยมไปอธิษฐำนขอพรเพ่ือใหมี้ส่ิงดีๆเกิดข้ึนในชีวติ 
 



 

 
  
หลงัจำกนั้นน ำท่ำนสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัน ำโชค  ถำ้มำวดัน้ีตอ้งอธิฐำนขอในดำ้น โชคลำภ ทรัพยสิ์นเงินทอง ธุรกิจกำรงำน
ใหเ้จริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวำ่ถำ้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ำยและน ำแต่ส่ิงดีๆมำให ้และวดัน้ียงัเป็นจุดหมำยของนกั
ธุรกิจท่ีอยำกสมหวงัในเร่ืองงำน ท ำธุรกิจรำบร่ืนเน่ืองจำก *แชกง*ข้ึนช่ือวำ่เป็นเซียนผูผ้ดุงควำมยติุธรรม ซ่ือสัตยแ์ละรบชนะเสมอ 
สำเหตุท่ีวดัน้ีช่ือวำ่วดั *กงัหนั*เพรำะเป็นสัญลกัษณ์ในกำรปัดเป่ำเร่ืองร้ำยใหอ้อกจำกผูท่ี้มำไหวน้ัน่เอง  และในวดักงัหนัยงัมีอีก 2 จุด
ท่ีหลำยๆท่ำนอำจจะยงัไม่ทรำบคือ จุดไหวไ้ทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพเจำ้คุม้ครองดวงชะตำอยูด่ำ้นซำ้ยมือองเทพเจำ้แชกง และเทพเจำ้ไฉ่ซิง
เอ๊ียหรือเทพเจำ้โชคลำภทั้ง 5 องคอ์ยูด่ำ้นขวำของเทพเจำ้แชกง ในจุดน้ีมีกอ้นเงินทองแบบจีนใหเ้รำน ำกลบัไปตั้งบูชำไวท่ี้บำ้นไดด้ว้ย 
 

 
 
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ร้ำนฮ่องกงจิวเวลร่ี ร้ำนจิวเวลล่ีกงัหนัของแทต้น้ต ำรับร้ำนHKJ 

 
 
น ำท่ำนสู่ วดัเจำ้แม่กวนอิมฮงอ ำ อีกหน่ึงวดัเจำ้แม่กวนอิมท่ีไดรั้บควำมนิยมจำกชำวฮ่องกงและบรรดำนกัท่องเท่ียวมำกมำย เพรำะวดั
แห่งน้ีมีอำยถึุง 150 ปีในบวกกบัช่ือเสียงในเร่ืองกำรเส่ียงเซียมซีท่ีแม่นย  ำสุดๆ และอีกหน่ึงส่ิงท่ีน่ำสนใจคือในช่วงเทศกำลตรุษจีน
หรือเทศกำลพิเศษ ทำงวดัจะจดัพิธีเปิดคลงัพระโพธิสัตวก์วนอิมมีกำรแจกซองอัง่เปำเพ่ือเป็นของขวญัแก่ผูม้ำกรำบไหว ้โดยแต่ละ
ซองจะเขียนตวัเลขไวแ้ตกต่ำงกนัไป ชำวจีนเช่ือวำ่ตวัเลขท่ีอยูใ่นซองจะเป็นเงินขวญัดุงท่ีพระโพธิสัตวก์วนอิมประทำนใหเ้พื่อไปท ำ
ธุรกิจ ท ำใหผู้ท่ี้ไดรั้บไปมีแต่โชคลำภ คำ้ขำยร ่ ำรวยและคนไทยจะเรียกพิธีน้ีกนัวำ่ *พิธีกูเ้งินเจำ้แม่กวนอิม* 
 



 

 
 

21.15 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี HX761หรือไฟลท่ี์ท่ำนเลือก บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง 

 
23.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภำพ.............พร้อมควำมประทบัใจ 

 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
•ตัว๋เคร่ืองบิน สำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน์  ชั้นประหยดั ไป-กลบั 
รวมภำษีสนำมบินไทยและฮ่องกง (น ้ำหนกัสมัภำระ สำยกำรบิน
ฮ่องกง แอร์ไลน์  20 kg)  
• โรงแรมในดิสนียแ์ลนด ์1 คืน / โรงแรมในเมือง 1 คืน  
• บตัรเคร่ืองเล่น แบบ 2 วนั  
- อำหำรเชำ้  

1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัท ์ค่ำ
ซกัรีดเส้ือผำ้ ค่ำมินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม
นอกเหนือรำยกำร (หำกตอ้งกำรสัง่เพ่ิมกรุณำแจง้หัวหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำย
เพ่ิมเองต่ำงหำก) 
2. ค่ำสมัภำระท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด 
3. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง 
4. ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงชำติหรือต่ำงดำ้ว  
5. ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%(คิดค ำนวณจำกค่ำบริกำร กรณีตอ้งกำรใบก ำ 
6. แพคเกจน้ีไม่รวมประกนักำรเดินทำง (หำกตอ้งกำรซ้ือเพ่ิมกรุณำ
ติดต่อเจำ้หน้ำท่ี) 
7. รำคำน้ีไม่รวม รถรับส่ง 
8. ไม่รวมอำหำรกบัภำษี ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% (ค  ำนวณจำกค่ำบริกำร) 
 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ ส าหรับแพคเกจทัวร์ 
 

หมายเหตุ 



 

1. กรุณำช ำระค่ำบริกำรเตม็จ ำนวนเน่ืองจำกแพคเกจทวัร์ทำง
บริษทัตอ้งท ำกำรออกตัว๋เคร่ืองบินและท ำกำรันตีห้อง 
2. เง่ือนไขกำรยกเลิก  
2.1ยกเลิกก่อนเดินทำงกรณีตัว๋ไดมี้กำรออกตัว๋ไปแลว้เง่ือนไข
เป็นไปตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด  
2.2 2.3ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืน
เงินมดัจ ำทุกกรณี ยกเวน้กรณีหำคนมำเดินทำงแทนได ้และตอ้งมี
ค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  ำกำรออกแลว้และ
ตอ้งท ำกำรแกไ้ขช่ือหรือเง่ือนไขเป็นไปตำมชนิดของตัว๋เคร่ืองบิน
หรือตัว๋เรือหรือเง่ือนไขของทำงโรงแรมเป็นตน้ 
3. เม่ือท่ำนออกเดินทำงแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใด
รำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิไม่อำจ
เรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืนได ้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่ำงประเทศ
ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
6. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยใุชง้ำน ไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทั
รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น (หนงัสือ
เดินทำงตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6เดือน บริษทัไม่
รับผิดชอบหำกไม่เหลือถึงและไม่สำมำรถเดินทำงได)้ 
7. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนผำ่นตวัแทน
บริษทัฯหรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯทำงบริษทัจะถือวำ่ท่ำน
ไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆท่ีไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้แลว้ทั้งหมด 
8. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงอยำ่งถ่องแท ้
จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวำงมดัจ ำ 
9.กรณีไปซิต้ีทวัร์มีกำรลงร้ำนฮ่องกงจิวเวลล่ีหำกลูกคำ้ไม่ตอ้งกำร
เขำ้ไปชมสินคำ้ในร้ำน ขอสงวนสิทธ์ในกำรเก็บค่ำบริกำรเพ่ิมท่ำน
ละ 2,500บำท เน่ืองจำกทำงร้ำนเป็นส่วนหน่ึงในกำรช่วยค่ำรถ
ให้กบัทำงทวัร์เพ่ือท่ีตอ้งกำรให้น ำลูกคำ้ไปเลือกซ้ือหรือชมสินคำ้ 
ส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้ไม่มีกำรบงัคบัซ้ือแต่อยำ่งใด  
 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำโดยมิตอ้งแจง้ให้
ทรำบล่วงหนำ้ ในกรณีท่ีมีกำรข้ึนลงของเงินตรำต่ำงประเทศและจำก
กำรปรับข้ึนค่ำน ้ำมนัของสำยกำรบิน 
2.รำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมทั้งน้ี
จะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
3.บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสำยกำรบิน, โรงแรม, ภตัตำคำร หรืออ่ืนๆ 
ไม่อำจจะรับผิดชอบต่อปัญหำ นดัหยดุงำน กำรเมือง ควำมล่ำชำ้ 
กำรจรำจร หรือภยัธรรมชำติ แต่ยงัคงรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีดี  
เพ่ือให้ท่ำนเกิดประโยชน์และควำมสุขในกำรท่องเท่ียว กำรยกเลิก
เท่ียวบิน หรือควำมผิดพลำดของสำยกำรบิน แต่ทำงบริษทัจะแกไ้ขให้
ดีท่ีสุด 
4.หำกเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสำรส่วนตวัสูญหำยซ่ึงจะมีผลในกำร
เดินทำงของคณะทวัร์ หรือคณะท่ีสูญหำยให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล 
5.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดและโปรแกรม
ทวัร์ตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม 
6.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบจำกเหตุอนัเน่ือง มำจำกภยั
จลำจล ประทว้ง ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง  
7.***ในกรณีท่ีลูกคำ้จองทวัร์และช ำระค่ำมดัจ ำแลว้ ถือวำ่ท่ำนได้
ยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้ขำ้งตน้** 
8. หลงัจำกออกตัว๋แลว้ ไม่สำมำรถขอคืนเงินใดๆไดใ้นทุกกรณี 

 


