
 

 

*จุดเดน่โปรแกรม* 

1. ดิสนียแ์ลนด ์รวมค่าเขา้และเครือ่งเล่น เรยีบรอ้ยแลว้  

พิเศษ!! สมัผสัเครือ่งเล่นใหม่ก่อนใครเพื่อนในโลก! IRON MAN EXPERIENCE   

2. พิเศษ! นัง่รถราง Peak Tram สมัผสัวิวทิวทศันเ์กาะฮ่องกงแบบสูงปรี้ ดดดด!   

3. พิเศษ! อิ่มอรอ่ยกบั 2 เมนูเด็ด (1) ห่านยา่ง (2) หอยเป๋าฮ้ือ + ไวนแ์ดง 

4. พิเศษ! ชมโชวสุ์ดอลงัการ "หมู่บา้นวฒันธรรม" สวยงามอลงัการ มีช่ือเสยีงที่สุด  

5. พิเศษ! ขา้มด่านดว้ย "รถโคช้" สะดวกสบายมาก ไม่ตอ้งลากกระเป๋าข้ึนรถไฟใหเ้หน่ือย 

ตารางเดินทางและราคาทวัร ์

ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นโปรโมชัน่ / เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี สอบถามพนักงานอีกครั้ง 

*ราคาทวัรย์งัไม่รวมทิปไกด/์คนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 1,000.- บาท/ทริป (ไม่มีอตัราเด็ก) 



 

รหสักรุป๊ ตารางเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว 

HKTG03-1708 23 - 26 กุมภาพนัธ ์2560  13,999.- 13,999.- 4,000.- 

HKTG03-1709 24 - 27 กุมภาพนัธ ์2560 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

HKTG03-1710 05 - 08 มีนาคม 2560  13,999.- 12,999.- 4,000.- 

HKTG03-1711 06 - 09 มีนาคม 2560 13,999.- 12,999.- 4,000.- 

HKTG03-1712 09 - 12 มีนาคม 2560  13,999.- 13,999.- 4,000.- 

HKTG03-1713 12 - 15 มีนาคม 2560 13,999.- 12,999.- 4,000.- 

HKTG03-1714 13 - 16 มีนาคม 2560  13,999.- 12,999.- 4,000.- 

HKTG03-1715 16 - 19 มีนาคม 2560 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

HKTG03-1716 17 - 20 มีนาคม 2560 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

HKTG03-1717 19 - 22 มีนาคม 2560  13,999.- 12,999.- 4,000.- 

HKTG03-1718 20 - 23 มีนาคม 2560 13,999.- 12,999.- 4,000.- 

HKTG03-1719 23 - 26 มีนาคม 2560 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

HKTG03-1720 24 - 27 มีนาคม 2560 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

HKTG03-1721 30 มีนาคม - 02 เมษายน 2560 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

HKTG03-1722 31 มีนาคม - 03 เมษายน 2560 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

HKTG03-1723 06 - 09 เมษายน 2560 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

HKTG03-1724 20 - 23 เมษายน 2560 13,999.- 12,999.- 4,000.- 

HKTG03-1725 21 - 24 เมษายน 2560 13,999.- 12,999.- 4,000.- 

HKTG03-1726 28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

HKTG03-1727 04 - 07 พฤษภาคม 2560 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

HKTG03-1728 07 - 10 พฤษภาคม 2560 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

HKTG03-1729 11 - 14 พฤษภาคม 2560 13,999.- 12,999.- 4,000.- 

** โปรดอ่าน โปรแกรมและเง่ือนไขทั้งหมดใหค้รบถว้นทุกครั้ง หากมีขอ้สงสยัใดๆ  

โปรดสอบถามผูข้ายทนัที ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์มิฉะนั้นบรษิทัฯ จะถือว่า 

** ท่านรบัทราบ และยนิยอมปฏิบตัิตามโปรแกรมและเง่ือนไขอยา่งเขา้ใจตรงกนัแลว้ ** 

วนัแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ - เช็คอิน โหลดกระเป๋า   

23.30 น.  ทุกท่านพรอ้มกนั ณ  สนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์K   

สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัคณะ 

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

หมายเหตุ :  ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ สายการบินไมอ่นุญาตใหเ้ลือกท่ีนัง่ ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่ม 

เจา้หนา้ท่ีทวัรจ์ะช่วยรอ้งขอท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่าน ณ จุดเช็คอิน ทงัน้ีขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินเป็นสาํคญั  

วนัสอง      ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค (รถรางพีคแทรม) - รีพลสัเบย ์- ดิสนียแ์ลนด ์- เซินเจิ้ น 

04.00  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน HX774 (บางพีเรียด HX780 เวลา 03.35 - 08.00)  

08.15 น.  ทุกท่านถึง สนามบิน ฮ่องกง CHECK LAP KOK นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองฮ่องกง จากน้ัน

พาเดินออกทาง Hall B เพ่ือข้ึนรถโคช้ปรบัอากาศ ออกเดินทางสู่เกาะเกาลนู  

บริการอาหารเชา้ ณ สนามบินฮ่องกง   



 

วิคตอเรียพีค (รถรางพีคแทรม ) เป็นจุดชมวิวท่ียอดเยี่ยมท่ีสุด ตอ้งท่ึงกบัสีสนัท่ีสวยงามของเสน้ขอบฟ้า อ่าว

วิคตอเรียท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และตึกระฟ้าท่ีพุ่งทะยานขึ้ นสงูตดักบัแนวเขาเขียวขจีอนัแสนสงบ  

 
อ่าวรีพลสัเบย ์หรือ อ่าวน้ําต้ืน หาดทรายยาว รปูพระจนัทรเ์ส้ียว เป็นหน่ึงในหาดท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

ฮ่องกง อาคารสโมสรของสมาคมกูภ้ยัของฮ่องกงสรา้งขึ้ นในสไตลจี์นดั้งเดิม เพดานตกแต่งดว้ยลวดลายมงักรขด

เป็นวงท่ีดอูลงัการ รปูป้ันคู่สงูตระหง่านของ เจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วมีความโดดเด่นท่ามกลางสวนสวย 

มองทอดสายตาลงไปท่ีชายหาด 

 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ เมื่อเขา้ไปในฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์เราจะพบกบัโซนต่างๆ 5 โซน แต่ละโซนจะเป็นเคร่ืองเล่น

ไมถึ่งกบัหวาดเสียวสกัเท่าไหร่ เหมาะสาํหรบัครอบครวั  สมัผสัเคร่ืองเล่นใหมก่่อนใครเพ่ือนในโลก!  

IRON MAN EXPERIENCE  เปิดแลว้แห่งแรกในโลก  ซ่ึงเปิดใหบ้ริการวนัแรก 11 มกราคม 2560 ใหมส่ด!! 

อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านไดเ้ท่ียวเล่นอยา่งไมส่ะดุด 

ใหทุ้กท่านเก็บภาพประทบัใจ "พลไุฟปราสาท" แสนสวยจนถึงเวลา 20.00 น. 

 



 

 

 

21.30 น.  นําท่านผ่านด่าน ออกเดินทางไปสู่ เซินเจ้ิน (โดยรถโคช้) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั (เซินเจ้ิน/คืน1) HONG LI LAI HOTEL / VIENNA HOTEL  หรือใกลเ้คียง 

วนัสาม   เซินเจิ้ น - ชอ้ปป้ิงสินคา้ OTOP - ชมหมู่บา้นวฒันธรรม - ชมโชว ์- ชอ้ปป้ิงตลาดหล่อวู  

บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

ชมสินคา้ OTOP ขึ้ นช่ือของจีน สินคา้ของชาวจีน ท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน คงไมพ่น้สินคา้ประเภท ผา้ไหมแท ้หยก

แท ้และ ยาสมุนไพร ลว้นแลว้เป็นสินคา้ท่ีมีประโยชน์ ดา้นสุขภาพ และมีคุณค่าอยา่งมาก เมื่อท่านมาถึงแหล่ง

สินคา้เหลา้น้ีแลว้ อยา่พลาดท่ีจะเลือกซ้ือเป็นเจา้ของ หรือ นําไปฝากคนท่ีคุณรกั  

  

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

หมูบ่า้นวฒันธรรม และ เมืองจาํลอง (ไมร่วมค่ารถรางภายใน) ซ่ึงถือเป็นอีกสถานท่ีท่องเท่ียวไฮไลทท่ี์มี 

นักท่องเท่ียวทั้งชาวต่างชาติและชาวจีนมานิยมมาท่องเท่ียวกนั ท่ีน่ีแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ  ทางฝัง่ซา้ยจะ 

เป็นโซน "เมืองจาํลอง" ท่ีจาํลองสถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดงัของจีนจากเมืองต่างๆ ทัว่ประเทศกวา่ 82 สถานท่ี 

ดว้ยกนัคบั ส่วนฝัง่ทางขวาจะเป็น "หมูบ่า้นวฒันธรรม" ท่ีสรา้งบา้นจาํลองของชาวเผ่าต่างๆท่ีสรา้งเท่าขนาด  

บา้นจริงและในโซนน้ียกมาแสดงใหช้มกนั 24 ชนเผ่า  ซ่ึงบา้นแต่ละหลงัจะมีการแสดงต่างๆ   



 

 

โชวห์มูบ่า้นวฒันธรรม หรือ โชวม์งักรและนกฟีนิกซ ์ ท่ีจดัแสดงเพียงรอบเดียวต่อวนั โดยเร่ิมตั้งแต่เวลา 17.00 

น. เป็นการแสดงท่ีรอ้ยเร่ืองราวตั้งแต่ตน้กาํเนิดของมนุษยชาติไปยงัแต่ละยุคสมยัของจีนท่ีผสมผสานประเพณี

วฒันธรรมและตาํนาน เร่ืองเล่าต่างๆ ไว ้เป็นโชวท่ี์อลงัการทั้งเร่ืองการแสดง ชุดแต่งกาย เสปเชียลเอฟเฟค  

 

บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!  Seafood + Red Wine 

ตลาดหล่อว ูหา้งดงัท่ีคนไทยขนานนามวา่ มาบุญครองจีน จาํหน่ายสินคา้เลียนแบเกรด A+ แบรนดด์งัมากมาย 

อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 



 

 

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั (เซินเจ้ิน/คืน2) HONG LI LAI HOTEL / VIENNA HOTEL  หรือใกลเ้คียง 

วนัสี่   ฮ่องกง - วดัแชกง - จวิเวอรี่ - วดัหวงัตา้เซียน - ชอ้ปป้ิงนาธาน - สนามบิน 

บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

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  เมนูพิเศษ! ห่านยา่ง 

วดัหวงัตา้เซียน เป็นวดัท่ีมีอายุกวา่คร่ึงศตวรรษ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีพกัอาศยัของการเคหะ ตวัวดัมีความ

งดงามดว้ยอาคารท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ ตั้งอยูบ่นไหล่เขาเกาลนู เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ

และเป็นศนูยร์วมแห่งความเช่ือทางศาสนาถึง 3 ศาสนาดว้ยกนั ไดแ้ก่ เต๋า พุทธ และขงจ๊ือ ในแต่ละวนัจะมีผูค้น

หลัง่ไหลมากราบไหวต้ลอดเวลา โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีมาเพ่ือสกัการะขอพรจากท่านมหาเทพ 



 

 

จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน)  ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงท่ีทนัสมยัท่ีสุด มีรา้นคา้ไวเ้กือบทุกประเภท 

รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทุกมุมโลก ลํ้าสมยัสุด ๆ 

แปลกใหม ่หลากหลายประเภทใหจ้บัจ่าย ไมว่า่จะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดิจิตอล 

โทรศพัทม์ือถือ เชิญเลือกชมซ้ือสินคา้แฟชัน่ท่ีมีเอกลกัษณเ์ป็นของ ตวัเองในสินคา้ก๊ิบเก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือก

มิกซแ์อนดแ์มช ไดอ้ยา่งเมามนัสก์นัเลยทีเดียว  21.00 น. นําทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง  

 

22.30 น.  นําทุกท่าน เช็คอิน / โหลดสมัภาระ เตรียมตวัเดินทางกลบั (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. *ถา้คนเยอะ) 

00.40 น.  เหิรฟ้ากลบัประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เท่ียวบิน HX773 

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินขากลบั (บางพีเรียด) จากเดิมเป็น HX767 02.00-03.55 

ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสายการบินเป็นสาํคญั โดยจะยืนยนัใหท้ราบอีกครั้งในใบนัดหมายการเดินทาง 

หมายเหตุ :  ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ สายการบินไมอ่นุญาตใหเ้ลือกท่ีนัง่ ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่ม 

เจา้หนา้ท่ีทวัรจ์ะช่วยรอ้งขอท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่าน ณ จุดเช็คอิน ทงัน้ีขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินเป็นสาํคญั 

02.25 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพทุกท่าน 

 

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 7 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. ค่าทิป ไกดแ์ละคนขบัรถ (ทอ้งถ่ิน)  ผูใ้หญ่และเด็ก  1,000 บาท / ท่าน / ทริป 

2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามสินน้ําใจของทุกท่าน ไมบ่งัคบัใดๆ 

3. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

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

บาร,์ซกัรีดค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

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

30 วนัเท่าน้ัน (กรณีท่านจองหลงั 30 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  


