
 

 

 

 

 

ตารางเดินทางและราคาทวัร ์

ตารางเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว จ านวน 

03 - 05 พฤศจิกายน 59 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

10 - 12 พฤศจิกายน 59 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

24 - 26 พฤศจิกายน 59 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

01 - 03 ธนัวาคม 59 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

15 - 17 ธนัวาคม 59 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

05 - 07 มกราคม 60 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

12 - 14 มกราคม 60 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

09 - 11 กุมภาพนัธ ์60 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

16 - 18 กุมภาพนัธ ์60 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

23 - 25 กุมภาพนัธ ์60 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

02 - 04 มีนาคม 60 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

09 - 11 มีนาคม 60 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

16 - 18 มีนาคม 60 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

23 - 25 มีนาคม 60 (พฤหสั-เสาร)์ 13,999.- 13,999.- 3,000.- 20 ท่าน 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 800 บาท/ตอ่ทรปิ 

 

** โปรดอ่าน โปรแกรมและเง่ือนไขทั้งหมดใหค้รบถว้นทุกครั้ง หากมีขอ้สงสยัใดๆ  

โปรดสอบถามผูข้ายทนัที  ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ มิฉะนั้นบรษิทัฯ จะถือว่า 

** ท่านรบัทราบ และยนิยอมปฏิบตัติามโปรแกรมและเง่ือนไขอยา่งเขา้ใจตรงกนัแลว้ ** 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – ดิสนียแ์ลนด ์- จูไห ่ 

06.30 น.  ทุกท่านพรอ้มกนั ณ  สนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์K   

สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัคณะ 

นัง่แบบ 4-2-4  / มีอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืม บริการบนเคร่ือง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 20 กก. 



 

หมายเหตุ :  ตัว๋ท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ สายการบินไมอ่นุญาตใหท่้านเลือกท่ีนัง่ แต่จะจดัใหนั้ง่ดว้ยกนัในกรุป๊  

08.50  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน HX768 

12.40 น.  ทุกท่านถึง สนามบิน ฮ่องกง CHECK LAP KOK นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองฮ่องกง จากน้ัน

พาเดินออกทาง Hall B เพ่ือข้ึนรถโคช้ปรบัอากาศ ออกเดินทางสู่เกาะเกาลนู  

ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ เมื่อเขา้ไปในฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์เราจะพบกบัโซนต่างๆ 5 โซน แต่ละโซนจะเป็นเคร่ืองเล่น

ไมถึ่งกบัหวาดเสียวสกัเท่าไหร่ เหมาะสาํหรบัครอบครวั 

อิสระอาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านไดเ้ท่ียวเล่นอยา่งไมส่ะดุด 

ไกดจ์ะไมเ่ขา้ในสวนสนุกพรอ้มกบัท่าน เมื่อถึงเวลานัดหมายไกดจ์ะรอรบัท่านจุดนัดหมาย 

 

สวนสนุกแห่งน้ีจะมี 5 โซนใหญ่ดว้ยกนั รวมถึงรา้นอาหารมากมาย 

Zone 1 Main Street USA  

จะเป็นสไตลค์นัทรี มีรา้นขายของท่ีระลึก มีรถไฟวนรอบสวนสนุก 

Zone 2 Tomorrowland  

พาไปลํ้าจินตนาการกบัโลกแห่งอนาคต มีเคร่ืองเล่นแนวต่ืนเตน้เรา้ใจ 

Zone 3 Fantasyland  

เติมเต็มทุกจินตนาการในดินแดนแห่งเทพนิยาย มีปราสาท และเคร่ืองเล่นน่ารกัๆ เหมาะกบัเด็กๆ 

Zone 4 Adventureland  

มาโซนน้ีตอ้งเนน้ความต่ืนเตน้ผจญภยัไปในดินแดนลึกลบั เหมือนกาํลงัเขา้สู่ป่าอเมซอน 

Zone 5 Toy Story Land, Grizzly Gulch  

เป็นโซนใหมท่ี่น่าสนใจทีเดียว โซนเล็กๆ เนน้ถ่ายรปู และเคร่ืองเล่นเบาๆ 

 

20.30 น.  นําท่านออกเดินทางสู่  จไูห่ (โดยเรือเฟอร่ี) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั (คืนท่ี 1) BAO QING FU HOTEL  หรือใกลเ้คียง  

วนัสอง  จูไห่ - ถนนคู่รกั - บวัหิมะ - หยก - ผา้ไหม - สวนหยวนหมิง (ไม่มีโชว)์ - ตลาดไตด้ินกงเป่ย            



 

บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

ถนนคู่รกั เป็นถนนยาวเลียบริมทะเล มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร โดยรฐับาลจไูห่มีการตกแต่งภมูิทศัน์ 

ของถนนเสน้น้ี เพ่ือใหเ้กิดความสวยงาม และความร่มร่ืน เหตุท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รกัน้ัน เน่ืองมาจากบริเวณถนน 

ริมชายหาดมีการวางมา้นัง่ ทาํมาสาํหรบันัง่ไดที้ละ 2 คนเท่าน้ัน ทาํใหไ้ดร้บัความนิยมในหมูคู่่รกัหนุ่มสาวเป็น 

อยา่งมาก  โดยสถานท่ีน้ีไดม้ีตาํนานเล่าขานเก่ียวกบัความรกัมายาวนาน เร่ืองมีอยูว่า่ ในหมูบ่า้นชาวประมงริม 

ทะเล มีชายหาฟืนคนหน่ึง ทาํมาหากินดว้ยความขยนัหมัน่เพียร อดทน และซ่ือสตัย ์ไดต้กหลุมรกักบั นาง 

เทพธิดาแห่งทอ้งทะเล ทั้งสองใชชี้วิตร่วมกนัอยา่งมีความสุขตลอดเวลากวา่ 8 ปี ทาํใหช้ายท่ีอาศยัอยูบ่า้น 

ขา้งๆ อิจฉาเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากตนเองมกัจะทะเลาะกนัภรรยาอยูบ่่อยครั้ง จึงนําความลบัท่ีตนเองรูไ้ปบอก 

แก่ชายขายฟืนวา่ “แทจ้ริงแลว้ภรรยาของท่านไดอ้มไขมุ่กท่ีสวยงามและมีค่าไวใ้นปาก” ซ่ึงทาํใหช้ายหาฟืนรูสึ้ก 

นอ้ยใจ และเสียใจ ท่ีภรรยามีความลบักบัเขา ชายหนุ่มจึงไดเ้รียกภรรยามาซกัถาม จนทราบวา่เร่ืองท่ีนางอม 

ไขมุ่กมีค่าไวเ้ป็นความจริง ชายขายฟืนจึงขอใหน้างคายออกมาใหเ้คา้ด ูแต่นางกลบัปฏิเสธ โดยบอกวา่หากตน 

คายไขมุ่กออกมา ตนจะกลายเป็นหินทนัที ชายหนุ่มไมเ่ช่ือท่ีนางกล่าว นางจึงตดัสินใจสละความรกัเพื่อพิสจูน์ 

คาํพดูดว้ยการคายไขมุ่กออกมา ทนัใดน้ันเอง นางกลายเป็นหินต่อหนา้ต่อตา เขากระโดดกอดภรรยารํา่ไห ้ แต่ 

มนัสายไปเสียแลว้ เขาไดท้าํรา้ยภรรยาท่ีรกัเขาไปแลว้ และเพ่ือเป็นการระลึกถึงความรกัอนัยิ่งใหญ่ จึงไดม้ีการ 

สรา้งรปูป้ันของนางไวก้ลางทะเลใกลก้บัหมูบ่า้นชาวประมงนัน่เอง  นางเทพธิดาน้ันจึงถูกสรา้งเป็นรปูป้ันช่ือวา่   

จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ หรือ สาวงามหวีหน่ี เป็นหินแกะสลกัตั้งเด่นสง่าอยูริ่มทะเลบริเวณอ่าวเซียงห ูมีขนาดใหญ่มี 

ความสงูถึง 8.7 เมตร และมีน้ําหนักถึง 10 ตนั มือถือไขมุ่กไวโ้ดยยกขึ้ นเหนือศีษระ ตามเร่ืองเล่าดงักล่าว 

  

ชมสินคา้ OTOP ขึ้ นช่ือของจีน สินคา้ของชาวจีน ท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน คงไมพ่น้สินคา้ประเภท ผา้ไหมแท ้หยก

แท ้และ ยาสมุนไพร ลว้นแลว้เป็นสินคา้ท่ีมีประโยชน์ ดา้นสุขภาพ และมีคุณค่าอยา่งมาก เมื่อท่านมาถึงแหล่ง

สินคา้เหลา้น้ีแลว้ อยา่พลาดท่ีจะเลือกซ้ือเป็นเจา้ของ หรือ นําไปฝากคนท่ีคุณรกั  

  

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

พระราชวงัหยวนหมิง ถูกสรา้งขึ้ นบริเวณใจกลางของภเูขาชิลิน ทดแทนพระราชวงัแห่งเดิมท่ีปักก่ิง ซ่ึงถูกทาํลาย  

ไปในปีค.ศ. 1860 จากการบุกของกองทพัองักฤษในช่วงสงครามฝ่ินครั้งท่ี 2 ภายในมีเน้ือท่ี 1.39 ตาราง 

กิโลเมตร สรา้งขึ้ นตามแบบในอดีตทุกประการ อีกทั้งมีฮวงจุย้ท่ีดี เน่ืองจากถูกโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่มทั้ง  



 

3 ดา้น ดา้นหนา้ เป็นพ้ืนท่ีราบ ภายในมีทะเลสาบ 80,000 ตรม. มีขนาดเท่ากบัสวนเดิมกรุงปักก่ิง 

  

วดัผูโ้ถ่ว เป็นวดัจีนท่ีสรา้งขึ้ นเป็นตวัแทน ขององคเ์จา้แมก่วนอิม ท่ีตั้งอยูบ่นเกาะผู่ถ่อซาน เพ่ือใหช้าวเมืองจไูห่  

ไดก้ราบขอพร ภายในตวัวดัยงัเป็นท่ีประดิษฐานของส่ิงศกัด์ิอีกหลายองคด์ว้ยกนั โดยแต่ละองคก็์จะใหพ้รท่ี  

แตกต่างกนัออกไป อาทิ องคเ์จา้แมก่วนอิม ใหพ้รดา้นความโชคดี องคส์งักระจาย ใหพ้รดา้นความอุดมสมบรูณ ์  

องคอ์มิตรพุทธเจา้ ใหพ้รดา้นการมีสุขสวสัดี พระพุทธเจา้ 4 พระองค ์ใหพ้รดา้นการมีอายุท่ียืนนาน 

 

บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!  Seafood + Red Wine 

ตลาดใตดิ้นก๋งเป่ย  แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ เลียนแบบเกรด A+ ติดแอรช่ื์อดงั  ประจาํเมืองจไูห่ ภายในประกอบดว้ย

รา้นคา้กวา่ 5,000 รา้น มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลาย กระเป๋า รองเทา้ กางเกง นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ี

สาํคญัราคาไมแ่พง แลว้ยงัสามารถต่อรองราคาได ้เป็นท่ีถูกใจนักท่องเท่ียวชาวไทยอยา่งยิ่ง 

  

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั (คืนท่ี 2) BAO QING FU HOTEL  หรือใกลเ้คียง 

วนัสาม   วดัแชกง - จวิเวอรี่ - กระเชา้นองปิง - พระใหญ่เกาะลนัเตา - City Gate Outlet - สนามบิน 

บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

08.00 น.  นําท่านออกเดินทางกลบัสู่ ฮ่องกง (โดยเรือเฟอร่ี) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 



 

วดัแชกง หรือ วดักงัหนั  เป็นวดัหน่ึงท่ีประชาชนชาวจีนในฮ่องกง   ใหค้วามเล่ือมใสศรทัธา อยา่งมาก สรา้งขึ้ น

เพ่ือระลึกถึงตาํนานแห่งนักรบราชวงศซ่์ง  วดัน้ีถูกกล่าวขานใหเ้ป็น   วดัท่ีขึ้ นช่ือดา้นเสริมดวง แกช้ง ตามความ

เช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได ้เร่ิมตน้ปีใหม ่เพ่ือขบัไล่ส่ิงชัว่

รา้ยและนําแต่ส่ิงดีๆ เขา้มา  *** ขอใหท่้านมีความตั้งใจในการขอพร สถิติสาํเร็จทุกราย  

 

โรงงานจิวเวอรร่ี์  ท่านจะได้พบกบั จ้ีกงัหนั  เคร่ืองราง ของขลงั ช่ือดงั ท่ีทัว่โลกใหก้ารยอมรบั **ของแทต้อ้งท่ี

ฮ่องกงเท่าน้ัน** ออกแบบโดยสินแซช่ือดงัจาก วดัแชกง  วงลอ้กงัหนัปัดเป่าอุปสรรค พดั พาโชคลาภมาสู่ตนเอง

และครอบครวั ท่านสามารถชมและเลือกซ้ือใส่เพ่ือเสริมบารมี ซ่ึงดารานิยมเป็นอยา่งมาก เพราะสาํเร็จตามท่ีขอ 

    

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

กระเชา้นองปิง 360 เป็นกระเชา้ ลอยฟ้า ท่ียาวท่ีสุดในโลก  มุง่สู่ ท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ 

ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา ใหท่้านไดก้ราบขอพร  พระใหญ่เกาะลนัเตา  เป็นวดัท่ี

สรา้งขึ้ นเมื่อปี 1924เป็นพระพุทธรปูทองสมัฤทธ์ิประทบักลางแจง้องคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก หนัก 250ตนัและสงู 

34เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้ระหวา่งเดินมาท่ีวดัจะเห็นพระใหญ่แต่

ไกล หากใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชีวิตจะพบแต่ความสุขความสาํเร็จในทุกๆ ดา้น 

 

CITY GATE OUTLET  ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมสากลช่ือดงัในราคาลดพิเศษถึง 70%

ไมว่า่จะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือไมท่าํใหท่้านเสียเวลาอนัมีค่า  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่สนามบินฮ่องกง 



 

 

 

23.15 น.  เหิรฟ้ากลบัประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เท่ียวบิน HX773 

01.10 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพทุกท่าน 

ท่ีนัง่แบบ 4-2-4  / มีของวา่งและเคร่ืองด่ืม บริการบนเคร่ือง / โหลดกระเป๋าได ้1 ใบ 20 กก. 

(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินขากลบัเป็น HX761/HX773/HX769 ขึ้ นอยูก่บัสายการบิน) 

หมายเหตุ :  ตัว๋ท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ สายการบินไมอ่นุญาตใหท่้านเลือกท่ีนัง่ แต่จะจดัใหนั้ง่ดว้ยกนัในกรุป๊ 

 

หมายเหต ุราคาน้ีการนัตเีดินทางขั้นต  า่ 20 ท่าน  หากไม่ถึงจะไม่สามารถออกกรุป๊ได ้  

โดยกรณีดงักล่าวจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนถึงวนัเดินทางจรงิ  

บรษิทัฯ มีความยนิดีประสานงานใหท้่านเดินทางตอ่ไดต้ามความประสงค ์ 

โดยเลือกช าระค่าทวัรใ์นราคาเพิ่มเตมิ หรอื เลือกยา้ยวนัเดินทาง 

ขอ้ควรทราบ ตามนโยบายของรฐับาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหม้ีการ

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, หยก, ชา, นวด

ฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหม ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บั

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  

2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

3. อาหาร 5 มื้ อ ตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่าบริการ ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน (ไมใ่ช่ค่าทิป) 

6. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

7. ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

8. ภาษีน้ํามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง)  

9. ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จาํกดัไมเ่กิน 20 กก.  

อตัราค่าบริการไม่รวม 



 

1. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิ

บาร,์ซกัรีดค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  

3. ค่าทิป ไกดแ์ละคนขบัรถ (ทอ้งถ่ิน)  ท่านละ 800 บาท ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสนามบินวนัเดินทาง  

4. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามสินน้ําใจของทุกท่าน ไมบ่งัคบัใดๆ 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

1. ชาํระมดัจาํค่าทวัร ์5,000 บาท ภายใน 2 วนั นับจากวนัท่ียืนยนัจอง ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 

21 วนัทาํการ  (กรณีท่านจองหลงั 21 วนั ก่อนเดินทาง ตอ้งชาํระเต็มจาํนวนเท่าน้ัน) หากยงัไมช่าํระ

ค่ามดัจาํ ถือวา่การจองน้ันไมส่มบรูณ ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใหส้าํหรบัผูท่ี้ชาํระค่าทวัรเ์ขา้มาก่อน    

2. แนบสาํเนาหนังสือเดินทาง (ขอภาพชดัเจน) โดยมีวนัหมดอายุคงเหลือไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน  และมีหนา้

วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  

1. กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด ฤดทู่องเท่ียว เทศกาลสาํคญั ไมม่ีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

เน่ืองจากก่อนการจาํหน่ายทวัร ์บริษัทฯ ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุป๊ ท่ีมีการการนัตีค่า

มดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินจากตน้

ทางได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จึงไมส่ามารถคืนเงินมดัจาํ

หรือค่าทวัรท์ั้งหมดได ้

2. ช่วงวนัปกติ ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั หรือก่อนหนา้น้ัน เก็บธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน 

2.1 ยกเลิกการ เดินทางหลงั 30 วนั คิดค่าใชจ้่าย 50 เปอรเ์ซ็นต ์ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

2.2 ยกเลิกการ เดินทางหลงั 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ ผูใ้หญ่ 20 ท่านขึ้ นไป ต่อกรุป๊  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือน

การเดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง (บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้ นไป) ไมค่รบ 20 ท่าน 

2. เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  และมีหนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้  

และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน ( บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ 

ทั้งส้ินหากอายุหนังสือเดินทางเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทางได ้)  

4. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, การถูกยกเลิกวีซ่า

กระทนัหนั, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออก

เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัใน

เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบโปรแกรม อาทิเช่น 

ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางม้ือ, เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้าํระใหต้วัแทน

ต่างประเทศเป็นการชาํระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 



 

6. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุ

ท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีกระเป๋าเกิดสญูหายชาํรุดจากสายการบิน  

7. กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธิมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ

ท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน  

8. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคากรุป๊เหมาพิเศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ จะไมส่ามารถนํามาเล่ือน

วนัเดินทาง หรือ ขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนช่ือได้ 

9. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัท หรือชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด  


