
 

Pro 2: HKG-NP-Disney-Seafood : 3D (CX) : Jan-Mar 63 

 
ก าหนดวันเดนิทาง : มกราคม – มีนาคม 2563 (ทุกวันศุกร์ – วันอาทติย์) **พักย่านแหล่งช้อปป้ิง 

**ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ช าระพร้อมเงนิค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
 
วันท่ี 1 
 

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – กระเช้านองปิง - วัดโป่หลิน - ซติีเ้กท เอ้าท์เล็ต - หมู่บ้านชาวประมง 
06.00 น.      พร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M 

  สายการบนิคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก  

08.20 น.      ออกเดนิทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ย์ แปซิฟิค เท่ียวบนิท่ี CX – 700   
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (1) 
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12.10 น.     เดนิทางถึงสนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
    (เวลาท้องถิ่นท่ีฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
  ฮ่องกงมีวดัน่าสนใจหลายแหง่ คนฮ่องกงจะนิยมไปวดัโดยเฉพาะช่วงเทศกาลส าคญัอยา่งวนัตรุษจีน, 

วนัไหว้พระจนัทร์ ฯลฯ เพ่ือขอพรให้มีสขุภาพแข็งแรง, ร ่ารวย, มีความสขุกายสขุใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง  
   กระเช้านองปิง ชมทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา ทัง้อา่วตงุชงุและสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง  
   พบกบัหมูบ้่านนองปิง ท่ีจําลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตวัด้วยร้านนํา้ชา,  
   ร้านอาหาร, ร้านขายของท่ีระลกึ, หอพทุธประวตั ิเป็นต้น  
    **หากกระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม น าคณะขึน้ไหว้พระโดยใช้รถ  
   แทน** 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วัดโป่หลิน สร้างในปี 1920 เดมิเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ตอ่มาในปี 1924 ได้เปล่ียน  
   เป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทัง้มีการสร้างอาราม และโบสถ์เพิ่มขึน้จงึทําให้มีพระภิกษุเดนิทางมาจําวดักนั  
   เป็นจํานวนมาก ให้ทา่นนมสัการพระโพธิสตัว์กวนอิม, พระมญัชศุรีโพธิสตัว์และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว์  
   สกัการะพระพทุธรูปขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก (สงู 34 เมตร) ซึง่สร้างจากทองสมัฤทธ์ิ 202 แผน่ (หนกั 250 ตนั)  
   ในปี 1990 ก่อนแล้วเสร็จในปี 1993 แม้การขึน้ไปนมสัการองค์พระจะต้องฝ่าดา่นบนัได 268 ขัน้ ด้านบนทา่น  
   จะได้พบกบัวิวทิวทศัน์แบบ 360 องศา พร้อมได้ชมประตมิากรรมเหลา่นางฟ้าท่ีกําลงัถวายเคร่ืองบชูาเบือ้ง  
   หน้าพระพกัตร์แล้ว ยงัได้นมสัการพระบรมสารีริกธาตแุละพระพทุธรูปหยกขาวจากศรีลงักาท่ีตัง้อยูภ่ายใน  
   ห้องใต้ฐานพระ 
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   ซิตีเ้กท เอ้าท์เล็ต แหลง่ช้อปปิง้ช่ือดงัของฮอ่งกงเตม็ไปด้วยร้านแบรนด์ชัน้นํากวา่ 80 ร้านค้า เชน่ Esprit  
   Outlet, Guess Outlet, Mango Outlet, Coach Factory, Crocs Outlet, Adidas Factory Outlet, K-Swiss  
   Outlet, New Balance Outlet, Nike Factory Outlet ฯลฯ ท่ีพร้อมนําสินค้ามาลดราคา 30–70% ตลอดทัง้ปี   
  หมู่บ้านชาวประมง: ทีข่ึน้ช่ือในด้านของอาหารทะเลสดๆ โดยชาวฮ่องกงเช่ือวา่การรับประทานอาหาร ทะเลให้ 

อร่อยนัน้ วตัถดุบิทีน่ ามาประกอบอาหารจะต้องยงัสด (มีชีวติอยู่)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) ลิม้ลอง กุ้งมักร, หอยเป๋าฮือ้, ปลาทะเลน่ึงซีอิว๊,  
  กุ้งทะเลลวก, ปลาหมึก, หอยเชลล์ ฯลฯ 

 นําทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรม Kings Hotel / SAV Hotel / I Club Ma Tai Wai Hotel หรือระดบัเทียบเทา่ 
วันท่ี 2 
 

สะพานชิงหม่า - ดสินีย์แลนด์ (เตม็วัน) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูติ่มซ า  
 สะพานชิงหม่า: ยาวเป็นอนัดบั 9 ของโลกเช่ือมระหวา่งเกาะลนัเตากบัฝ่ังเกาลนูเป็นสะพาน 2 ชัน้ ชัน้บนมีเลน

สําหรับรถวิ่ง 6 เลน และชัน้ลา่งสําหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวา่งไสว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์: เพลิดเพลินไปกบัการสมัผสัประสบการณ์อยา่งเตม็อิ่ม  เตรียมตวัให้พร้อมเพ่ือรับความ

สนกุแบบหยดุไมอ่ยูข่องดสินีย์ ท่ีจะมาพร้อมเคร่ืองเลน่และตวัละครสดุโปรด 
 Moana : A Homecoming Celebration (แอดเวนเจอร์แลนด)์ ลอ่งเรือไปกบัโมอานา่ในบรรยากาศของการ

แสดงละครเวที ซึง่จะเร่ิมแสดงในสถานท่ีใหม ่ณ แอดเวนเจอร์แลนด์ เร่ืองนีเ้ป็นการแสดงพิเศษท่ีเตม็ไปด้วย
ความสนกุสําหรับผุ้ เข้าชมทกุเพศทกุวยั 

 Royal Princess Garden (เมน สตรีท ยูเอสเอ) ท่ีเพิ่งเปิดตวัเพ่ือเพิ่มความสนกุแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีท่ีผู้ เข้าชมตวั
น้อยสามารถทําความฝันในการเป็นเจ้าหญิงของตนให้เป็นจริงได้ พร้อมเปล่ียนรูปโฉมให้สง่างาม และโอกาสใน
การพบกบัเจ้าหญิงองค์โปรดในสถานท่ีท่ีรอบตวัชา่งงดงามตระการตา  
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 Iron Man Experience : สวนสนกุดสินีย์แลนด์ท่ีทมูอร์โรว์แลนด์ของฮอ่งกงดสินีย์แลนด์ นําเสนอเคร่ืองเลน่

จากธีมมาร์เวลเป็นครัง้แรก ประกอบด้วย Stark Expo, Iron Man Experience, Iron Man Tech Showcase-
Presented by Stark Industries และ Expo Shop 

 สตาร์ วอร์ส (ทูมอร์โรว์แลนด์ เทคโอเวอร์) ขอเชิญมาเข้าร่วมการเผชิญหน้าระหวา่งกองกําลงัฝ่ายธรรมะและ
อธรรม! คณุสามารถเป็นนกับนิผู้กล้าและขึน้ยานท่ีขบัข่ีอยา่งแสนตื่นเต้นเร้าใจท่ี ไฮเปอร์สเปซ เมาท์เทน! สมาชิก
น้อยสามารถเรียนรู้วิธีการใช้พลงัได้ท่ีการฝึกเป็นเจได : ไทรอัลส์ ออฟ เดอะ เทมเป้ิล และเรียนวิธีการใช้ดาบไลต์
เซเบอร์ และคณุยงัอาจได้พบกบัตวัละครสตาร์ วอร์ส ท่ีอยูร่อบๆ ตวัคณุ  

  มิกกีกั้บหนังสือนิทานวิเศษ : ผลงานสร้างสรรค์อนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุเทา่ท่ีคยุมีมาเพื่อเฉลิมฉลองนิยายสดุโปรดทัง้เจ็ด
เร่ืองของดสินีย์ โดยมิกกีแ้ละกู๊ฟฟ่ีจะนําผู้ เข้าชมทกุทา่นไปสูก่ารเดนิทางแหง่มนต์มายา ท่ีจะยกระดบัประสบการณ์
ของคณุขึน้ไปอีก 

 ขบวนพาเหรด “ดสินีย์ เพนท์ เดอะ ไนท์” ความตื่นตาตื่นใจยามค ่าคืน ครัง้แรกของขบวนพาเหรด LED ซึง่ใช้
เทคโนโลยีขัน้สงูจะสร้างความตื่นตาต่ืนใจให้กบัคณุด้วยการสมัผสัความตระการตายามคํ่าคืนในรูปแบบใหม่  

  (อาหารกลางวันและเยน็ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)   
  นําทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรม Kings Hotel / SAV Hotel / I Club Ma Tai Wai Hotel หรือระดบัเทียบเทา่ 
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วันท่ี 3 
 

เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ – วิคตอเรีย พ้อยด์ – โรงงานจวิเวอร์ร่ี – ร้านหยก - วัดเชอกุง 
        เจ้าแม่กวนอิมยืมเงนิ – ถนนนาธาน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (4) เมนูติ่มซ า  
   วิคตอเรีย พ้อยด์ พบกบัตกึระฟ้าท่ีสงูตระหง่านและอาคารตา่งๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุ้ย อาทิ ตกึ  
   แบงค์ออฟไชนา่ รูปทรงเหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหล่ียมมีมมุแหลมอยูร่อบด้าน สว่นเสาสงูด้านบน  
   คล้ายหนวดของแมลงมีไว้เพ่ือส่ือถึงพลงัอํานาจและความเจริญรุ่งเรืองให้กบัอาคารหลงันี,้ อาคารเอชเอสบีซี  
   ชาวฮอ่งกงยงัเช่ือวา่อาคารหลงันีมี้ฮวงจุ้ยท่ีดี ท่ีสดุในฮอ่งกง เพราะท่ีตัง้ของอาคารเป็นจดุบรรจบของเส้น  

  มงักรทัง้ห้า และการท่ีตกึหนัหน้าไปทางอา่ววิกตอเรียโดยไมมี่สิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง ก็หมายถึงความ  
  เจริญรุ่งเรืองท่ีไมมี่อปุสรรคใดๆ มาขดัขวาง ชัน้บนสดุของตกึมีสิ่งก่อสร้างคล้ายปืนใหญ่เป็นการแก้ฮวงจุ้ยให้กบั

ตกึแบงค์ออฟไชนา่ท่ีมีลกัษณะเป็นดาบแหลม ให้ทา่นได้ถ่ายภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   เจ้าแม่กวนอิม (รีพัสเบย์): ในแตล่ะปีจะมีผู้คนจํานวนมากเดนิทางมาขอพรจากเจ้าแมก่วนอิม, เจ้าแม่ 
  ทบัทิมและเทพเจ้าแหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มีลกูท่ีวา่กนัวา่ถ้าใครมาขอมกัสมหวงัทกุครัง้ไป จากนัน้  
  ข้ามสะพานซึง่เช่ือวา่จะมีอายยืุนยาวไปอีก 3 ปี แตมี่ข้อแม้วา่เม่ือข้ามไปแล้วอยา่เดนิย้อนกลบัทางเดมิให้เดนิ  
  ตรงไปข้างหน้าแล้วคอ่ยอ้อมสะพานกลบัมา  

  โรงงานจิวเวอร์ร่ี: ท่ีรับรองโดยรัฐบาลฮอ่งกง ได้เชิญซินแสช่ือดงัจดัวางตําแหนง่ของเคร่ือง  ประดบัแตล่ะเม็ดให้เข้า
กบักงัหนัซึง่เป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุ้ย โดยจําลองเลียนแบบมาจากแชกงเหม่ียว กงัหนัใหญ่ 4ใบ พดัท่ีชาว
ฮอ่งกงให้ความเล่ือมใสศรัทธา  

  ร้านหยก: แวะชมสินค้าท้องถ่ินของฮอ่งกง ให้ทา่นได้เลือกชมตามอธัยาศยั   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
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  วัดเชอกุง: สร้างเพื่อเป็นเกียรตแิก่เทพเชอคงุ แมท่พัแหง่ราชวงศ์ซง่ผู้ มีช่ือเสียงทัง้ด้านการรบ, ผดงุคณุธรรมและชว่ย

ขจดัปัดเป่าโรคภยัสิ่งไมดี่ทัง้หลายออกไปได้ โดยสร้างขึน้ครัง้แรกเม่ือ 300 ปีก่อน ตอ่มาราว ปี 1993 จงึได้สร้างวดัแหง่
ใหมข่ึน้มาทดแทนของเดมิและนํารูปปัน้ทา่นนายพลท่ีมีความสงูถึง 10 ม. เข้าไปตัง้ไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปัน้ 
8 เซียนแหง่ลทัธิเตา๋ ซึง่อยูบ่ริเวณทางเดนิด้านนอกซ้าย-ขวา ทกุวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮอ่งกงจะ
เดนิทางมาท่ีวดัแหง่นีเ้พ่ือถวายกงัหนัลม เพราะเช่ือวา่กงัหนัลมนีจ้ะ ชว่ยพดัพาสิ่งชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บออกไปจาก
ตวันําพาแตค่วามโชคดีเข้ามา ให้ทา่นได้หมนุกงัหนัทองแดงตาม ความเช่ือของชาวฮอ่งกง โดยหมนุ 3 รอบ   

  ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงนิ: สกัการะองค์เจ้าแมก่วนอิมท่ีมีอายกุวา่ 700 ปี ซึง่เป็นศาลดัง้เดมิของเมือง  
  ฮอ่งกง ทกุๆ ปี คนฮอ่งกงจะมาทําพิธีการยืมเงินเจ้าแมไ่ปบชูาเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแล้วในชว่งสิน้ปีก็จะ  
  นํามาคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเช่ียน เทอร์มินอล(ถนนนาธาน): จดุนดัพบของขาช้อปท่ีรวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แหง่เข้าด้วย  

กนั (ภายในแบง่ออกเป็นสองสว่น คือ สว่นพลาซา่และร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดงัระดบัโลก
และแบรนด์ทัว่ไป ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศรวมแล้วกวา่ 700 ร้านค้า พบกบั DFS Galleria ห้างฯ ปลอดภาษีท่ียก
ขบวนแบรนด์ หรูจากทัว่โลก เชน่ Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, Coach, Louis 
Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ทา่นได้เลือกช้อปอยา่งจใุจ 

 (อาหารเยน็ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม) 
              ได้เวลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง   
21.35 น.   ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิคาเธ่ย์ แปซิฟิค เท่ียวบนิท่ี CX – 617 
    (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (6) 
23.40  น.   เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
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อัตราค่าบริการ : Pro 2 

ฮ่องกง – พระใหญ่โป่หลิน – ดสินีย์แลนด์ - หมู่บ้านชาวประมง 
3 วัน / 2 คืน (CX) 

Period ผู้ ใหญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี  
พกักับผู้ ใหญ่ 2 ทา่น 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี  
พกักับผู้ ใหญ่ 2 ทา่น 

(ไมมี่เตียงเสริม) 

พกัเดี่ยว 

10 – 12 Jan 63 18,999.- 18,999.- 18,499.- 3,500.- 
17 – 19 Jan 63 18,999.- 18,999.- 18,499.- 3,500.- 
7 – 9 Feb 63 20,999.- 20,999.- 20,499.- 4,000.- 
14 – 16 Feb 63 18,999.- 18,999.- 18,499.- 3,500.- 
21 – 23 Feb 63 18,999.- 18,999.- 18,499.- 3,500.- 
28 Feb – 1 Mar 63 18,999.- 18,999.- 18,499.- 3,500.- 
6 – 8 Mar 63 18,999.- 18,999.- 18,499.- 3,500.- 
13 – 15 Mar 63 18,999.- 18,999.- 18,499.- 3,500.- 
20 – 22 Mar 63 18,999.- 18,999.- 18,499.- 3,500.- 
27 – 29 Mar 63 18,999.- 18,999.- 18,499.- 3,500.- 

***เงื่อนไขส าหรับการจองทัวร์*** 
1. **ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ช าระพร้อมเงนิค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 

2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ขึน้ไป ออกเดนิทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์เดนิทางพร้อมคณะจากเมืองไทย, มีไกด์ท้องถ่ิน 
    คอยดแูล ณ ฮอ่งกง) 
3. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ขึน้ไป ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์เดนิทางพร้อมคณะจากเมืองไทย) 
4. การทอ่งเท่ียวประเทศฮอ่งกง นัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวดงักลา่ว  
    คือ ร้านหยก, ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หากทา่นใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจา่ยคา่ทวัร์เพิ่มทา่นละ 800 HKD/ ทา่น  
    ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว  
5. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นราคาโปรโมชัน่ของสายการบนิ ต้องทําการจองพร้อมหน้าพาสและเม่ือท่ีนัง่คอนเฟิร์ม ต้องทําการจา่ยเงิน  

    คา่ทวัร์เตม็จํานวนทนัที และเม่ือออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเดนิทางได้  
 

อัตราค่าบริการรวม 
*คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง-กรุงเทพฯ) ชัน้ทศันาจรตามรายการ (กรณีอยูต่อ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลง หรือ  
  ต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ) และภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
*คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการระบ ุพกัห้องละ 2 ทา่น (กรุณาระบลุกัษณะห้องท่ีทา่นต้องการ เพ่ือความสะดวกสบายของตวั  
  ทา่นเอง : Twin = ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี่ยว : Triple = ห้อง 3 เตียง : หากไมมี่ 
  การระบ ุทางบริษัทฯ ขออนญุาตจิดัเป็นเตียง Twin ให้กบัทา่น 
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*คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามท่ีระบใุนรายการ (หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคืนเงินได้)  
*คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
*คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางทา่นละ ไมเ่กิน 30 กิโลกรัม 
*คา่มคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง 
*คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่น 
  ข้อจํากดัท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
**ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ช าระพร้อมเงนิค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
*คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทยและคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ ถือหนงัสือเดนิทางตา่งชาติ  
*คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
*คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางท่ีมีนํา้หนกัเกิน 30 กิโลกรัม 

*คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เชน่ คา่ซกัรีด , คา่โทรศพัท์, คา่มินิบาร์ ฯลฯ 

*คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% คดิจากยอดบริการ  
 

เงื่อนไขการจอง  
1. มดัจําทา่นละ 8,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนงัสือเดนิทางมาท่ีบริษัทฯ  
2. สว่นท่ีเหลือชําระก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 15 - 20 วนั  
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชําระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี 
และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบไุว้ ในรายการ
เดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2.บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ  
   ควบคมุของทางบริษัทฯ หรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย,  
   ความลา่ช้าหรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3.หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่น  
   ได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร  
   เดนิทางไมถ่กูต้องหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5.รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั  
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   ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6.ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิ  
   ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก  
   สายการบนิ, บริษัทฯ ขนสง่ หรือหนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทน  
   ให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8.มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม  
   โดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
9.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า แล ะความผิดพลาดจากทาง 
   สายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ  
   จดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ  
12.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การยกเลิกบนิ, การประท้วง, การนดั  
     หยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
13.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม  
     และอบุตัเิหต ุจากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง  
14.เม่ือทา่นตกลงชําระเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง  
     ตา่งๆ ทัง้หมด 
15.รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ .   
     เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม  
16.การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัสําหรับผู้สบูบหุร่ี/ปลอดบหุร่ีได้  
     โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ เข้าพกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่  
     สามารถรับประกนัได้  
17.ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้ เดนิทาง  
     ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศ  
     ในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย, การหลบหนี, เข้าออกเมือง, เอกสารเดนิทางไม่  
     ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  
18.สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของตา่งประเทศ หรือวนัเสาร์, อาทิตย์ รถอาจจะตดิ อาจะทําให้  
     เวลาในการทอ่งเท่ียวและช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึง่  
     อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดนิทางในบางครัง้ท่ีต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรม  
19.การบริการของรถบสันําเท่ียว ตามกฎหมายของตา่งประเทศ สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลา 
     ได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรวนัท่ีเดนิทางนัน้ๆ  
     เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง   


