
 
 

 
 

โดยสายการบนิCathay Pacific Airways(CX)บนิไฟลเ์ชา้สดุคุม้ 

เดนิทาง 20-22,21-23,27-29 ตลุาคม ราคา 25,900.- 

พเิศษ! แถมซมิฮอ่งกงเลน่เน็ตไมอ่ ัน้ 

อาหารพเิศษ !!!หา่นยา่ง+ เป็ดปกักิง่ 

พเิศษ!!!พกัDisney’s Explorer Lodge Hotel 

ในเมอืงพกั4ดาวยา่นแหลง่ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ 

 

สนุกสนานกบัดสินยีแ์ลนดอ์ยา่งจใุจ 

ฮอ่งกง-ดสินยีแ์ลนด3์วนั2คนื 



 
 

 
 
วันแรก  กรุงเทพ - ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 
05.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิประตู6 แถวM  สายการบนิคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์( CX )เพ่ือทําการเช็คอินตัว๋ 
08.15 น.เหิรฟ้าสูฮ่่องกงโดยสายการบนิคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ีCX700บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
12.10น ถึงท่าอากาศยานใหมเ่ช็กแลบ็ก๊อกลงทนุด้วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา

เพ่ือสร้างสนามบนิโดยเฉพาะ  หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้วนําท่านเดนิทางสู่ ฮ่องกงดสินีย์
แลนด์ อาณาจกัรสวนสนกุอนัยิ่งใหญ่แห่งใหมล่า่สดุของโลก“ฮ่องกดสินีย์แลนด์” ท่านจะได้สนกุกบัสวนสนกุดสินีย์ 
เตม็วนัอย่างจใุจและคุ้มคา่ ฟรีเคร่ืองเลน่ทกุชนิด  ท่านจะได้พบกบัเคร่ืองเลน่อนัทนัสมยันและสดุสนกุท่ีสดุแห่งใหมข่อง
โลก ซึ่งแบง่ออกเป็น 4 สว่น    MAIN STREET USAท่านจะได้พบกบัร้านค้าขายของท่ีระลกึและร้านอาหารมากมาย
และสดุสนกุกบั   รถไฟไอนํา้โบราณรอบสวนสนกุและขบวนพาเหรดอนัยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกบัตวัการ์ตนูขวญั ใจพร้อม
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ   TOMORROW LAND ท่านจะได้สนกุกบัเคร่ืองเลน่แนวโลกอนาคตอนัทนัสมยั SPACE 

MOUNTAIN  เคร่ืองเลน่ท่ีสนกุสดุๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTROBLASTERS เคร่ือง  เลน่ท่ีปกป้องจกัรวาลยิงตอ่สู้ผู้
รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เคร่ืองเลน่ขบัยานอวกาศสดุสนกุ  FANTASY LAND สดุสนกุกบัเมืองเทพนิยาย
ท่านจะได้พบกบัโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตนูท่ี   ท่านช่ืนชอบ อาทิเช่นสโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา 
มกิกีเ้มาท์ หมีพลแูละเพ่ือนๆตวัการ์ตนู    อนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทกุคน ADVENTURE LANDดนิแดนแห่งการผจญภยัอนั
ตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ลอ่งเรือในป่าอนัน่าสนกุสนานผจญภยักบัสตัว์ป่าอนัน่าตื่นเต้นนานาชนิด 
TARZAN’S TREEHOUSE  บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกบั FESTIVEL OF THE LION KING

เพลดิเพลนิ  กบัโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาของเหลา่ตวัการ์ตนูในเร่ืองไลอ้อนคงิค์RAFTS TO 

TARZAN’S  TREEHOUSE สนกุกบัการลอ่งแพข้ามสูเ่กาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบั
เสียงดนตรี   แห่งป่าอนัไพเราะพร้อมกบัตื่นเต้นกบัสายนํา้อนัเย็นฉ่ํา และต่ืนตาตื่นใจกบั 2 โซนใหมท่ี่เปิดเพิม่  

 กริซลีย์ดัลช์  สร้างสรรพเิศษสดุเฉพาะ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวนัตกกบั รถรางตะลยุขมุทองแดนเถ่ือน ผจญภยั
หลากหลายทิศทาง เลีย้วเละผา่นโตรกธาร ไกเซอร์นํา้พรุ้อน ท่ีพวยพุง่สะเทือนทัว่ทัง้พืน้ดนิท่ีฮ่องกงดีสนีย์แลนด์เท่านัน้ 
ทอย สตอร่ี แลนด์ดนิแดนท่ียิ่งใหญ่เหนือคําบรรยายแห่งเดียวในเอเชียท่ีฮ่องกงดีสนีย์แลนด์กระโจนเข้าสูท่อย สตอร่ี
แลนด์ ธีมแลนด์จากดีสนีย์พคิซาร์ สําหรับเดก็ทกุวยั เม่ือแอนดีไ้มอ่ยู่ ,เหลา่ของเลน่ออกมามากมาย...ระวงั ปฏิบตักิาร
ร่วมกบักองกําลงัของแอนดี ้ในภาระกิจสงู ทอยโซลเจอร์ พาราซูต ดร๊อป, แล้วร่วมวิง่ไลง่บัหางกบั สลิง้กี ้ดอ็ก สปีน กร๊ีด
สดุเสียง หวาดเสียวบนร่างรูปตวั U ท่ีความสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซีเรสเซอร์ ให้ท่านได้สนกุสนานอย่างจ ุ อีกทัง้
ยงัได้สนกุสนานกบัมิสทคิ พอยท์(MYSTIC POINT)เดนิท่องไปผา่นสวนหย่อมท่ีเตม็ไปด้วยวตัถโุบราณท่ีสร้างภาพ
ลวงตา 3 มติ ิ"การ์เด้นออฟ วนัเดอร์ส" (Garden of Wonders) สํารวจพพิธิภณัฑ์ลกึลบัท่ีซึ่งวตัถโุบราณน่าตื่นตาจากทัว่



 
 

โลกมามีชีวติตอ่หน้าตอ่ตาท่าน"มสิทิค แมนเนอร์" (Mystic Manor)วนันีใ้ห้ท่านได้สนกุสนานกบัสวนสนกุดสินีย์แลนด์
อย่างจใุจจนถึงพธีิปิดสวนสนกุ 
( อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านสนกุสนานอย่างจใุจ)   
คืนนีท้่านพกัท่ี Disney’s Explorer Lodge 

Hotelhttps://www.hongkongdisneyland.com/hotels/disney-explorers-lodge/ 

 
วันที่สอง      ฮ่องกง –ซิตีท้วัร์(วิคตอเรียพคี–เจ้าแม่กวนอิม- 
                 -โรงงานจวิเวอร์ร่ี-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว 

 
เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลงัอาหารนําท่านลอดอโุมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ผา่น

ชมย่านธรุกิจการค้าตา่งๆ อนัทนัสมยั  หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสูฮ่่องกง   ลอดอโุมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทศัน์รอบเกาะ
ฮ่องกง ผา่นชมย่านธรุกิจการค้าตา่งๆ อนัทนัสมยั  นําท่านสูว่คิตอเรียพีค เพ่ือขึน้ชมววิบนเขาวคิตอเรียพีคชมความ
งามของอ่าวฮ่องกงท่ีสวยงามเล่ืองลือไปทัว่โลก  ถ่ายรูปกบัตกึสงู 3 อนัดบัของฮ่องกง ช่ืนชมกบัววิทิวทศัน์ของเกาะ
ฮ่องกงสกัครู่    แล้วนําท่านสู่  รีพัลส์เบย์Repulse Bay  ซึ่งช่ืออ่าวนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพ่ือ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนีเ้ป็นอ่าวนํา้ตืน้ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบ
ปิคนิคชายทะเล   แตท่ี่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวดั พระพทุธรูป และเทพเจ้าตา่งๆ  ก่อสร้างประดษิฐานไว้
มากมายตามความเช่ือถือศรัทธา พระสงักจัจาย บชูาเพ่ือความสขุ ,  เจ้าสมทุร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพ
เจ้าแห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช้  มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทัง้กามเทพ  ท่ีมีวธีิการเส่ียงทายด้วย
ด้ายแดง   และอธิษฐานด้วยการลบูคลําหินก้อนกลมอย่างตัง้ใจ   อิสระท่านสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ี
แห่งนีค้ืออีกด้านของเสน่ห์ท่ีค้นพบได้ไมไ่กลเลยจากใจกลางเมืองจากใจกลางเมืองแล้วนําชมโรงงานโรงงานจวิเวอร์ร่ี 
ซึ่งเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัและกงัหนันําโชค ซึ่งเช่ือกนัวา่หากใครมีกงัหนันีจ้ะพดัพา
สิง่ไมด่ีออกจากตวัและจะพดัพาสิง่ดีๆเข้ามาในชีวติ อีกทัง้ช่วยในเร่ืองของโชคลาภเงินทอง ธรุกิจการค้าให้
เจริญรุ่งเรืองในท่านท่ีทําธรุกิจ  หากเป็นข้าราชการจะได้เล่ือนยศเล่ือนตําแหน่งหากเป็นลกูน้องพนกังานบริษัทจะเป็น
ท่ีรักของเจ้านาย 



 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคารจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่วัดแชกงหมิว(หรือวัดกังหัน) ซึ่งเป็นวดัท่ีคน
ฮ่องกงเคารพนบัถือเป็นอย่างมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทกุๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกนัเข้า
ไปปักธปูในพระอโุบสถเป็นคนแรกๆและหมนุกงัหนัท่ีสามารถเปล่ียนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึน้ ถ้าได้ทําแล้วในปีนัน้
ดวงชะตาของคนๆนัน้จะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเช่ือของคนฮ่องกง ฉะนัน้คนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมนุ
กงัหนัก่อนท่ีจะไปทําธรุกิจหรือริเร่ิมธรุกิจอย่างอ่ืนโดยเฉพาะเหลา่ข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมนุ
กงัหนัเพ่ือให้หน้าท่ีการงานราบร่ืนเป็นท่ีรักของเจ้านายและพวกพ้อง ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุสิง่ไมด่ีออกไปจากชีวติให้มีแต่
สิง่ดีๆเข้ามาในชีวติของเราตลอดทัง้ปีแล้วนําท่านเดนิทางสู ่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวดันีว้า่ หวอ่งไท่
ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี ท่ีไมมี่วนัเส่ือมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสงัเกตได้ทกุ
ครัง้เม่ือมีโอกาสไปเย่ียมเยียน ไมว่า่จะเป็นมวลชนจํานวนมากท่ีมาสกัการะ หรือแม้กระทัง่ควนัธปูคละคลุ้งไปทัว่
บริเวณ ท่านเทพเจ้าหวงัต้าเซียน เดมิท่านช่ือ "หวอ่งช้อเผง่" เป็นมนษุย์เดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง ท่ีมีจิตเมตตาตอ่
ชาวโลก ท่านมีความกตญัํตูอ่พอ่แมส่งูมาก และช่วยพอ่แมต่ัง้แตเ่ลก็ ทํางานดแูลเลีย้งแพะ อยู่มาวนัหนึ่งท่านได้พบ
กบันกัพรต และนกัพรตได้ชวนไปศกึษาร่ําเรียนวชิาบนภเูขาไกล ท่านหวอ่งช้อเผง่ก้อตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไป
ศกึษาร่ําเรียนวชิา ท่านขยนัหมัน่เพียรเรียนจนบรรล ุจนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เม่ือท่านได้ร่ํา
เรียนวชิาจนถ่องแท้แล้ว ก็ได้ลาอาจารย์ของท่านกลบัมา ใช้วชิาความรู้ด้านสมนุไพร เพ่ือบําเพญ็ประโยชน์ เดนิทาง
รักษาประชาชนจีนท่ีเจ็บไข้ ตลอดจนผู้ ท่ีเดือดร้อนไปทัว่ทกุสารทิศ เม่ือเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวงัต้า
เซียนได้ใช้วชิาการแพทย์ จดัยาสมนุไพรให้แก่ชาวบ้านเพ่ือตอ่สู้กบัโรคร้าย ตลอดอายขุยัทองท่าน ได้มีลกูศษิย์
มากมายท่ีเคารพท่านและร่ําเรียนวชิาจากท่าน จวบจนประชาชนตา่งยกย่องให้ท่านเป็นเทพหวอ่งไท่ซิน และได้ตัง้
ศาลเอาไว้เพ่ือกราบสกัการะ  เม่ือครัง้ชาวจีนอพยพมายงัเกาะฮ่องกง ได้อญัเชิญกระถางธปูของท่านมาด้วย และได้
วาดรูปของท่านโดยหมกึและพูก่นัจีนโบราณ เพ่ือแสดงถึงตวัท่าน ทัง้หมดได้ตัง้สถิตย์ไว้ทีวดัหวงัต้าเซียน เกาะเกาลนู 
ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจบุนั ตอ่มาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้า
หวงัต้าเซียนและขอยาท่ีทางวดัจดัไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครัง้นัน้มาได้ จึงทําให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธา
ตอ่เทพเจ้าหวงัต้าเซียนเป็นอย่างมาก  อีกสิง่หนึ่งท่ีผู้คนศรัทธาและนิยมทําเม่ือมาถึงวดัหวงัต้าเซียนได้แก่ การเส่ียง
เซียมซีในวหิารเทพเจ้าหวงัต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเช่ือถือศรัทธาวา่เซียมซีวดั
หวงัต้าเซียนมีความแมน่ยําเป็นอย่างยิ่งจากนัน้นําท่านเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกัเพ่ือเก็บสมัภาระ  

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร 
คืนนีพ้กัท่ี Empire Kowloon Hotel(4 ดาว)ย่านแหลง่ช้อปปิง้ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

  

วันที่สาม      ฮ่องกง –ช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ 

 
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตาคารบริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสตูรต้นตํา

หรับกวางตุ้งแท้แท้หลงัอาหารอิสระช้อปปิง้สนิค้าแบรนเนมอย่างจใุจย่านจิมซาจุ่ย(tsimshatsui) จิมซาจุ่ยเป็นย่านช้
อปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ท่ีคนทัว่ ๆ ไปก็ต้องรู้จกัเม่ือพดูถึงจมิซาจุ่ย ทกุคนก็ต้องนึกถึงถนนนาธาน ซึ่งทอดยาว
ตัง้แตจ่มิซาจุ่ยไปจนถึงย่านปร๊ินซ์ เอ็ดเวร์ิด นบัเป็นถนนสายชอ็ปป้ิงอย่างแท้จริง และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ
ฮ่องกง ท่ีทัง้สองฟากฝ่ังของถนน จะเตม็ไปด้วยร้านค้าตา่งๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผ้าแบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก  

เคร่ืองหนงัชัน้ดี ห้างสรรพสนิค้าทนัสมยั ร้านอาหารและภตัตาคารสดุหรู โรงแรมตัง้แตร่ะดบัเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถึงระดบั  
5 ดาว 



 
 

จนถึงเวลานดัหมายนําท่านออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก  
17.55 น.    เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี CX613  กลบัสูก่รุงเทพฯ  บริการอาหารบนเคร่ือง 
20.00 น.  ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพร้อมกบัความประทบัใจมรู้ิลืม  
***************************************************************************************************************************************** 

รายการท่องเที่ยวนีอ้าจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

อัตราค่าบริการ 
กําหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็อาย ุ2-11 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 1 
ท่าน มีเตียง 

เดก็อาย ุ2-11 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

มีเตียง 

เดก็อาย ุ2-11 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไมมี่เตียง 

พกัเด่ียว 

20-22 ตลุาคม 2561(วนัปิยะฯ ) 
ไฟล์ CX700 : 0815-1210 

CX 613 :1755-2000 

25,900 25,900 24,900 23,900 8,900 

21-23 ตลุาคม 2561(วนัปิยะฯ ) 
ไฟล์ CX616 : 0640- 1025 
    CX 701 :1555 – 1750 

25,900 25,900 24,900 23,900 8,900 

27-29 ตลุาคม 2561(วนัฮาโลวีน) 
ไฟล์ CX700 : 0815 - 1210 
         CX 703 :1645-1850 

25,900 25,900 24,900 23,900 8,900 

หมายเหตุ :กรณีราคาไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน ผู้ ใหญ่ทา่นละ 16,900 บาท 
ราคาเด็กทารก(INFANT ) เด็กแรกเกิดแตไ่มถ่ึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั ราคา 5,900 บาท 
ค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ทศันาจร 
  คา่รถรับสง่ตามรายการ 
 คา่อาหาร ตามรายการ 
  คา่ธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนตา่งด้าว 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ และผู้ ท่ีเดนิทางอายตุํ่ากวา่ 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี 

ความคุ้มครอง  50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั และผู้เดนิทางอายเุกิน 85 ปี ไมคุ่้มครอง 
  คา่ขนกระเป๋าท่านละ 2ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 ก.ก. 
 คา่ห้องพกั สอง-สาม ท่านตอ่หนึ่งห้อง ในโรงแรมท่ีระบ ุหรือในระดบัเดียวกนั  
 คา่ภาษีสนามบนิไทยและฮ่องกง และคา่สิน้เปลืองเชือ้เพลงิ คํานวณ ณ วนัท่ี  1ก.ค.2561 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คดิคํานวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ)   
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (คดิคํานวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ  
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืน ๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่เคร่ืองดื่ม  

 คา่ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถคนละ 80 เหรียญฮ่องกง/ ทริป *** เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั  
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ท่ีเดนิทางจากเมืองไทย คนละ 150 บาท/ทริป ***เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั  

หมายเหตุ  



 
 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายใด ๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวสิยั เช่น อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน
การก่อการจลาจล ความ   ลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ 
โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นสําคญั  

 บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 บริษัทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิและอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย 
ความลา่ช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผดิชอบคา่บริการท่ีท่าน
ได้ชําระไว้แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 บริษัทจะไมรั่บผดิชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิ 
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบนิ บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ 
แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

 หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้  อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า และความผดิพลาดของทาง
สายการบนิ  จะไมมี่การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ท่ีมีการนดัหมาย 
 ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหากผู้ ร่วมเดนิทางไมถ่ึง 10 ท่าน   
 **** ออกเดนิทางขัน้ต่ํา 10 ท่าน (มีหวัหน้าทวัร์) 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได้  
 การท่องเท่ียวประเทศจีนนัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวดงักลา่ว  คือร้าน

หยก ร้านบวัหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจวิเวอร์ร่ีแตไ่มไ่ด้มีการบงัคบัซือ้ หากท่านใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจ่าย
คา่ทวัร์เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว  

 เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิท่ีซือ้มาเป็นตัว๋กรุ๊ป ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบนิจะจดัเป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไมส่ามารถท่ีจะ
ร้องขอได้วา่จะขอท่ีนัง่โซนไหน และในบางครัง้ท่ีนัง่บนเคร่ืองอาจจะไมไ่ด้นัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครัว แตอ่ย่างไรเสีย
ทางเจ้าท่ีและหวัหน้าทวัร์จะพยายามอย่างเตม็ท่ีเผ่ือท่ีจะได้นัง่ด้วยกนักบัคนในครอบครัว ทัง้นีจ้ึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่
กนั และโปรดเข้าใจ 

เงื่อนไขการจอง1.วางเงินมดัจําท่านละ 10,000 บาท ทนัทีโดยโอนเข้าบญัชี  แล้วแฟกซ์หรือ mail สลปิโอนเงินมาท่ีบริษัทฯ  พร้อม

แฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย  
2. คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือกรุณาโอนก่อนการเดนิทาง 14 วนั  
เงื่อนไขการยกเลิก   

1. ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 11 – 30 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจําทวัร์ในทกุกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 10 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 

 



 
 

*** โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดินทางของทา่นวา่มีอายกุารใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม่  หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ*** 
***เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรง

กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ*** 
 


