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วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก 2 ปีขึน้

ไป 
พักเดีย่ว หมายเหต ุ

5-7 เม.ย.  13,999 13,999 2,000  

11-13 เม.ย.  14,999 14,999 2,000 สงกรานต ์

13-15 เม.ย. 19,999 19,999 2,000 สงกรานต ์

15-17 เม.ย. 14,999 14,999 2,000 สงกรานต ์

19-21 เม.ย. 10,999 10,999 2,000  

26-28 เม.ย. 10,999 10,999 2,000  

3-5 พ.ค. 9,999 9,999 2,000  

11-13 พ.ค. 9,999 9,999 2,000  

18-21 พ.ค. 9,999 9,999 2,000  

24-26 พ.ค. 9,999 9,999 2,000  

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิจนถงึ 2 ขวบ) ราคา 5,000 บาท 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
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วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – จไูห ่                   (–/–/D) 
03.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ชัน้ 3 เคานเ์ตอรแ์อรเ์อเชยี สายการบนิแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 
06.30 น. บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ FD 508 สายการบนิแอรเ์อเชยี 
10.15 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา   หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จดุนัดพบประตู

ทางออก น าทา่นเดนิทางผา่นสะพานแขวนชงิหมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟทีย่าวทีส่ดุของโลก
มรีะยะทาง 2.2กโิลเมตรซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่น
จะไดช้มววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง 

Optional 1   รายการทวัรเ์ลอืกซือ้เพิม่เตมิ HongKong Disneyland ราคา 2,700 บาทตอ่ทา่น หากลกูคา้เลอืกซือ้ 
Optional HongKong Disneyland จะไมม่อีาหารเย็นบรกิาร 

 น าทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน Hongkong Disneyland ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์แหง่นีเ้ป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 
ของดสินยีแ์ลนดท์ัว่โลกและเป็นสวนสนุกแหง่ที ่11 ของดสินยี ์เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนาน
มากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรต์ระดับโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา  
- กรซิลยีก์ลัช สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภยัหลากหลายทศิทาง 
แปลกใหม ่มนัส ์ไมเ่หมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น 
“รัน อเวย ์มายน ์คารส์”  
- ทอย สตอรีแ่ลนด ์ธมีแลนดจ์ากดสินยีพ์คิซารส์ าหรับเด็กทกุ
วัย เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏบิตักิาร
รว่มกบักองก าลังของแอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป 
- เมนสตรที ย ูเอส เอ กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิ
ฉลองของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟแฟนตาซ ี
พาเหรด 2 รอบของทกุวัน 
- ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้ง
อวกาศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร ์“สเปซเมาทเ์ทน่” 
และ“บซัไลทเ์ยยีรแ์อสโทร บลาสเทอร”์  
- แฟนตาซแีลนด ์ดืม่ด า่ไปกบัโลกแหง่เทพนยิาย พบกบัเจา้
หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกบัเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตาม
เรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์”  
- แอดเวนเจอรแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลกึลบัของ
เอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครซู”  
- มสิทคิ พอยท ์ชมพพิธิภณัฑส์ว่นตวัของทา่นลอรด์ ซึง่อยูภ่ายในคฤหาสนท์ีต่กแตง่ในสไตลว์กิตอเรยีน  
และเมือ่ใดก็ตามทีเ่จา้ลงินอ้ย อลัเบริต์ เพือ่นเดนิทางคูใ่จของทา่นลอรด์ ไดเ้ลน่ซกุซนเปิดหบีเครือ่งดนตรี
โบราณ เมือ่นัน้ผงวเิศษ มวิสคิ ดัสท ์จะถกูปลดปลอ่ยออกมาจากหบี และน่ันหมายถงึการผจญภยัสดุทา้ทาย
ไดเ้ริม่ตน้ขึน้แฟนๆไอรอนแมน ซเูปอรฮ์โีรส่ดุฮอตจากคา่ยมารเ์วล หา้มพลาด! เพราะฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์
เปิดธมี Iron Man Experience (ในโซน Tomorrowland) ในวันที ่11 มกราคม 2017 ทีผ่า่นมา ไฮไลทเ์ด็ด
คอื การขึน้ยาน Iron Wing บนิไปกบัไอรอนแมน ปราบเหลา่รา้ยทีอ่อกมาถลม่ฮอ่งกง จัดเต็มกบัเทคโนโลยี
และชดุเกราะสดุล ้าทีส่รา้งโดย โทนี ่สตารค์ มาโชวใ์หแ้ฟนๆดกูนั ไมว่า่จะเป็น Iron Man MARK III ,  เตา
ปฏกิรณ์อารค์และเครือ่งตา้นแรงโนม้ถว่ง Iron Wing , ชดุ Iron Man MARK I และอืน่ๆ อกีเพยีบ 

 
Optional 2  รายการทัวรเ์ลอืกซือ้เพิม่เตมิ Nong Ping กระเชา้นองปิงหากลกูคา้เลอืกซือ้ Optional Nongping กระเชา้นองปิง  

จะไมม่อีาหารเย็นบรกิาร Nong Ping กระเชา้นองปิง  ราคา 850 บาทตอ่ทา่น Nong Ping กระเชา้นองปิง + 
อาหารกลางวัน ราคา 1,350 บาทตอ่ทา่น  

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะลันเตา ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของ
เกาะฮอ่งกงเปลีย่นอริยิาบถขึน้เคเบิล้ไฟฟ้าน่ังกระเชา้นองปิงชม
ววิ 360องศา  หนา้ตา่งเป็นกระจกใส ทีส่ามารถชมทัศนียภาพ
อนังดงามในแบบพาโนรามา่ ในมมุกวา้งถงึ 360 กราบไหวข้อ
พรพระใหญ ่หรอืเรยีกวา่ พระพทุธรปูเทยีนถาน ทีต่ัง้
ตระหงา่นอยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาองคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิ
เขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสกบั
หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ใหท้า่นเทีย่ว
ชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย 
บรเิวณหมูบ่า้นจ าลองแหง่นี้ทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถ
ผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัวจน จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่City Gate 
Outlet  เป็นตกึทีข่ายแตส่นิคา้ Late Season และปรับราคาตัง้แต ่50% ขึน้ไป มอียู ่70 กวา่ยีห่อ้ ตั่งแตย่ีห่อ้ 
Nike, Addidas, Roots, Puma,ไปจนถงึแบรนดเ์นม เชน่ Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, 
Pedder Warehouse (กลุม่สนิคา้แบรนดดั์งๆ ของรา้น On Pedder), Polo, Samsonite , Crocs, Agatha 
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(เครือ่งประดับรปูนอ้งหมา), Vivienne Tam, DVF (Diane Von Furstenberg และ i.t. ซึง่เป็นกลุม่แฟชัน่ชัน้น า 
ของฮอ่งกง เหมอืน Club 21 ทีป่ระเทศไทย และสงิคโ์ปร ์

 
 
ค า่  รับประทาน อาหารค า่ (มือ้ที ่1) ณ ภัคตาคาร  

(หากลกูคา้เลอืกซือ้ Optional HongKong Disneyland หรอื Optional  Nong Ping กระเชา้นองปิงจะไมม่อีาหาร
เย็นบรกิาร)  

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่โดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
จไูหเ่ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี จไูห ่ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็นเมอืง  
มหัศจรรย ์แหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี (Amazing City in China) ผา่นทางประตบูอกเขตหรอืประตพูรมแดน  
ระหวา่งจนีและโปตเุกส (มาเกา๊) ซึง่ใชเ้ป็นดา่นพรมแดนสูป่ระเทศจนีสรา้งในปี ค.ศ. 1849 ผา่นเขา้สูจ่นี 
แผน่ดนิใหญ ่

โรงแรมทีพั่ก : Jing Jiang Inn , Goldmet Inn, Xian Quan Hotel  หรอืเทยีบเทา่  
 
 
วนัทีส่อง  ถนนคูร่กั–จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์–วดัผูโ่ถว–รา้นบวัหมิะ,รา้นผา้ไหม,รา้นหยก–เซนิเจ ิน้– ชอ้ปป้ิงหลอวูซ่ติ ี ้ 
                       – โชว ์Mangrove Groove                                                                                  (B/L/D) 

       
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  จากนัน้น าทา่น ถนนคูรั่ก ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามของเมอืงจไูหเ่หมาะส าหรับพักผอ่นและทีไ่ดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก 

เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่น ้าไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอื มา้น่ัง ซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ แวะ
ถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูหบ่รเิวณอา่วเซยีงหเูป็นรปูแกะสลักสงู 8.7เมตร จไูหฟิ่ช
เชอรเ์กริล์เป็นรปูปัน้นางฟ้าถอืไขม่กุซึง่ยืน่ออกไปในทะเล 

  น าทา่นกราบนมัสการสิง่ศักดิท์ีช่าวเมอืงจไูหใ่หค้วามนับถอื ณ วัดผูโ่ถวซือ่ นมัสการองคส์งักระจายเพือ่ความอดุม
สมบรูณน์มัสการเจา้แมก่วนอมิเพือ่ความโชคดนีมัสการองคอ์มติรพทุธเจา้เพือ่การมสีขุสวัสดแีละนมัสการ
พระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนาน   
น าทา่นเลอืกชมหยกทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงจไูหช่มสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี ยาบวัหมิะสรรพคณุหลากหลายแก ้
น ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ นอกจากนัน้ยังมผีลติภัณฑผ์า้ไหมใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
เลอืกชมอกีดว้ย 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจิน้ ซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนีเดมิ

เป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่น มณฑลกวางตุง้ตัวเมอืง
เซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทัิศนแ์ละ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม   
จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกบัการตอ่ราคาสนิคา้มากกวา่ 50% ทีค่น
ไทยขนานนามวา่มาบญุครองเซนิเจิน้ หรอืหลอวูซ่ติี ้ทา่นจะพบกบั
สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายอาทAิmani, Prada, Gucci, 
Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, 
Chole ฯลฯ  

ค า่ รับประทาน อาหารค า่ (มือ้ที ่3) ณ ภัคตาคาร 
  หลังจากรับประทานอาหาร น าทา่น ชมโชว ์Mangrove Groove 

เป็นโชวน์ ้าแบบ 3D ทีใ่ชท้นุสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่
OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้า
ขนาดใหญท่ีส่ามารถจไุด ้2595 คน เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกบัเด็กหญงิผู ้
กลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชีือ่วา่ "ปีก
แหง่ความรัก" เพือ่เอามาชว่ยนกทีถ่กูท าลายจากมนต(์มลพษิ)ใน
ป่าโกงกาง การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ไฟ เครือ่ง
เปลง่แสง มา่นน ้า ระเบดิน ้า ฯลฯกวา่ 600 ชนดิ เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญ่
และทันสมยัทีส่ดุในโลก 
โรงแรมทีพั่ก : Shan Shui Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม   เซนิเจ ิน้–ฮอ่งกง–วดัแชกง–วดัหวงัตา้เซยีน–โรงงานจวิเวอรร์ ี–่รา้นหยก–ช็อปป้ิงถนนนาธาน–กรุงเทพฯ (B/L/) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ  1 ชัว่โมง จากนัน้น าทา่นสู ่วัดแชกงหมวิ เพือ่สกัการะเทพ
เจา้แชกง และใหท้า่นหมนุกงัหันทองแดง ทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 3 รอบ 
จะขับไลส่ิง่ชัว่รา้ยและ น าแตส่ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮอ่งกงนยิมไปสกัการะที่
วัดนีใ้นวันขึน้ปีใหม ่น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวังตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ 
จะเรยีกวัดนีว้า่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี โดยชาว
ฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดนิทางมาวดันี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรงไรโ้รคภยั 
จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังาน
ดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 
และรา้นหยก 

  
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) ณ ภัตตาคาร 
บา่ย ** อสิระใหท้กุทา่นเพือ่ใชเ้วลาในการชอ้ปป้ิงถนนนาธาน** 
  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่

กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ มักจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานีจมิซาจุย่ มรีา้นขาย
ของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและ
สนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนั
ซบัซอ้นมากมายม ีShopping Complex ขนาดใหญช่ือ่ Ocean 
Terminal ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู ่และมทีาง
เชือ่มตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้

21.35 น. บนิลัดฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่FD 
503 

23.20 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีต่า่งประเทศทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
1. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่ 

เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์  
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ  

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทางหรอืเลือ่นการเดนิทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ 
(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่
แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ***ไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
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3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที่
สงูมาก 

หมายเหต ุ

1.  ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปสว่นตัวตัง้แต ่15 ผูใ้หญข่ึน้ไป 
2. ไมส่ามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปนักเรยีน นักศกึษา อาจารย ์หมอ พระ อาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัยา  เครือ่งประดับ และอาชพีที ่
 เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 
3. ใชไ้ดเ้ฉพาะกรุ๊ปไทยและลาว ทีเ่ดนิทางไปกลับประเทศไทยหรอืประเทศลาวเทา่นัน้ 
4.  รวมวซีา่144 ส าหรับคนไทยเทา่นัน้ หากเกดิกรณีทีไ่มส่ามารถท าวซีา่หนา้ดา่นไดจ้ะเก็บคา่วซีา่เพิม่จากลกูคา้  

 กรณีรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปประเภท144 ลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่งเพิม่ทา่นละ 1,800 บาท 
 
 
 
 

 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


