
                                                                                                                           

 
ฮ่องกง-ดิสนียแ์ลนด ์3วนั2คืน 

เดนิทางโดยสายการบนิ Kenya Airways ( KQ ) 

พเิศษ!!!พักโรงแรมในดสินยีแ์ลนด5์+ดาว 

ฟร ี!!!โทรไมม่ลีมิติทัง้ไทยและฮอ่งกง 
เท่ียวดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วนัแบบจใุจ+ชมพลใุนดิสนียแ์ลนด ์

 (รวมค่าตัว๋และค่าเคร่ืองเล่นทุกอย่าง ) 

    



                                                                                                                           

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพ ฯ  - ฮ่องกง  

12.00 น.        คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู10 แถว W  สายการบินเคนยา่ แอร์เวย์( KQ )เพื่อทําการเช็คอินตัว๋ 
15.05 น. เหิรฟ้าสูฮ่่องกง โดยสายการบินเคนยา่ แอร์เวย์  เที่ยวบินที ่KQ860 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
18.40 น ถึงทา่อากาศยานใหม ่เช็กลปัก๊อกลงทนุด้วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหมึา   

เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้วนําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคารเพื่อรับประทาน
อาหารคํ่า 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร   หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสูโ่รงแรมสดุหรูระดบั 5 ดาว  
เมื่อถึงโรงแรมที่พกัอิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั  คืนนีพ้กัที่  Disney Hollywood Hotel  ( 5ดาว) 

https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotels/disneys-hollywood-hotel/ 

แนะน า : ทา่นควรเครยีมชุดวา่ยน า้ตดิตวัไปดว้ยเพราะ      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

วันที่สอง  ฮ่องกง – ดสินีย์แลนด์(เตม็วัน) + ชมพลุในดสินีย์แลนด์  

                 
เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   อาหารเป็นแบบบฟุเฟ่ต์  หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสู ่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  อาณาจกัรสวน

สนกุอนัยิ่งใหญ่แหง่ใหมล่า่สดุของโลก“ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” ทา่นจะได้สนกุกบัสวนสนกุดิสนีย์ เต็มวนัอยา่งจใุจและคุ้มคา่ ฟรีเคร่ืองเลน่ทกุ
ชนิด  ทา่นจะได้พบกบัเคร่ืองเลน่อนัทนัสมยันและสดุสนกุที่สดุแหง่ใหมข่องโลก ซึง่แบง่ออกเป็น 4 สว่น    MAIN STREET USA ทา่นจะได้
พบกบัร้านค้าขายของที่ระลกึและร้านอาหารมากมายและสดุสนกุกบั   รถไฟไอนํา้โบราณรอบสวนสนกุและขบวนพาเหรดอนัยิ่งใหญ่ ทา่น
จะพบกบัตวัการ์ตนูขวญั ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ   TOMORROW LAND ทา่นจะได้สนกุกบัเคร่ืองเลน่แนวโลกอนาคตอนัทนัสมยั 
SPACE MOUNTAIN  เคร่ืองเลน่ท่ีสนกุสดุๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เคร่ือง  เลน่ท่ีปกป้องจกัรวาลยิงตอ่สู้ผู้ รุกราน
พร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เคร่ืองเลน่ขบัยานอวกาศสดุสนกุ   FANTASY LAND สดุสนกุกบัเมืองเทพนิยายทา่นจะได้พบกบัโชว์อนั
ยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตนูท่ี  ทา่นช่ืนชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกีเ้มาท์ หมีพลแูละเพื่อนๆตวั
การ์ตนู   อนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทกุคน ADVENTURE LAND ดินแดนแหง่การผจญภยัอนัตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ลอ่งเรือในป่าอนั
นา่สนกุสนานผจญภยักบัสตัว์ป่าอนันา่ตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE  บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ทา่นจะได้พบกบั FESTIVEL 
OF THE LION KING  เพลดิเพลนิ  กบัโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาของเหลา่ตวัการ์ตนูในเร่ืองไลอ้อนคิงค์ RAFTS TO 
TARZAN’S  TREEHOUSE สนกุกบัการลอ่งแพข้ามสูเ่กาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบัเสยีงดนตรี   แหง่ป่าอนัไพเราะ
พร้อมกบัตื่นเต้นกบัสายนํา้อนัเย็นฉ่ํา และตื่นตาตืนใจกบั 2 โซนใหมท่ี่เปิดเพิ่ม กริซลีย์ ดัลช์ สร้างสรรพิเศษสดุเฉพาะ ฮ่องกงดีสนีย์
แลนด์ เปิดโลกตะวนัตกกบั รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน ผจญภยัหลากหลายทิศทาง เลีย้วเละผา่นโตรกธาร ไกเซอร์นํา้พรุ้อน ที่พวย
พุง่สะเทือนทัว่ทัง้พืน้ดินท่ีฮ่องกงดีสนีย์แลนด์เทา่นัน้ ทอย สตอร่ี แลนด์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคําบรรยายแหง่เดียวในเอเชียที่ฮ่องกง
ดีสนีย์แลนด์กระโจนเข้าสูท่อย สตอร่ีแลนด์ ธีมแลนด์จากดีสนีย์ พิคซาร์ สาํหรับเด็กทกุวยั เมื่อแอนดีไ้มอ่ยู,่เหลา่ของเลน่ออกมามากมาย
...ระวงั ปฏิบตัิการร่วมกบักองกําลงัของแอนดี ้ในภาระกิจสงู ทอยโซลเจอร์ พาราซูต ดร๊อป, แล้วร่วมวิ่งไลง่บัหางกบั สลิง้กี ้ด็อก สปีน กร๊ีด
สดุเสยีง หวาดเสยีวบนร่างรูปตวั U ท่ีความสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซีเรสเซอร์ ให้ทา่นได้สนกุสนานอยา่งจใุจ วนันีจ้ะให้ทกุทา่น
สนกุสนานจนถึงพิธีปิดสวนสนกุซึง่จะมีการจดุพลอุนัสวยงามตระการตา 

 (อาหารกลางวนัและอาหารเย็นอิสระตามอธัาศยั เพือ่ใหท้กุท่านสนกุสนานและประทบัใจกบัฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โดยมิรู้ลืม)  
 จนได้เวลานดัหมายนําทานเดินทาสูโ่รงแรมที่พกั คืนนีพ้กัที่  Empire kowloon Hotel  (4 ดาว) ยา่นแหลง่ช้อปปิง้ 

 http://www.empirehotel.com.hk/en/ehk/overview.aspx 
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วันที่สาม  ฮ่องกง –ซติีท้วัร์(เจ้าแม่กวนอมิ-น่ังพคีแทรมวิคตอเรียพคี- 
                   รีพลัส์เบย์ –  โรงงานจวิเวอร์ร่ี –วัดแชกงหมวิ-วัดหวังต้าเซียน ) 
                  - วัดหมื่นพุทธ- กรุงเทพฯ 

            
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบติ๋มซาํ ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัออ่นนุม่ ฯลฯ ปรุงรสตามสตูร

ต้นตําหรับกวางตุ้งแท้   หลงัอาหารนําทา่นลอดอโุมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ผา่นชมยา่นธุรกิจการค้าตา่ง  ๆอนัทนัสมยั นํา
ทา่นน่ังพีคแทรมสูว่ิคตอเรียพีค เพื่อขึน้ชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค  ชมความงามของอา่วฮ่องกงที่สวยงามเลือ่งลอืไปทัว่โลก  ถ่ายรูป
กบัตกึสงู 3 อนัดบัของฮ่องกง   แล้วนําทา่นสูรี่พัลส์เบย์  Repulse Bay  ซึง่ช่ืออา่วนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษที่มาจอดเพื่อ
รักษาการณ์อา่วอา่วด้านนีเ้ป็นอา่วนํา้ตืน้  ซึง่ได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบป๊ิกนิคชายทะเล    
แตท่ี่นา่สนใจคือด้านหนึง่ของอา่วมีวดั  พระพทุธรูป และเทพเจ้าตา่งๆ   ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย   ตามความเช่ือถือศรัทธา 
พระสงัฆจาย บชูาเพื่อความสขุ,  เจ้าสมทุร เทพเจ้าแหง่โชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแหง่ความมัง่คัง่  มีเทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวง
ชะตา รวมทัง้กามเทพ ที่มีวิธีการเสีย่งทายด้วยด้ายแดง  และอธิษฐานด้วยการลบูคลาํหินก้อนกลมอยา่งตัง้ใจ อิสระทา่นสกัการะสิง่
ศกัดิ์สทิธ์ิตามอธัยาศยั ณ ที่แหง่นีค้ืออีกด้านของเสนห์่ที่ค้นพบได้ไมไ่กลเลยจากใจกลางเมือง   แล้วนําชมโรงงานโรงงาน ฮ่องกงจิว

เวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัและกงัหนันําโชค ซึง่เช่ือกนัวา่หากใครมีกงัหนันีจ้ะพดัพาสิง่ไมด่ีออก
จากตวัและจะพดัพาสิง่ดีๆๆเข้ามาในชีวิต อีกทัง้ช่วยในเร่ืองของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในทา่นท่ีทําธุรกิจ หากเป็น
ข้าราชการจะได้เลือ่นยศเลือ่นตําแหนง่ หากเป็นลกูน้องพนกังานบริษัทฯจะเป็นท่ีรักของเจ้านาย    จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่วัดหวังต้า

เซียน ซึง่วดันีค้นฮ่องกงจะมาไหว้ขอพรเก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพ  แล้วนําทา่นเดินทาง สูว่ัดแชกงหมิว(กังหันนําโชค) ซึง่เป็นวดัที่คนฮ่องกง
เคารพนบัถือเป็นอยา่งมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหนึง่ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทกุๆปีชาวฮ่องกงจะแยง่กนัเข้าไปปักธูปในพระอโุบสถ
เป็นคนแรกๆและหมนุกงัหนัท่ีสามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองให้ดีขึน้ ถ้าได้ทําแล้วในปีนัน้ดวงชะตาของคนๆนัน้จะดีตลอดปีซึง่เป็น
ความเช่ือของคนฮ่องกง ฉะนัน้คนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมนุกงัหนัก่อนท่ีจะไปทําธุรกิจหรือริเร่ิมธุรกิจอยา่งอื่นโดยเฉพาะ
เหลา่ข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมนุกงัหนัเพื่อให้ธุรกิจนา่ที่การงานราบร่ืนเป็นท่ีรักของเจ้านายและพวกพ้อง ทัง้ยงัปัด
เป่าหมนุสิง่ไมด่ีออกไปจากชีวิตให้ มีแตส่ิง่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทัง้ปี   

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตัตาคาร   แล้วนําทา่นเดินทางสูว่ดัหมื่นพุทธ วดัหมื่นพทุธสร้างขึน้โดยพทุธศาสนิกชนหนึง่คน เป็น
สถานท่ีรวบรวมองค์พระพทุธรูปมากกวา่ 13,000 องค์   วดัแหง่นีต้ัง้อยูใ่นชาทิ่น ทางตอนเหนือของจิมซาโจ่ย ทา่นจะได้พบกบัผลงานท่ี
สร้างขึน้จากความรักและศรัทธาของชาวพทุธหนึง่คนในสมยัทศวรรษปี 1950 ชาวพทุธท่ีวา่นัน้คือ Yuet Kai เมื่อครัง้ที่เขายงัไมไ่ด้บวช
เป็นพระ เขาถือมัน่กบัศรัทธาของตนเป็นอยา่งมาก โดยมีความมุง่มัน่วา่จะนําองค์พระพทุธรูป 13,000 องค์มารวมกนัท่ีวดัหมื่นพทุธนีใ้ห้
ได้  สถานท่ีนีไ้มไ่ช่วดัที่มีพระสงฆ์จําวดัอยู ่แตเ่รียกได้วา่เป็นวดัที่เต็มไปด้วยองค์พระพทุธรูปแล้วเป่ียมด้วยจิตวิญญาณแหง่
พระพทุธศาสนามากกวา่ คอลเลก็ชัน่ขององค์พระพทุธรูปท่ีวา่มีตัง้แตแ่บบดัง้เดิมไปจนถึงองค์พระที่เป็นท่ีสดุของที่สดุ มีทัง้พระพทุธรูป
ขนาดจ๋ิวเทา่นิว้โป้งหรือแม้แตอ่งค์พระพทุธรูปท่ีประทบัอยูบ่นสงิโตสฟ้ีาขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ยงัมีรูปปัน้สสีนัสดใส โดดเดน่ด้วยทรงผม



                                                                                                                           

และแตง่กายด้วยเสือ้ผ้าสสีดไมแ่พ้กนั และยงัมีรูปปัน้ท่ีสทีองสดในอิริยาบทคูก่บัดอกบวัดสูงบน่ิง และมีรูปปัน้ท่ีแตง่องค์ด้วยชดุสาํหรับ
ออกรบด้วย เป็นเพียงชิน้เดียวในโลกก็วา่ได้ ภายในอโุบสถหลกั คณุจะได้พบกบัร่างของ Yuet Kai ที่เก็บรักษาไว้เป็นอยา่งดี ระลกึถึง
ศรัทธาและความมุง่มัน่อนัแรงกล้าในตวัชายคนหนึง่ที่สามารถสรรสร้างและเก็บรวบรวมผลงานอนันา่ทึง่ไว้ในพืน้ท่ีขนาด 20 เอเคอร์ (8 
เฮกตาร์) เดินขึน้บนัไดที่ประดบัด้วยองค์พระพทุธรูปตลอดสองราวด้านข้างเพื่อขึน้ไปพบกบัศาลา 4 หลงั วดั 5 วดั ระเบียงภายนอก
อาคาร และเจดีย์สงูที่เก็บพระพทุธรูปสาํคญัๆ ลองดธูนบตัร 100 HKD ในกระเป๋าเงินของคณุ ใบท่ีพิมพ์โดยธนาคาร HSBC และพิมพ์
ตัง้แตปี่ 1985 - 2002 ด้านหลงัของธนบตัรก็คือภาพของเจดีย์นีท้ี่ตัง้อยูท่า่มกลางภเูขาที่เต็มไปด้วยป่านัน่เอง ถ้าอยากจะออกกําลงักาย
มากกวา่นี ้ต้องปีนขึน้ไปยงัเจดีย์เก้าชัน้เพื่อไปชมวิวสภาพแวดล้อมโดยรอบ นอกจากนีย้งัจะได้เห็นธรรมชาติของชาทิ่นและเขตนิว เท
อร์ริทอร์ร่ีส์ด้วย   
จนได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง  

21.10 น.    เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินเคนยา่ แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่KQ861  กลบัสูก่รุงเทพฯ  บริการอาหารบนเคร่ือง 
23.20 น.  ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจมิรู้ลมื 
 
******************************************************************************************************************************************************** 

รายการท่องเท่ียวนีอ้าจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ  

อัตราค่าบริการ   
กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กอาย ุ2-11 ปี พกั

กบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  
มีเตียง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น  

มีเตียง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 
ทา่นไมม่ีเตียง 

พกัเดี่ยว 

13-15 เม.ย.(สงกรานต์) 24,888 24,888 23,888 22,888 9,900 

ค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ทศันาจร   
 คา่รถรับสง่ตามรายการ  
 คา่อาหาร ตามรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ ยกเว้นคนตา่งด้าว 
  คา่ประกนัอบุตัิเหตวุงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ และผู้ที่เดินทางอายตุํ่ากวา่ 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี ความคุ้มครอง  

50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั และผู้ เดินทางอายเุกิน 85 ปี ไมคุ่้มครอง 
  คา่ขนกระเป๋าทา่นละ 2 ใบ นํา้หนกั 1 ใบไมเ่กิน  23  ก.ก. 
  คา่ห้องพกั สอง-สาม ทา่นตอ่หนึง่ห้อง ในโรงแรมที่ระบ ุหรือในระดบัเดียวกนั 
  คา่ภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และคา่สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ คํานวณ ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 2560 
  มคัคเุทศก์ คอยอํานวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ  ( ผู้โดยสารเดินทางอยา่งน้อย 15  ทา่นขึน้ไป มี หวัหน้าทวัร์เดินทางไปด้วย)  

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คิดคํานวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ)   
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (คิดคํานวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่น ๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่เคร่ืองดื่ม 
 ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ินและคนขบัรถ   คนละ  80 เหรียญฮ่องกง/ ทริป )***เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเทา่กนั 



                                                                                                                           

  คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ที่เดินทางจากเมืองไทย คนละ 150 บาท/ทริป ***เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเทา่กนั  

หมายเหตุ   
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใด ๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน 

การก่อการจลาจล ความ   ลา่ช้าของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่ห้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น   
  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะ

ทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทาง
บริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จาก
อบุตัิเหตตุา่งๆ 

 หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้ว 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สาํรองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ
เป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัท
ขนสง่ หรือหนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สาํหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

 หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้  อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  จะ
ไมม่ีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ที่มีการนดัหมาย 
  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหากผู้ ร่วมเดินทางไมถ่ึง 10 ทา่น  หาผู้ ร่วมเดินทาง  
 **** ออกเดินทางขัน้ตํ่า 10 ทา่น (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 15 ทา่นขึน้ไป (มีหวัหน้าทวัร์) 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่นวนัเดือนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได้ 
 การทอ่งเที่ยวประเทศจีนนัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวดงักลา่ว  คือร้านหยก ร้านบวัหิมะ 

ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี แตไ่มไ่ด้มีการบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจ่ายคา่ทวัร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือ
วา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินที่ซือ้มาเป็นตัว๋กรุ๊ป ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดัเป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯมส่ามารถที่จะร้องขอได้วา่จะขอ
ที่นัง่โซนไหน และในบางครัง้ที่นัง่บนเคร่ืองอาจจะไมไ่ด้นัง่ติดกนัหมดกบัคนในครอบครัว แตอ่ยา่งไรเสยีทางเจ้าที่และหวัหน้าทวัร์จะ
พยายามอยา่งเต็มที่เผื่อท่ีจะได้นัง่ด้วยกนักบัคนในครอบครัว ทัง้นีจ้ึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั และโปรดเข้าใจ 

เงื่อนไขการจอง 
1. วางเงินมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ทนัที โดยโอนเข้าบญัชี แล้วแฟกซ์หรือ mail สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯ  พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย  
( พาสปอร์ตต้องมีอายใุช้งานอยา่งน้อย 6 เดือน )  *** โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดินทางของทา่นวา่มีอายกุารใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม ่ หากมีการ
ผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ   ***  



                                                                                                                           

2.  คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 14 วนั  

เงื่อนไขการยกเลิก  
 1. ยกเลกิทวัร์ไมค่ืนเงินทกุรณี เพราะทางบริษัทฯต้องจ่ายเงินสายการบินและทางแลนด์เมืองนอกเต็มอตัตรา 

2. ยกเลกิการเดินทางภายใน 7 – 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิคิดคา่ทวัร์ 80 % 
 3. ยกเลกิการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
4. เมื่อทา่นยกเลกิทวัร์ในกรณีที่มีการออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว ลกูค้าไมส่ามารถทําการ Refund คา่ตัว๋คืนได้เนื่องจากตัว๋ที่ทางทวัร์ได้จดัซือ้เป็น
ราคาตัว๋กรุ๊ป ซึง่ทางสายการบินจะไมม่ีการทํา Refund ตัว๋คืนได้ 

***เมื่อท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ***  

* * * * * * * * * * * * * * ขอบพระคณุทกุทา่นท่ีใช้บริการ * * * * * * * * * * * * * * * * * 


