
(HK006) ฮ่องกง พระใหญ่ลนัเตา ดิสนียเ์เลนด ์ 3D2N(CX)  OCT- DEC.18  ราคาเริ่มตน้ 18,900.- 

 

 บินเชา้ กลบัคํา่ เทีย่ว 3 วนัเตม็  

 นมสัการพระใหญ่ลนัเตา นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา 

  ดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วนั รวมบตัรเขา้ พรอ้มรถรบัส่งแลว้ 

  ขอพร เจา้พอ่แชกง ณ วดัแชกงหมิว ,รพีลัเบย ์ ,วิคตอเรยี พคี (Mid Level)  

 ชอ้ปป้ิงแบบจใุจ ณ ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของฮ่องกง   

กาํหนดการเดินทาง ไฟลทบ์ิน ผูใ้หญ ่ เด็ก 

เสรมิเตยีง 

เด็ก 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

5-7 ต.ค.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-21.45) 
16,888 16,888 16,888 5,000 

12-14 ต.ค.61 

**วนัคลา้ยวนัสวรรคต

รชักาลท่ี 9** 

ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
18,888 18,888 18,888 5,500 

13-15 ต.ค.61 

**วนัคลา้ยวนัสวรรคต

รชักาลท่ี 9** 

ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
18,888 18,888 18,888 5,500 
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20-22 ต.ค.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
19,900 19,900 18,900 5,000 

21-23 ต.ค.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

26-28 ต.ค.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

2-4 พ.ย.61 
ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

3-5 พ.ย.61 
ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

9-11 พ.ย.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-21.45) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

16-18 พ.ย.61 
ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

23-25 พ.ย.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-21.45) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

24-26 พ.ย.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

30 พ.ย. – 2 ธ.ค.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-00.15+1) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

1-3 ธ.ค.61 
ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
20,900 20,900 19,900 5,000 

7-9 ธ.ค.61 

วนัหยุดรฐัธรรมนูญ 

ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
21,900 21,900 20,900 5,500 

8-10 ธ.ค.61 

วนัหยุดรฐัธรรมนูญ 

ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX703(16.45-18.50) 
21,900 21,900 20,900 5,500 

14-16 ธ.ค.61 
ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

15-17 ธ.ค.61 
ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

22-24 ธ.ค.61 
ขาไป    CX616(06.45-10.15) 

ขากลบั  CX617(21.15-23.15) 
18,900 18,900 17,900 5,000 

--ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณาอ่านโปรแกรม และ เง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแทจ้นเป็นท่ีพอใจแลว้

จงึวางมดัจาํ เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง-- 

วนัแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พระใหญ่ลนัเตา – ชอ้ปป้ิงซิตี้ เกท – ส่งที่พกั  (-/L/-) 

05.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  

ประต ู6 เคานเ์ตอร ์ M สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าท่ี อาํนวยความ

สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 

08.20 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX700 
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(บนเครื่องมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน  เน่ืองจากเป็น

ตัว๋กรุป๊ ที่นัง่จะตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน** 

12.10 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้ง อยูบ่นเกาะ

ลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑล

กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอรริ์ทอรีส ์เกาลนู และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่ เกาะลนัเตา  ข้ึนกระเชา้นองปิง  (Normal Cabin) เพ่ือสมัผสั

ประสบการณอ์นัน่าต่ืนเตน้ ชมวิวทิวทศัน์หมูเ่กาะทะเล จีนใตแ้ละภเูขาสูงแบบ 360 องศา 

ระยะทางกวา่ 5.7 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที (หมายเหต ุในกรณีท่ีไม่สามารถ

ข้ึนกระเชา้ไดเ้น่ืองจากกระเชา้ปิดปรบัปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอ้ืออาํนวย  ขอสงวนสิทธิ์

ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้แทน)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านเท่ียวชม  หมู่บา้นนองปิง  ท่ีจาํลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนมีบรรยากาศ

สบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน้ําชา รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก นําท่านนมสัการ พระใหญ่

ลนัเตา  เป็นพระพุทธรปูนัง่ทาํจากทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีมีขนาด ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน้ําหนัก 

202 ตนั ความสูง 24 เมตร ท่ีตั้งอยูก่ลางแจง้ของเกาะลนัเตา จากน้ันนําท่านนมสัการ พระ

โพธิสตัวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึงสรา้งข้ึนใน

ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้

เปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลิน พรอ้มทั้งมีการสรา้งอารามและโบสถเ์พ่ิมข้ึนทาํใหปั้จจุบนัมี

พระภิกษุเดินทางมาจาํวดักนัเป็นจาํนวนมาก  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่   City gate Outlet  ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET 

สินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Ralph Lauren, Burberry รวมทั้ง

รองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Super Market ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจา่ย

กนัไดอ้ยา่งจุใจ  (อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกัท่ี SAV HOTEL/PENTA KOWLOON HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

วนัท่ีสอง ดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วนั  (DS/-/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซาํ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่ “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์  (รวมบตัรเขา้

เล่นเครื่องเล่นไม่จาํกดัรอบแลว้)  แห่งน้ีเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนดท์ัว่โลกและ

เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 11 ของดิสนีย ์เพียบพรอ้มดว้ยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็น

สวนสนุกและรีสอรต์ระดบัโลกท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตา แบ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก ่1.เมน

สตรีทยเูอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนแห่งการเดินทางยอ้นเวลาสู่ช่วงตน้ 

ศตวรรษท่ี19ท่ีถนนแกสลิทสตรีทอนัแสนสวยของสหรฐัอเมริกาเราจะพบกบัขบวนพาเหรด
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ดิสนียช์มเพ่ือนชาวดีสนียท่ี์โปรดปรานอยา่ง มิกกี้ เมาส์ ,มินน่ี,โดนัลดั๊ก และ กฟูฟ่ีท่ีมาร่วมเตน้

ระบาํอยา่งสนุกคร้ืนเครงกบัวงดนตรีมารช์และเหล่านักเตน้ท่ีเต็มไปดว้ยความร่าเริงและเบิก

บานระหวา่งทางน้ันก็จะมีรา้นชอ้ปป้ิงอนัเก๋ไก๋ใหไ้ดเ้ลือกสรรของท่ีระลึกและของฝากพิเศษๆ

จากดิสนียแ์ลนดซ่ึ์งมีมากกวา่ 4,000 รายการเป็นท่ีตั้งของซิต้ีฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิสนีย์

แลนดท่ี์จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอยา่งเพลิดเพลิน 2.ทมูอโรวแ์ลนด(์ TOMORROWLAND) 

สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นแนวโลกอนาคตอนัทนัสมยันําเสนอเร่ืองราวของโลกอนาคตท่ีเต็มไป

ดว้ยความต่ืนตาต่ืนใจกบันิยายวิทยาศาสตรแ์ละการผจญภยัในอวกาศโดยทมูอโรวแ์ลนดใ์น

ฮ่องกงดิสนียแ์ลนดน้ั์นโดดเด่นไปดว้ยบรรยากาศของอินเตอรก์าแลคติกสเปซพอรต์ ” หรือ

ดินแดนท่ีเช่ือมต่อระหวา่งกาแล็คซ่ีท่ีในน้ันไมว่า่จะเป็น รา้นอาหารรา้นคา้ และสถานท่ีต่างๆ 

ลว้นแต่มีหุ่นยนต ์ยานอวกาศ และดาวเคราะหล์่องลอยอยูไ่ปมานอกจากน้ีในทมูอโรวแ์ลนดย์งั

มีโลกอวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพียงอึดใจเดียวการขบั

1จานบินส่วนตวัใน “ออรบิ์ทรอน ”และการต่อสูก้นัแบบดุเดือดใน “บซัไลทเ์ยียรแ์อสโตรบลา

สเตอร3์.แฟนตาซีแลนด(์FANTASYLAND) ท่องเมืองการต์ูนดิสนียต่ื์นตาต่ืนใจกบัเมืองแห่งเทพ

นิยายดินแดนแห่งน้ีลว้นเต็มไปดว้ยสีสนัและบรรยากาศของเมืองท่ีจาํลองมาจากในการต์ูน

ของดิสนียส์นุกกบัเร่ืองราวอมตะของ “ชา้งน้อยดมัโบ้ ”งานเล้ียงน้ําชาของคนทาํหมวก ( Mad 

Hatter Teกบัมิคกี้ เมาทต์วัการต์ูนอมตะของดิสนียเ์ป็นพิเศษงานน้ีตอ้งไมพ่ลาดกบัการ

สนุกสนานกบัภาพยนตร ์3 a Cups)มา้หมุนจากเร่ืองซินเดอรเลลาและ “การผจญภยัของวินน่ี

เดอะพหู์” ส่วนใครท่ีช่ืนชอบมิติ นอกจากน้ีในแฟนตาซีแลนดย์งัมี “แฟนตาซีการเ์ดน้ ” ซ่ึงเป็น

สถานท่ีน่าสนใจท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษสาํหรบัดิสนียแ์ลนดฮ์่องกงโดยเฉพาะโดยผูท่ี้อยูใ่นน้ัน

จะมีโอกาสไดพ้บกบัการต์ูนตวัโปรดมากมายอาทิมิกก้ีเมาส์ ,มินน่ีเมาส์,วินน่ีเดอะพหู์ ,และเหล่า

เพ่ือนพอ้งชาวการต์ูนดิสนียอี์กมากมาย4.แอดเวนเจอรแ์ลนด(์ADVANTURELAND) ดินแดนแห่ง

การผจญภยัอนัน่าต่ืนเตน้สมัผสัความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชีย และแอฟริกา 

ในดินแดน“จงัเกิล ริเวอร ์ครซู ” (Jungle River Cruise)ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะเร่ิมตน้การผจญภยั

บนเรือสาํรวจท่ีล่องไปตามแมน้ํ่าสายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ่์านป่าลึกลบัท่ีทุก

โคง้น้ําจะมีส่ิงลึกลบัและส่ิงท่ีสรา้งความต่ืนเตน้ต่างๆรออยูเ่พ่ือสรา้งความสนุก ใหก้บัผูท่ี้เขา้

ไปเยือนไมว่า่จะเป็นฝงูชา้งท่ีเล่นน้ําอยา่งสนุกสนานต่ืนเตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานา

ชนิด, Tazan’s Tree Houseบา้นตน้ไมข้องทารซ์าน  

(อิสระอาหารกลางวนัและคํา่ตามอธัยาศยั) 

พกัท่ี SAV HOTEL/PENTA KOWLOON HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

วนัท่ีสาม รีพลัเบย์  - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) –โรงงานจวิเวอรี่-รา้นหยก - วดัแชกง –  

                 อิสระชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ  (DS/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซาํ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ 

ณ ชายหาดรีพลัเบย์  ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมาสกัการบชูา ขอพร

ศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แมก่วนอิม โดยเฉพาะการขอลกูท่ีเช่ือกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกครั้งไป  
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นําท่านสู่ วิคตอเรียพีค (Mid Level) คือยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดบัน้ําทะเล 

552 เมตร และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง จุดท่ีสูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai 

To Yan ท่ีอยูใ่นเขตนิวเทอริทอร่ี มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดบัน้ําทะเล  แมไ้มใ่ช่จุดท่ีสูง

ท่ีสุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค  ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยือน

วิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือ

เฟอรร่ี์ ทั้งหมดสรา้งตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวงจุ ้ ยจากน้ันนํา ท่านชม โรงงาน  จวิเวอรร์ี่  ท่ีมี

ช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ  และนําท่าน

เลือกซ้ือ หยก ท่ีมีช่ือเสียงฝากคนท่ีท่านรกั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  วดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนั  ซ่ึงถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ

การแกช้งตามความเช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็น

ดีไดแ้ละการเร่ิมตน้ปีใหม ่หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยกงัหนัลมจะพาชีวิต

ราบร่ืนลอ้ลมและธุรกิจเงินทองว่ิงฉิวเหมือนกงัหนัลู่ลม 

จากน้ันใหท้่านชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงย่านถนนนาธาน  หรือชอ้ปป้ิงท่ี 

DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  

TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000  

(อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  

21.30 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX617 

23.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  

**รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ดัโดยยึดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั** 

***ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 

 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของ ฮ่องกง กาํหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้ นเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนาม

ของรา้นรฐับาล  คือ รา้นหยก ,รา้นจวิเวอรร์ี่  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์  ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียน

ใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมใชเ้วลารา้นประมาณ 45-90 นาที  

ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ  ทั้งส้ิน ในกรณีทีท่า่นไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรฐับาล

ตามทีร่ายการกาํหนดไว ้ทางบรษิัทใครข่อเก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 HKD / คน 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง  (ค่าภาษีธรรมเนียมสนามบินฮ่องกงที่ปรบัขึ้ น ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560) 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ีย่อม

อยู่ ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ําหนัก เกิน 30 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย + ไกดท์อ้งถ่ิน + คนขบัรถ 1,000 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น ตลอดทรปิการเดินทาง (เด็กและ

เด็กINF.เก็บเทา่ผูใ้หญ่) 

เงื่อนไขการจอง    1. มดัจาํท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วนันับจากวนัท่ีทาํการจองเท่าน้ัน 

พรอ้มส่ง สลิปหลกัฐานการโอนเงินและสาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

**ส ำเนำหนำ้หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำง** 

         2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั  

           

การยกเลิก 

1. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป  คืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 1-6 วนั  เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ กรุ๊ปเหมาสว่นตวั และกรุ๊ปท่ีแจ้งคอน
เฟิม และ แจ้งปิดกรุ๊ปแล้ว จะไม่สามารถท าการคืนเงินคา่มดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไม่วา่ในกรณีใดใดสิน้ 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
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2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่   นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

10.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

11. โรงแรมท่ีอยู่ในรายการเป็นการนําเสนอเท่าน้ันเมื่อทาํการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยู่ในระดบั

เดียวกนั แต่อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในย่านเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

13.ทางบริษัท จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหร

บางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผล

ใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ชื่อเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 


