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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว เด็ก 0-18 ปี 
 
สายการบนิ จาํนวน 

15-17 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +3500 WE 20 
16-18 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +3500 WE 20 
20-22 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +3500 WE 20 
28-30 กรกฎาคม 62 7,997 3,500 +3500 WE 20 

2-4 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +3500 WE 20 
3-5 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +3500 WE 20 

9-11 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +3500 WE 20 
10-12 สงิหาคม 62 8,998 3,500 +3500 WE 20 
16-18 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +3500 WE 20 
17-19 สงิหาคม 62 7,997 3,500 +3500 WE 20 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  ฮอ่งกง  ดสินยีแ์ลนด ์ เซนิเจ ิ5น  3 วนั 2 คนื 
ไหวพ้ระวดัดงัของฮอ่งกง ... วดัแชกงหมวิ , วดักวนอ ู... เซนิเจ ิ5น 

สนกุสนานกบัเครื�องเลน่ ตื�นเตน้เรา้ใจ ชมขบวนพาเหรด “ดสินยีแ์ลนด”์ 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์น ั�งสบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครื�อง 

ไฟลทข์าไป   WE630  BKK-HKG   09.10 12.55 / ไฟลทข์ากลับ   WE631  HKG-BKK   14.10 15.50 

 ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนื�องจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานี5ไมร่วมคา่วซีา่แบบหมูค่ณะ1,650 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  

วนัแรก         สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮอ่งกง – ฮอ่งกง – สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์– เมอืงเซนิเจ ิ5น  

06.30 น. ค ณ ะพ รอ้ ม กั น  ณ  ส น าม บิน สุ ว รรณ ภู มิ  ชั /น  4  อ าค ารผู ้โด ยส ารข าอ อ ก  ป ระตู  3 เค าน์ เต อ ร ์
E   สายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ที<คอยอํานวยความสะดวก   

09.10 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เที<ยวบนิที< WE630 (บรกิารอาหารบนเครื<อง) 
12.55 น. ถงึสนามบนิ เชก็ลัปกอ๊ก  เกาะฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง,ศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

ออกทางออก B เพื<อพบไกดท์อ้งถิ<น   
นําท่านเดนิทางสู่ ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์ (Hongkong Disney Land) ท่าน
จะไดพ้บกับเครื<องเล่นอันทันสมัยและสนุกที<สุดหนึ<งในเอเชียซึ<งแบ่ง
ออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก ่MAINSTREET USA ท่านจะได ้
พบกับรา้นคา้ขายของที<ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาดมากมาย  ส่วน
ต่อมาคือ TOMORROWLAND ท่านจะไดส้นุกกับเครื<องเล่นอันทันสมัย
สไตล์ “โลกอนาคต”   และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย FANTASYLAND 
ท่านจะไดพ้บกับโชว์อันยิ<งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที<ท่านชื<นชอบ 
อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา ซนิเดอเรลา มกิกี/&มนินี< หมพีูและพอ้ง
เพื<อน และเหล่าบรรดาตัวการต์ูนอันเป็นที<ใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อดว้ย 
ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื<นเตน้ ท่านจะได ้
ลอ่งเรอืในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตวป่์าอันน่าตื<นเตน้นานาชนดิ TARZAN’S 
TREEHOUSE เพลดิเพลนิกับบา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน   เดนิต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD ล่องเรอืชม
เหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซึ<งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื<อนไหวไปตาม
เสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครื<องดนตรทีี<เป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะชาต ิและอยา่
ลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจําชาติของไทย  Toy Story Land    โซนนี/จะเป็นโซนที<ใหญ่ที<สุดใน 
Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตรแ์อนเิมชั<นชื<อดัง Toy Story   เพลดิเพลนิกับของ
เล่นมากมาย หรอื พึ<งเปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี/ เครื<องเล่นที<หวาดเสยีวที<สดุในแดนตะวันตก! ที< กรซิลยี ์กัลซ ์
GRIZZLY GULCH  ใหท้่านได ้สัมผัสเครื<องเล่นอันหวาดเสียว ที<ไม่เป็นลองกับ SPACE MOUNTAIN  คือ 
BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิJก กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รันอะเวย ์  ใหม่ ล่าสุด  
สตาร์ วอร์ส มาแลว้ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร์ วอร์ส ทูมอร์โรว์แลนด์ เทคโอเวอร์” นับตั /งแต่
กลางเดอืนมถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสูฐ่านลับของขบวนการต่อตา้น
จั ก ร ว ร ร ดิ  ซึ< ง คุ ณ จ ะ ไ ด ้พ บ กั บ ฮี โ ร่ ที< ย ิ< ง ใ ห ญ่ ที< สุ ด ข อ ง ม ห า ก า พ ย์ ส ต า ร์  ว อ ร์ ส  
https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้่านสนุกสนานกับ
เครื<องเลน่ตามอธัยาศัย (อสิระอาหารกลางวัน,เย็น เพื<อใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครื<องเลน่ไดอ้ยา่งเต็มที<) ชมไฮ



 

ไลท ์ของทกุคํ<าคนื แขกผูม้เีกรยีตทิกุทา่น รว่มเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดจุเพชรนํ/างาม 
และ ในชว่งสง่ทา้ยของแต่ละคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อันสวยงามตระการตา *ปล.
ท่านใดไม่ประสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการคนืค่าบัตรเขา้สวนสนุกทุก
กรณี  เชญิทา่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
นําทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจิ/น โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั<วโมง (ขึ/นอยูก่บัสภาพการจราจร)   

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที�สอง เซนิเจ ิ5น – วดักวนอ ู– เมอืงจําลองฮอลแลนด ์– ชอ้ปปิ5 ง 3 รา้น – ชอ้ปปิ5 งหลอหวู ่ 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
★ นําท่านเดนิทางสู ่วัดกวนอ ูKuan Au Temple วัดศักดิ}สทิธิ}ที<ชาวจนีนยิมขอพรใน

เรื<องหนา้ที<การงาน สักการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพสัญลักษณ์แหง่ความซื<อสัตย ์
ความจงรักภักดแีละความกลา้หาญ เชญิทา่นขอพรกราบไหวเ้พื<อเป็นสริมิงคลแกต่ัวเอง
และครอบครัวตามอธัยาศัย 
นําคณะเขา้ชม เมอืงจําลองฮอลแลนด ์ที<สรา้งขึ/นมาเพื<อใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์
ใหท้่านไดช้มดอกไมจํ้าลอง และสถานที<ตกแต่งใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่าน
ไดถ้า่ยภาพที<มวีวิสวย ชมดอกทวิลปิจําลองประจําชาตฮิอลแลนด ์ 

เที<ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านไปผ่อนคลายความเมื<อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซื/อยาครอบจัก
วาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจําบา้นที<มชีื<อเสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน
ความรอ้นเชน่ นํ/ารอ้นลวก หรอื นํ/ามัน ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลที<โดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพื<อ
ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส 
นําทา่นสู ่รา้นยางพารา  ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซื/อผลติภัณฑ ์ นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี<ยวกับ
หยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชื/อเป็นของฝาก หรอืเป็นของที<ระลกึแดต่ัวทา่นเอง 
จากนั/นนําท่าน อสิระชอ้ปปิ/งจุใจกันที< หา้งหลอหวู่เซ็นเตอร ์หรอืที<นักท่องเที<ยวชาวไทยเรยีกกันว่า “มาบุญ
ครองเซนิเจิ/น”อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิ/งเลอืกซื/อของใชข้องฝากสนิคา้แบรนดด์ัง C-O-P-Y  มากมายหลายยี<หอ้
ซึ<งราคาสนิคา้ขึ/นอยูก่บัความสามารถในการเจรจา 

คํ<า            � รับประทานอาหารคํ<า ณ ภัตตาคาร   
 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม เซนิเจ ิ5น – ฮอ่งกง – โรงงานจวิเวอรร์ ี� – วดัแชกงหมวิ – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ แวะ
เยี<ยมชม โรงงานจวิเวอรร์ี< ที<ข ึ/นชื<อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที<ไดรั้บรางวัล
อนัดับเยี<ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื<องฮวงจุย้ 

 ★ นําท่านขอพร วัดแชกง หมวิ หรอื วัดกังหันนําโชค วัดนี/ตั /งอยู่ที<ตําบลซา่ถิ<น 
ซึ<งถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึ/นเมื<อ 400 กวา่
ปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึ/นชื<อลอืชาในเรื<องความศักดิ}สทิธิ}ในดา้นของ
โชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปั/นเจา้พ่อแชก้ง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นสิ<งศักดิ}
สทิธป์ระจําวัด ตํานานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึ/นทั<ว
ประเทศ และเหตกุารณ์นี/ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบที<ชื<อวา่ขนุพล แช ้กง๊ ที<ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วาย
ที<เกดิขึ/นแทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ื<อว่าเป็นนักรบที<ไดช้ื<อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไป
ปราบกบฏที<ไหนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื<อวา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่าย
ของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงค์
ออฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกับจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารที<มชีื<อวา่ตกึใบมดี 
ซึ<งเป็นตกึที<ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที<มาของจี/กังหันนําโชคที<มี



 

ชื<อเสยีงของวงการการทอ่งเที<ยวฮอ่งกงที<ไมว่า่ทัวรไ์หนที<มาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื/อสนิคา้มงคลชิ/น
นี/ เพื<อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ จากนั/นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื<อทําการเชค็อนิกอ่นขึ/นเครื<องประมาณ 2-3 ชม.เพื<อหลกีเลี<ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที<อาจ
เกดิขึ/น เชน่ สภาพการจราจรที<คับคั<ง,สภาพอากาศและอื<นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผู ้
พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิ}คนืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึ/นเครื<องกลับตามวัน
และเวลาเที<ยวบนิที<ระบใุนรายการทัวร.์  

14.10 น.     ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เที<ยวบนิที< WE631 (บรกิารอาหารบนเครื<อง) 
15.50 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ} : รายการทัวรท์่องเที<ยวสามารถเปลี<ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื<องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั /นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอื<นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี<ยนตามความเหมาะสม ทั /งนี/ข ึ/นอยูก่บัสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื<นที<ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั/นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ/น และขอสงวนสทิธิ}ไม่รับผดิชอบกรณีมตีั�วเครื<องบนิภายในประเทศ
เนื<องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื<องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

 

ทางบรษัิทเริ<มตน้และจบการบรกิารที<สนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะสํารองตั�วเครื<องบนิหรอืพาหนะอยา่ง
ใดอยา่งหนึ<งที<ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี/เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที<นอกเหนอืจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนั/นทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นที<จะสํารองพาหนะ 

 

ต ัVวสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ 
การจัดที<นั<งบนเครื<องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ REQUEST ใหไ้ดเ้ทา่นั/น งดการคนืบตัรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง 
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ท ั5งในและตา่งประเทศตามในรายการทวัรข์า้งตน้ 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงในประเทศ,ตา่งประเทศ  

ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ5นทกุกรณี ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�
ประเทศน ั5นๆ ผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเกดิทางของต ัVวเครื�องบนิท ั5งนี5แลว้แต่

ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผุจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิ�ม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยื<นวซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครื<องบนิไป-กลบัตามรายการที<ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ/ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที<พักตามที<ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที<ตา่งๆ ตามรายการที<ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที<ระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ<น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี/ยประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที<ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื<อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนี5ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื<องดื<ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที<

มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที<กระเป๋าสมัภาระที<มนํี/าหนักเกนิกวา่ที<สายการบนินั/นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ/ามัน ที<สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ<ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื<องบนิไปแลว้ 
× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,650 บาท/ทา่น 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชําระที�สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิ<ม 7 % และภาษีหัก ณ ที<จา่ย 3 % 



 

เดนิทางขึ5นตํ�า 20 ท่าน หากตํ<ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี<จะชําระค่าบรกิารเพิ<มเพื<อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี<จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการงดออกเดนิทางและเลื<อนการ
เดนิทางไปในวันอื<นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
• หากไมชํ่าระตามที<กําหนด ขออนุญาตตดัที<นั<งใหล้กูคา้ทา่นอื<นที<รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื<อนไข 
• เมื<อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั /งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื<อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที<ไดร้ะบไุวทั้ /งหมดนี/แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, 

วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิjไม่รบัผดิชอบ
คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ัVวเครื�องบนิท ั5งส ิ5น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ/นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ<า 2 หนา้ หากไมม่ั<นใจโปรด
สอบถาม 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง  เนื<องจากเป็นราคาตั�วเครื<องบนิโปรโมชั<น	เมื<อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้	ไมส่ามารถยกเลกิ	เลื<อน	ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี		
และกรณีที<กองตรวจคนเขา้เมอืงทั /งกรงุเทพฯ	และในตา่งประเทศ	ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก	หรอื	เขา้ประเทศที<ระบไุว	้ในรายการเดนิทาง	บรษัิทฯ	ขอสงวน
สทิธิ}ที<จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ	ทั /งส ิ/น		รวมถงึ	เมื<อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้	ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ<ง	หรอืไมเ่ดนิทาง	
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ}	ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื	ไมว่า่กรณีใดๆ	ทั /งส ิ/น 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทัวรน์ี/สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื<อการทอ่งเที<ยวเทา่นั/น 
2. ทัวรน์ี/เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที<ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั /งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง

ดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั /งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที<มนัีกทอ่งเที<ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที<ยวหรอืเอเจนซี<

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที<ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที<มวีซีา่  แตห่ากทาง
นักทอ่งเที<ยวทกุท่านยนิดทีี<จะชําระคา่บรกิารเพิ<มจากการที<มนัีกทอ่งเที<ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที<ทางบรษัิทกําหนดเพื<อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีี<จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื<อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื<อ เลขที<หนังสอืเดนิทาง และอื<นๆ เพื<อใช ้
ในการจองตั�วเครื<องบนิ ในกรณีที<นักทอ่งเที<ยวหรอืเอเจนซี<มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการเปลี<ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื<อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที<
เดนิทางจรงิของประเทศที<เดนิทาง ทั /งนี/ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที<ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที<เพิ<มขึ/นของนักทอ่งเที<ยวที<มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ 
เปลี<ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื<น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี/คํานวณจากอัตราแลกเปลี<ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที<ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั/น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ<มขึ/น ในกรณีที<มกีารเปลี<ยนแปลงอัตราแลกเปลี<ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื<องบนิ คา่ภาษีเชื/อเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การ
เปลี<ยนแปลงเที<ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นั/น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที<จะนําตดิตัวขึ/นเครื<องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ/น และรวมกันทุกชิ/นไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ<งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที<ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้
ทา่นละ 1 ใบเทา่นั/น ถา้สิ<งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ที<กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที<โหลดใตท้อ้งเครื<องบนิเทา่นั/น  

2. สิ<งของที<มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที<โหลดใตท้อ้ง
เครื<องบนิเทา่นั/น  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี<ทํามาจากพชื และเนื/อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื/อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื<อเป็นการ
ป้องกนัโรคตดิตอ่ที<จะมาจากสิ<งเหลา่นี/ หากเจา้หนา้ที<ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที<สงูมาก  

 

	


