
          Present... 
 

บินตรง..เชียงใหม-่ฮ่องกง 
ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 

 

รหัสโปรแกรม : 12757 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บินตรง เชียงใหม่-ฮ่องกง 3วัน 2คืน 
บินหรู นัง่สบายๆ พร้อมเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง 

สนุกกับเครื่องเล่น ขบวนพาเหรด ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) 

ไหว้พระวัดดัง วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) – ขอพรโชคลาภ, การงาน องค์กวนอู –    

เซินเจิ้น - เมืองจ าลองฮอลแลนด์ - ถนนคนเดินตงเหมิน  
 

เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 2562 

       

     

      โดยสายการบิน  
 

เดินทางด้วยสายการบิน คาเธ่ย์ดรากอน แอร์ไลน์ (KA) 

ขึ้นเครื่องทีส่นามบินเชียงใหม ่
 

วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินเชียงใหม่ – ฮ่องกง – ฮ่องกง

ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) – เซินเจิ้น 
- - - 

JAMES JOYCE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

2 เซินเจิ้น – วัดกวนอู – เมืองจ าลอง

ฮอลแลนด์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ถนนคน

เดินตงเหมิน 

   
JAMES JOYCE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 เซินเจิ้น – ฮ่องกง – โรงงานจิวเวอร์รี่ –    

วัดแชกงหมิว – สนามบินฮ่องกง – 

สนามบินเชียงใหม่ 

  - - 

 

 

 



Day 1 : สนามบินเชียงใหม่ – ฮ่องกง – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) 

– เซินเจิ้น 

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ 

ประตู 7 เคาน์เตอร์ 17-19  สายการบินคาเธ่ย์ดรากอนแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บ.

เพื่อรับเอกสารและเช็คอิน 

11.10 น. เดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ดรากอนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่

KA233 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

15.00 น. ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากร

และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) จาก

สนามบิน 15-20 นาท ีถึง (หากสภาพการจราจรปรกติ) ท่านจะได้พบกับเครื่อง

เล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ด้วยกัน 

อันได้แก่ MAINSTREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึก ตุ๊กตาและ

ขนม ลูกกวาดมากมาย  ส่วนต่อมาคือ TOMORROWLAND ท่านจะได้สนุกกับ

เครื่องเล่นอันทันสมัยสไตล์ “โลกอนาคต” และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย 

FANTASYLAND ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่าน

ชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและ

พ้องเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อด้วย 

ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น ท่านจะได้ล่องเรือใน



ป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้น

นานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบ้านต้นไม้ของ ทาร์ซาน 

เดินต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ 

ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง 

IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่

ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย Toy Story Land   

โซนนี้จะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจาก

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดัง Toy Story   เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย หรือ 

พึ่งเปิดได้ใหม่ไม่นานมานี้ เครื่องเล่นที่

หวาดเสียวทีสุ่ดในแดนตะวันตก! ที่ กริซลีย์ 

กัลซ์ GRIZZLY GULCH  ให้ท่านได้ สัมผัส

เครื่องเล่นอันหวาดเสียว ที่ไม่เป็นลองกับ 

SPACE MOUNTAIN  คือ BIG GRIZZLY 

MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS หรือ บิ๊ก กริซลีย์ เมาท์เทน รันอะเวย์ ใหม่ 

ล่าสุด  สตาร์ วอร์ส มาแล้ว สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้“สตาร์ วอร์ส ทูมอร์

โรว์แลนด์ เทคโอเวอร์” นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา! พร้อมพบตัว

ละคร ในภาพยนตร์ และเดินทางสู่ฐานลับของขบวนการต่อต้านจักรวรรดิ ซึ่ง

คุณจะได้พบกับฮีโร่ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของมหากาพย์สตาร์ วอร์ส 

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ 

ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่าน

เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นได้อย่างเต็มที่)  

ชมไฮไลท์!! ของทุกค่ าคืน แขกผู้มีเกรียติ

ทุกท่าน ร่วมเนรมิตประกายพราวแพรว

ให้ประสาทระยิบระยับดุจเพชรน้ างาม 

และ ในช่วงส่งท้ายของแต่ละคืน ชม

ดอกไม้ไฟ กระจายตามจังหวะเสียงเพลง  

อันสวยงามตระการตา 

 *ปล.ท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนค่าบัตรเข้าสวนสนุกทุกกรณี 

 เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ 

เซินเจิ้น โดยรถไฟ 

ทีพ่ัก JAMES JOYCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/


Day 2 : เซินเจิ้น – วัดกวนอู – เมืองจ าลองฮอลแลนด์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน –  

ถนนคนเดินตงเหมิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนนิยมขอพร

ในเรื่องหน้าที่การงาน สักการะ

ขอพรองค์เทพเจ้ากวนอู เทพ

สัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ 

ความจงรักภักดีและความกล้า

หาญ เชิญท่านขอพรกราบไหว้

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและ

ครอบครัวตามอัธยาศัย 

 น าคณะเข้าชม เมืองจ าลอง

ฮอลแลนด์  ที่ ส ร้ า งขึ้ นมา

เ พื่ อ ใ ห้ เ ห มื อ น ป ร ะ เ ท ศ

ฮอล แลนด์  ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ ช ม

ดอกไม้จ าลอง และสถานที่

ตกแต่ง ให้ เหมื อนประ เทศ

ฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ

ที่ มี วิ วสวย ชมดอกทิ ว ลิป

จ าลองประจ าชาติฮอลแลนด์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้า

ด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจ า

บ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน

เช่น น้ าร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดน

ลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วย

แก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส 

 น าท่านสู่ ร้านผ้าไหม ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่ม

น่านอนชวนสัมผัส  น าท่านชมร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่าน

ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของทีร่ะลึกแด่ตัวท่านเอง 

 น าท่านสู่ ถนนคนเดินตงเหมิน (Dongmen) เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้า



มากมายภายในประเทศ ที่นี่นับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งและ

เป็นทั้งถนนและตลาดชื่อดังของเซินเจิ้น จะมีสินค้าหลากหลายมากมายให้ทุก

ท่านได้เลือกชม และเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าหลุยห์ติ๊งต๊อง ไอแพดจีน ไอโฟน

จีน รวมถึงสินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ อุปกรณ์ไอที ร้านอาหารฟาสต์ฟูด และ

แบรนด์ต่างๆมากมาย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   

ทีพ่ัก JAMES JOYCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

Day 3 : เซินเจิ้น – ฮ่องกง – โรงงานจิวเวอร์ร่ี –    วัดแชกงหมิว – สนามบิน

ฮ่องกง – สนามบินเชียงใหม่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง น า

ท่านแวะเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับ

รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านขอพร วัดแชกงหมิว (วัดกังหันน าโชค) วัดนี้ตั้งอยู่ที่ต าบลซ่าถิ่น ซึ่งถือ

เป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี

ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของ

โชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์

สิทธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมี

การก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทัว่ประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่

ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุก



สารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยก

ทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่า

เป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้าน

ของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่า

ของฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านักงานใหญ่ของ

ธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลย

ทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการ

ท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้า

มงคลชิ้นน้ี เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิต 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร น าท่าน

เดินทางสูส่นามบิน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 

ชม.เพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับ

คั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)

เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุก

กรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุใน

รายการทัวร์ 

15.20 น. ออกเดินทางสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบินคาเธ่ย์ดรากอนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่

KA232 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

17.20 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 

( หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้ง  

ล่วงหน้า โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ทีน่ักท่องเที่ยวได้รับเป็นส าคัญ ) 

Let us be your Travel Companion 

UnithaiTrip 

 



อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว จ านวน 

ติด เสาร์ – อาทิตย์ ทุกพีเรียด  

7 – 9 มิถุนายน 62 8,999 5,500 20 

21 – 23 มิถุนายน 62 9,888 5,500 20 

5 – 7 กรกฎาคม 62 9,888 5,500 20 

16 – 18 สิงหาคม 62 9,888 5,500 20 

23 – 25 สิงหาคม 62 9,888 5,500 20 

30 สิงหาคม – 01 กันยายน 62 9,888 5,500 20 

6 – 8 กันยายน 62 9,888 5,500 20 

13 – 15 กันยายน 62 9,888 5,500 20 

20 – 22 กันยายน 62 9,888 5,500 20 

 

ปล.ไม่มีราคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ/ ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท, 

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความ

เหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท

(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทาง

บริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณา

อ่านรายการและเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่า

ลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือ

สาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบทุกกรณี. 

 



หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวันจองทัวร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่า

ส าหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้) 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม

กรรมธรรม์) 

 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 

ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือ

สัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่าน 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ช าระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่าน

ยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตาม

ประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่น

ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 

1. ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

2. ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง

แฟกซ์ ………. 

 ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อม

ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่ง



ส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอัน

เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

ทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport 

 

จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า 

หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง   

 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 

เล่ือน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 

ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่

คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ ใช้

บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 

 

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

 

1. ทัวร์น้ีส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อย

กว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีทีจ่ะให้บริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า

ของสายการบิน เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอืน่ เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน 

การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค

ปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้

ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก 

ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หาก

เจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราทีสู่งมาก  

 


