
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บินเชา้ กลบัค า่ เที่ยว 3 วนัเต็ม   

  ดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วนั 

  ขอพร เจา้พอ่แชกง ณ วดัแชกงหมิว ,รีพลัเบย ์ ,วิคตอเรีย พีค (Mid Level)  

 ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ ณ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกง  

 พกัฮ่องกง 2 คืน  

 

 

 

 



ก าหนดการเดินทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

6-8/11-13/12-14/13-15/18-20/25-

27/26-28 /27-29 มกราคม 2561 

1-3/2-4/3-5/10-12/22-24       

กุมภาพนัธ ์2561 

1-3/3-5/8-10/9-11/15-17/16-18/  

22-24/23-25/24-26 มีนาคม 2561 

17,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500.- 

**รายละเอียดไฟลทบ์ินแต่ละวนัที่รบกวนดูตามตารางทา้ยโปรแกรมอีกครั้ง** 

--ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทจ้น

เป็นท่ีพอใจแลว้จงึวางมดัจ  า เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง-- 

 

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

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  

ประตู 6 เคาน์เตอร ์M สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าท่ี อ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 

06.40 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX616 

(บนเครือ่งมีบรกิารอาหาร) **ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน  เน่ืองจากตอ้ง

เป็นไปตามระบบของสายการบิน** 

10.25 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ

ลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกับมณฑล

กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok  

(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทาง

ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอรริ์ทอ

รีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตา ข้ึนกระเชา้นองปิง (Normal Cabin) เพื่อสมัผสัประสบการณอ์นัน่า

ต่ืนเตน้ ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 

กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเชา้ได้



เน่ืองจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอ้ืออ านวย ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้แทน)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นนองปิง ท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศ

สบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้ าชา รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก น าท่านนมัสการ พระใหญ่

ลนัเตา เป็นพระพุทธรูปนัง่ท าจากทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีมีขนาด ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้ าหนัก 

202 ตัน ความสูง 24 เมตร ท่ีตั้งอยู่กลางแจง้ของเกาะลันเตา จากน้ันน าท่านนมัสการ พระ

โพธิสตัวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึงสรา้งขึ้ นใน

ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้

เปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลิน พรอ้มทั้งมีการสรา้งอารามและโบสถ์เพ่ิมขึ้ นท าใหปั้จจุบันมี

พระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

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

รองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Super Market ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่าย

กนัไดอ้ยา่งจุใจ  (อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที่ I Club Ma Tau Wai  ระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า หอ้งพกัเหมาะส าหรบั 2 ท่าน/หอ้ง 

 

วนัที่สอง ดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วนั + พล ุ (DS/-/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่ “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์แห่งน้ีเป็นสวน

สนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนดท์ัว่โลกและเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 11 ของดิสนีย ์เพียบพรอ้มดว้ย

กิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดับโลกท่ีถูกเนรมิตขึ้ นบน

เกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 1.เมนสตรีทยูเอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เป็น

จุดเร่ิมตน้ของถนนแห่งการเดินทางยอ้นเวลาสู่ช่วงตน้ ศตวรรษท่ี19ท่ีถนนแกสลิทสตรีทอัน

แสนสวยของสหรฐัอเมริกาเราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนียช์มเพ่ือนชาวดีสนียท่ี์โปรดปราน

อย่าง มิกก้ีเมาส์,มินน่ี,โดนัลดั๊ก และ กูฟฟ่ีท่ีมาร่วมเตน้ระบ าอย่างสนุกคร้ืนเครงกับวงดนตรี

มารช์และเหล่านักเตน้ท่ีเต็มไปดว้ยความร่าเริงและเบิกบานระหวา่งทางน้ันก็จะมีรา้นชอ้ปป้ิงอนั

เก๋ไก๋ใหไ้ดเ้ลือกสรรของท่ีระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนีย์แลนด์ซ่ึงมีมากกว่า 4,000 

รายการเป็นท่ีตั้งของซิต้ีฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ท่ีจะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณ

อย่างเพลิดเพลิน 2.ทูมอโรว์แลนด์(TOMORROWLAND) สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นแนวโลก

อนาคตอันทันสมัยน าเสนอเร่ืองราวของโลกอนาคตท่ีเต็มไปดว้ยความต่ืนตาต่ืนใจกับนิยาย

วิทยาศาสตรแ์ละการผจญภยัในอวกาศโดยทูมอโรวแ์ลนดใ์นฮ่องกงดิสนียแ์ลนดน้ั์นโดดเด่นไป

ดว้ยบรรยากาศของอินเตอรก์าแลคติกสเปซพอรต์” หรือดินแดนท่ีเชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซ่ีท่ี

ในน้ันไม่วา่จะเป็น รา้นอาหารรา้นคา้ และสถานท่ีต่างๆ ลว้นแต่มีหุ่นยนต ์ยานอวกาศ และดาว

เคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมานอกจากน้ีในทูมอโรวแ์ลนด์ยงัมีโลกอวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ท่ี



นักท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพียงอึดใจเดียวการขบั1จานบินส่วนตวัใน“ออรบิ์ทรอน”

และการต่อสู ้กันแบบดุเดือดใน “บัซไลท์ เยียร์แอสโตรบลาสเตอร์3 .แฟนตาซีแลนด์

(FANTASYLAND) ท่องเมืองการต์ูนดิสนียต่ื์นตาต่ืนใจกบัเมืองแห่งเทพนิยายดินแดนแห่งน้ีลว้น

เต็มไปดว้ยสีสนัและบรรยากาศของเมืองท่ีจ าลองมาจากในการต์ูนของดิสนียส์นุกกบัเร่ืองราว

อมตะของ“ชา้งน้อยดัมโบ”้งานเล้ียงน ้ าชาของคนท าหมวก (Mad Hatter Teกับมิคก้ีเมาท์ตัว

การ์ตูนอมตะของดิสนีย์เป็นพิเศษงานน้ีตอ้งไม่พลาดกับการสนุกสนานกับภาพยนตร์ 3a 

Cups)มา้หมุนจากเร่ืองซินเดอรเลลาและ “การผจญภยัของวินน่ีเดอะพหู”์ ส่วนใครท่ีชื่นชอบมิติ 

นอกจากน้ีในแฟนตาซีแลนดย์งัมี“แฟนตาซีการเ์ดน้” ซ่ึงเป็นสถานท่ีน่าสนใจท่ีออกแบบมาเป็น

พิเศษส าหรบัดิสนียแ์ลนดฮ่์องกงโดยเฉพาะโดยผูท่ี้อยูใ่นน้ันจะมีโอกาสไดพ้บกบัการต์ูนตวัโปรด

มากมายอาทิมิกก้ีเมาส์,มินน่ีเมาส์,วินน่ีเดอะพูห์,และเหล่าเพ่ือนพอ้งชาวการ์ตูนดิสนีย์อีก

มากมาย4.แอดเวนเจอร์แลนด์(ADVANTURELAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าต่ืนเตน้

สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน“จงัเกิล ริเวอร ์

ครูซ” (Jungle River Cruise)ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะเร่ิมตน้การผจญภัยบนเรือส ารวจท่ีล่องไปตาม

แมน่ ้าสายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ่์านป่าลึกลบัท่ีทุกโคง้น ้าจะมีส่ิงลึกลบัและส่ิงท่ี

สรา้งความต่ืนเตน้ต่างๆรออยูเ่พื่อสรา้งความสนุก ใหก้ับผูท่ี้เขา้ไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงชา้งท่ี

เล่นน ้าอยา่งสนุกสนานต่ืนเตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานาชนิด, Tazan’s Tree Houseบา้น

ตน้ไมข้องทารซ์าน ***ช่วงเยน็ก่อนสวนสนุกจะปิด 30 นาที ท่านจะไดช้มพลไุฟตระการตา

ดว้ย แสง ส ีเสยีงซ่ึงเป็นเอกลกัษณห์น่ึงของดิสนียแ์ลนด ์ 

(อิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 

พกัที่ I Club Ma Tau Wai  ระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า หอ้งพกัเหมาะส าหรบั 2 ท่าน/หอ้ง 

 

วนัที่สาม รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) –โรงงานจิวเวอรี่ - วัดแชกง - อิสระช้อปป้ิง

นาธาน – กรุงเทพฯ  (DS/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ 

ณ ชายหาดรีพัลเบย ์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการบูชา ขอพร

ศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกนัว่าถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกครั้งไป 

น าท่านสู่ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดบัน ้าทะเล 552 เมตร 

และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง จุดท่ีสูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ท่ี

อยู่ในเขตนิวเทอริทอร่ี มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน ้ าทะเล แมไ้ม่ใช่จุดท่ีสูงท่ีสุดของ

ฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยือนวิคตอเรีย

พีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า  เรือเฟอรร่ี์ 

ทั้งหมดสรา้งตามหลกัความเชื่อเร่ืองฮวงจุย้จากน้ันน าท่านชม โรงงาน จิวเวอรร์ี ่ท่ีมีชื่อเสียงใน

เร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ซ่ึงถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ

การแกช้งตามความเชื่อท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็น

ดีไดแ้ละการเร่ิมตน้ปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ี น่ี โดยกังหันลมจะพาชีวิต

ราบร่ืนลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิวเหมือนกงัหนัลู่ลม 

จากน้ันใหท่้านชอ้ปป้ิงอย่างเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงย่านถนนนาธาน หรือชอ้ปป้ิงท่ี 

DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีชื่อเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  

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

(อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  

21.30 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX617 

23.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

กรุณาเช็คเวลาและไฟลทบิ์นในแตล่ะวนัท่ีเดินทางทา้ยโปรแกรมอีกครั้ง 

 

 

***ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น *** 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธ์สินคา้พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั  ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ รา้นผา้ไหม, นวดฝ่าเทา้, รา้นบวัหิมะ, รา้นชา, รา้นไข่มุก, รา้นหยก,รา้นจิวเวอรร์ี่,รา้นผีซิว 

ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนใหก้ับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า รา้น

รฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ 

ทั้งส้ิน ในกรณีที่ท่านไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรฐับาลตามที่รายการก าหนดไว ้ทางบริษทัใคร่ 

ขอเก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 HKD / คน 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ไฟลทบ์ิน ผูใ้หญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

6-8 ม.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

11-13 ม.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

12-14 ม.ค.61 
ขาไป    CX700(08.25-12.15) 

ขากลบั CX709(22.25-00.15+1) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

13-15 ม.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX709(22.25-00.15) 
17,900 17,900 15,900 4,500 



18-20 ม.ค.61 
ขาไป    CX700(08.25-12.15) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

25-27 ม.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

26-28 ม.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

27-29 ม.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

1-3 ก.พ.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

2-4 ก.พ.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX709(22.25-00.15+1) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

3-5 ก.พ. 61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

10-12 ก.พ.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX709(22.25-00.15+1) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

22-24 ก.พ.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

1-3 มี.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

3-5 มี.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

8-10 มี.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

9-11 มี.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

15-17 มี.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

 
16-18 มี.ค.61 

 

ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 

 
17,900 

 
17,900 

 
16,900 

 
4,500 

22-24 มี.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

23-25 มี.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

   24-26 มี.ค.61 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลบั CX617(21.15-23.15) 
17,900 17,900 16,900 4,500 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

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

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



4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ียอ่ม

อยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกิน 30 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย + ไกดท์อ้งถ่ิน + คนขบัรถ 1,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง (เด็กและเด็ก

INF.เก็บเท่าผูใ้หญ่) 

เงื่อนไขการจอง    1. มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน48 ชม.หลังจากท าการ

จอง มิฉะน้ันท่ีนัง่จะถูกยกเลิกอตัโนมติั 

พรอ้ม ส่งสลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง 

             **หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทางทั้งไป และ กลบั** 

          2. ส่วนท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

 

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินทุกกรณี** 

 

 



หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้

แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

11. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่าน้ันเมื่อท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบั

เดียวกนั แต่อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

13.ทางบริษัท จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่านอาหร

บางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุผล

ใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไมร่บัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศน้ันๆ 

 


