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วนัแรก   กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–Mongkok Ladies Market

12.00น. พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชัน 

Airways (CX)โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

14.55น. เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบิน 

**บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง

18.50 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok

ตรวจคนเขา้เมืองให้ท่านออก 

จากนนั เดินทางสู่แหล่งช้อปปิงทีขึนชืออีกหนึงแห่ง

Mongkok Ladies Market 

(อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย

จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกัPenta Hotel 

/ SilkaTsun Wan หรือเทยีบเท่า

 

 

 

 

 

 

 

Mongkok Ladies Market    

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชัน 4 ประตู 5-6 Row Mเคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิ

โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบิน CX 654 

บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง** 

Cheak Lap Kokผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองให้ท่านออก “ Exit B” 

เดินทางสู่แหล่งช้อปปิงทีขึนชืออีกหนึงแห่ง

 

ตามอธัยาศัย) 

Penta Hotel / SAV Hotel 

หรือเทยีบเท่า 

 
 (- /-/-) 

เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิกCathay Packfic 
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วนัทสีอง วดัแชกงหมิว-วดัหวงัต้าเซียน-รีพลสัเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ-ช้อปปิงนาธาน จิมซ่าจุ่ย (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบติมซํา ณ ภัตตาคาร 

จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือทีรู้จกักนัดีในนาม “วัดแช

กงหมิว” หรือวัดกังหันนนัเอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพือความเป็น

สิริมงคลนมสัการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึงใน

วดัทีโด่งดงัทีสุดของฮ่องกง เทพซึงขึนชือในการดูแลรักษาโรคภยั

ไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายทีนาํธูปและของมาสักการะเพือขอ

พรต่างๆตงัแต่เรืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาํธุรกิจ 

จากนนั เยียมชมโรงงาน“จิวเวลรี”ทีขึนชือของฮ่องกงพบกบังานดี

ไชน์ทีได้รับรางวลัอนัดับเยียมยอดและแวะชมโรงงานหยก(วัด

หวังต้าเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางส่วนตังแต่ปลายมี.ค. 62 เป็น

ต้นไปเป็นเวลา1 ปีและยังไม่มีกําหนดเปิดอย่างเป็นทางการแต่ยังมี

บางส่วนทีสามารถเข้าไปสักการะได้ดังนันทางบริษัทฯ จึงขอ

ปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสมอกีครังค่ะ) 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนนั  นาํท่านสู่หาดทราย REPULSE BAYหาดทรายรูปจนัทร์เสียวแห่งนีสวยทีสุดแห่งหนึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่าย

ทาํภาพยนตร์หลายเรืองมีรูปปันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซึงทาํหนา้ทีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดด

เด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เพอืเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซึุงเชือกนัวา่ขา้มหนึงครังจะมีอายเุพมิขึน 3 ปี 

จากนนั นาํท่านสู่ถนนนาธานใหท้่านเตม็อิมกบัการช้อปปิง

ย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตังต้นกันทีสถานีจิมซาจุ่ยมี

ร้านขายของทงัเครืองหนงั,เครืองกีฬา, เครืองใช้

ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูปและสินค้าแบบทีเป็นของ

พนืเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซ้อน

มากมายมี SHOPPINGCOMPLEXขนาดใหญ่ชือ

OCEAN TERMINALซึงประ กอบไปด้วย

ห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัและมีทางเชือมติดต่อ

สามารถเดินทะลุถึงกันได้(อิสระอาหารเย็นตาม

อธัยาศัย) 

จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกัPenta Hotel / SAV Hotel / SilkaTsun Wan หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 



 
BT-HKG003_CX_APR-OCT19 

 

วนัทสีาม  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  อาณาจกัรแห่งจินตนาการนี

ประกอบด้วยพืนที4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท

เอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และ

ทูมอร์โรว์แลนด์ ซึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความ

พิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบบัย่อส่วนอย่างมี

ชีวิตชีวาทีถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ 

ร้านคา้น่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือ

จะแวะเขา้ไปชมโลกของเด็กน้อยทีน่ารัก ชมตุ๊กตา

นานาชาติร้องเพลงและร่ายรําโดยจาํลองการแต่งกายชุดประจาํชาติจากทวัทุกมุมโลกใน

ล่องเรือท่องป่าทีเต็มไปดว้ยสิงสาราสัตวต์ลอดเส้นทางและโชวแ์รงระเบิดทีตืนเตน้ 

คุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกีเมาส์ พร้อมดว้ยเอฟเฟคตเ์คลือนไหวตระการตา

แบบ 3 มิติ จากนนั ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต์่างดาวและขา้มเวลาไปยงั ทูมอร์โรวแ์ลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและ

สิงทีพลาดไม่ไดคื้อรถไฟเหาะ 

ซุปเปอร์ฮีโร่ทียิงใหญ่ทีสุดคนหนึงของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม 

Experience - เครืองเล่น ธีมมาร์เวล เครืองแรกสุดทีสวนสนุก ดิสนีย์ เปิดแล้วตอ

ความบนัเทิงดว้ยโชวรู์ปแบบใหม่แกะกล่อง

ของปราสาททีส่งประกายระยิบระยบัในยามเย็นดว้ยผงวิเศษพิกซีดสัท์ของทิงเกอร์เบลล์ นอกจากนียงัเปิดตวัความ

สนุกอืนๆ อีกมากมากมายพร้อมตอ้นรับแขกคนพิเศษเช่นคุณเพือมาร่วมเป็นส่วนหนึงในประวตัิศาสตร์หน้าสําคญั

ของฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น

ไดเ้วลาสมควร  นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน

ไฟล์ทบิน CX 617 

21.35 น.  เหินฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย

23.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 

กรุงเทพฯ     (เช้า/-/-)                                                                                                                           

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู่

อาณาจกัรแห่งจินตนาการนี

ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอส

แฟนตาซีแลนด์ และ

ทูมอร์โรว์แลนด์ ซึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความ

พิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบบัย่อส่วนอย่างมี

ชีวิตชีวาทีถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ 

รัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือ

จะแวะเขา้ไปชมโลกของเด็กน้อยทีน่ารัก ชมตุ๊กตา

นานาชาติร้องเพลงและร่ายรําโดยจาํลองการแต่งกายชุดประจาํชาติจากทวัทุกมุมโลกใน

ล่องเรือท่องป่าทีเต็มไปดว้ยสิงสาราสัตวต์ลอดเส้นทางและโชวแ์รงระเบิดทีตืนเตน้ 

คุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกีเมาส์ พร้อมดว้ยเอฟเฟคตเ์คลือนไหวตระการตา

มิติ จากนนั ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต์่างดาวและขา้มเวลาไปยงั ทูมอร์โรวแ์ลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและ

ไฟเหาะ SpaceMountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคกี 

ซุปเปอร์ฮีโร่ทียิงใหญ่ทีสุดคนหนึงของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม 

เครืองเล่น ธีมมาร์เวล เครืองแรกสุดทีสวนสนุก ดิสนีย์ เปิดแล้วตอนนีที ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ความบนัเทิงดว้ยโชวรู์ปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด “Flights ofFantasyParade

ของปราสาททีส่งประกายระยิบระยบัในยามเย็นดว้ยผงวิเศษพิกซีดสัท์ของทิงเกอร์เบลล์ นอกจากนียงัเปิดตวัความ

อีกมากมากมายพร้อมตอ้นรับแขกคนพิเศษเช่นคุณเพือมาร่วมเป็นส่วนหนึงในประวตัิศาสตร์หน้าสําคญั

อสิระอาหารกลางวนัและเย็น) 

นาํท่านเดินทางสู่สนามบินCheak Lap Kok 

ฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิกเทียวบินที 

สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

)                                                                                                                           

นานาชาติร้องเพลงและร่ายรําโดยจาํลองการแต่งกายชุดประจาํชาติจากทวัทุกมุมโลกในสมอลเวิลด์ ผจญภยักบัการ

ล่องเรือท่องป่าทีเต็มไปดว้ยสิงสาราสัตวต์ลอดเส้นทางและโชวแ์รงระเบิดทีตืนเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซีทีซึง

คุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกีเมาส์ พร้อมดว้ยเอฟเฟคตเ์คลือนไหวตระการตา

มิติ จากนนั ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต์่างดาวและขา้มเวลาไปยงั ทูมอร์โรวแ์ลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและ

แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคกี ตืนตาตืนใจกบัหนึงใน

ซุปเปอร์ฮีโร่ทียิงใหญ่ทีสุดคนหนึงของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man 

นนีที ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์! เปิดฉาก

Flights ofFantasyParade”ตระการตากบัความงดงาม

ของปราสาททีส่งประกายระยิบระยบัในยามเย็นดว้ยผงวิเศษพิกซีดสัท์ของทิงเกอร์เบลล์ นอกจากนียงัเปิดตวัความ

อีกมากมากมายพร้อมตอ้นรับแขกคนพิเศษเช่นคุณเพือมาร่วมเป็นส่วนหนึงในประวตัิศาสตร์หน้าสําคญั

เทียวบินที CX617 
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ไฟล์ทบิน CX 709 

22.25 น.  เหินฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิกเทียวบินที CX709 

00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

........................................................................................ 

 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

 

วนัเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วนั 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก 

เริมเดินทาง 
กลบัจาก

เดินทาง 
กรุ๊ป เทยีวบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 

เด็กไม่มี

เตียง 
พกัเดยีว 

27 เม.ย. 62 29 เม.ย. 62 20 CX654/CX617 16,900 16,900 16,900 5,500 

2 พ.ค. 62 4 พ.ค. 62 20 CX654/CX617 16,900 16,900 16,900 5,500 

3 พ.ค. 62 5 พ.ค. 62 20 CX654/CX617 17,900 17,900 17,900 5,500 

23 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62 20 CX654/CX617 16,900 16,900 16,900 5,500 

30 พ.ค. 62 01 มิ.ย. 62 20 CX654/CX617 16,900 16,900 16,900 5,500 

01 มิ.ย. 62 03 มิ.ย. 62 20 CX654/CX617 17,900 17,900 17,900 5,500 

06 มิ.ย. 62 08 มิ.ย. 62 20 CX654/CX617 16,900 16,900 16,900 5,500 

07 มิ.ย. 62 09 มิ.ย. 62 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500 

08 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62 20 CX654/CX617 17,900 17,900 17,900 5,500 

13 มิ.ย. 62 15 มิ.ย. 62 20 CX654/CX617 16,900 16,900 16,900 5,500 

14 มิ.ย. 62 16 มิ.ย. 62 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500 

20 ม.ิย. 62 22 มิ.ย. 62 20 CX654/CX617 16,900 16,900 16,900 5,500 

21 มิ.ย. 62 23 มิ.ย. 62 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500 

22 ม.ิย. 62 24 มิ.ย. 62 20 CX654/CX617 17,900 17,900 17,900 5,500 

29 มิ.ย. 62 01 ก.ค. 62 20 CX654/CX617 16,900 16,900 16,900 5,500 

05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500 

12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 20 CX654/CX709 17,900 17,900 17,900 5,500 

19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500 
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02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 20 CX654/CX709 19,900 19,900 19,900 5,500 

16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500 

24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500 

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 20 CX654/CX709 17,900 17,900 17,900 5,500 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500 

13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 20 CX654/CX709 17,900 17,900 17,900 5,500 

12 ต.ค.62 14 ต.ค.62 20 CX654/CX709 20,900 20,900 20,900 5,500 

25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 20 CX654/CX709 17,900 17,900 17,900 5,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัวเครืองบินชันทัศนาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตัว 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพมิเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทตีามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 

 ค่าแรงไกด์ท้องถนิและหัวหน้าทัวร์นําเทยีวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง) 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% และภาษีมูลค่าเพมิ 7%  

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทสัีงเพิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทไีม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 
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 ค่าทปิไกด์ท้องถิน,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอตัรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน**เริมตังแต่1 พ.ค.62 เป็นต้นไป** 

(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 

การท่องเทียวประเทศจีนนันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทีซึงไม่มีการบังคับให้ท่านซือ

ซือหรือไม่ขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทังสินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์

เพิมทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว

ข้างต้นอาจมีการเปลยีนแปลงหรือสลบัสับเปลยีนได้ตามความเหมาะสมในกรณไีม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพมิท่านละ 3,000 บาท 

 

เงือนไขการเดินทาง 

 กรุ๊ป 9 ท่าน ขึนไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ 

 กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ** 

 กรณทีท่ีานมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน,ตัวรถทวัร์,ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท ี

เจ้าหน้าททุีกครังก่อนทาํการออกตัวหรือชําระค่าทัวร์เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดย 

ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใินการรับผดิชอบทุกกรณ ี

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ  )เล่มนําเงิน (เดินทางเพือการท ◌่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองโรงแรมทีพัก 

 เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว(Single)และห้องคู่

(Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

 กรณทีมีีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิในการปรับเปลยีนหรือย้ายเมืองเพือให้เกดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Buildingห้องทเีป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนันๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนัด้วย 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองตัวเครืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ  ท่านจะต้องชําระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีนังของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซึงทาง

บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ว(กรณีตัว 

REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน 

 

เงือนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทวัร์ : 
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 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด  ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล  ,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50 % และริบเงินมัดจําทงัหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากร ณีใด ๆ ทงัสิน 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทไีม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการคืนเงนิทุกกรณี  

 

 

เงือนไขอืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้  )15 ท่านขึนไป   (เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีเีกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน  ,ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง  

เป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6  เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียว

เท่านัน  )หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  6  เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ (  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน   ,การประท้วง ,การนัดหยุด

งาน ,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ )ซึงลูกค้าจะต้ อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณทีเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม( 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเทียว  )ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนี ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร์( 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ  ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเกิดจากความประมาท

ของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลียน

ชือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านํามันหรือค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิปรับราคาตัว

ดังกล่าว 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทงัหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดังนัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทไีม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทอียู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 กรณ ี“หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายุครรภ์ทชัีดเจน สิงนีอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 


