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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
เด็ก  

0-18 ปี 
สายการ
บนิ 

จ านวน 

1-3 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 

2-4 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 

3-5 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 

4-6 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 

5-7 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 

6-8 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 

7-9 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 

8-10 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 

9-11 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 

10-12 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 

11-13 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 

12-14 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 

13-15 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 

14-16 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 

15-17 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 

16-18 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 

17-19 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 
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18-20 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 

19-21 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 

20-22 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 

21-23 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 

22-24 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 

23-25 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 

24-26 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 

25-27 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 

26-28 มถิุนายน 62  9,999 5,500 +3,500 WE 20 

27-29 มถิุนายน 62  10,901 5,500 +3,500 WE 20 

28-30 มถิุนายน 62  11,911 5,500 +3,500 WE 20 
 
 
 
 

HONG KONG  DISNEYLAND  3 DAYS 

ไหวพ้ระวดัดงัของฮอ่งกง ... วดัแชกงหมวิ,วดัเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ 

สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ ตืน่เตน้เรา้ใจ ชมขบวนพาเหรด “ดสินยีแ์ลนด”์ 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจบนถนนยอดฮติ “ถนนนาธาน”  

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

    

ราคานีไ้มร่วม คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  
 

วนัแรก         สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ฮอ่งกง – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – The Avenue of Stars – The Symphony 

of Light 

06.30 น. คณะพร ้อมกัน  ณ  สนำมบินสุ ว ร รณภู มิ  ชั ้น  4  อำคำรผู ้โ ดยสำรขำออก  ปร ะตู  3 เค ำน์ เ ตอร ์

E   สำยกำรบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวก   

09.10 น. ออกเดนิทำงสูฮ่อ่งกง โดยสำยกำรบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE630 (บรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

12.55 น. ถงึสนำมบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง หลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง,ศลุกำกรและรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้  ออก

ทำงออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่   

น ำท่ำน อสิระชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย ถนนนำธำน ย่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้อันมี

ชื่อเสียงที่ ย่ำนจิมซำจุ่ย ซึ่งถือไดว้่ำเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น ำของ

ฮ่องกงและของโลก กับสนิคำ้หลำกหลำยชนิด อำท ิLouis Vuitton, 

Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, 

Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ ใหท้่ำน

อสิระชอ้ปป้ิงอย่ำงจุใจตำมอธัยำศยั จนถงึเวลำนัดหมำย  

น ำท่ำนชม อะเวนิว ออฟ สตำร ์(The Avenue Of Stars) สรำ้งไวเ้พื่อ

เป็นเกียรตใิหก้ับบรรดำบุคคลส ำคัญที่มีส่วนช่วยใหฮ้่องกงไดร้ับกำร

ขนำนนำมวำ่เป็น "ฮอลลวีูด้แห่งตะวนัออก" ปรับโฉมใหม่ดว้ยฝีมือของ

เจมส ์คอร์เนอร์ ภูมิสถำปนิกชื่อดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ทอ้งถิ่นและ

ตำ่งชำต ิชมรอยประทับมือกว่ำรอ้ยอันของเหล่ำดำรำที่มีชือ่เสยีงที่จะ

พำคุณออกเดินทำงสู่ "ถนนสำยดำรำ" โดยรูปปั้นสมำคมรำงวัล

ภำพยนตรฮ์อ่งกงและรูปปั้นดำรำตำ่ง ๆ จะถูกประดบัตกแตง่ดว้ยเอฟเฟคทส์ำยน ้ำที่ไหลรนิ มีแสงไฟส่องเคลำ้

คลอเบำ ๆ สอดรับกบัหลกัปรัชญำของบรู๊ซ ล ี เรือ่ง "กำรเป็นดั่งสำยน ้ำ" ใหท้่ำนไดเ้ดนิชมและถ่ำยภำพเป็นที่

ระลกึ  พรอ้มชมควำมมหัศจรรยก์ำรแสดงมัลตมิเีดยี The Symphony Of Light สดุยอดตระกำรตำทีไ่ดร้ับกำร 
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บันทกึ ในกนิเนสบุ๊คว่ำเป็นกำรแสดงแสง,สแีละเสยีงถำวรที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อำคำรตกึ

ส ำคญัตำ่ง ๆทีต่ัง้อยู่สองฟำกฝ่ังของอ่ำววคิตอเรียโดยบนดำดฟ้ำของตกึเหล่ำน้ี จะประดับประดำดว้ยแสงไฟ 

แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยำกำศอนัคกึคกัของฮอ่งกง 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 
 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั) 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำร (แบบติม๋ซ ำ) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์ (Hongkong Disney Land) 

ท่ำนจะไดพ้บกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชยีซึง่

แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก่ MAINSTREET USA 

ท่ำนจะไดพ้บกับรำ้นคำ้ขำยของที่ระลึก ตุ๊กตำและขนม ลูกกวำด

มำกมำย  สว่นตอ่มำคอื TOMORROWLAND ท่ำนจะไดส้นุกกับเครื่อง

เลน่อันทันสมัยสไตล ์“โลกอนำคต”   และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยำย 

FANTASYLAND ท่ำนจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิ่งใหญ่ตระกำรตำกับตัว

กำรต์นูทีท่่ำนชืน่ชอบ อำทเิช่น สโนวไ์วท ์เจำ้หญงินิทรำ ซนิเดอเรลำ 

มกิกี&้มินน่ี หมีพูและพอ้งเพื่อน และเหล่ำบรรดำตัวกำรต์ูนอันเป็นที่

ใฝ่ฝันของทุกคนตำมต่อดว้ย ADVENTURELAND ดนิแดนแห่งกำร

ผจญภัยอันน่ำตื่นเตน้ ท่ำนจะไดล้่องเรือในป่ำอันน่ำสนุก JUNGLE 

RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่ำอันน่ำตื่นเตน้นำนำชนิด 

TARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกับบำ้นตน้ไมข้อง ทำรซ์ำน   เดนิต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD 

ลอ่งเรอืชมเหลำ่บรรดำตุก๊ตำ นำนำ ชำต ิซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่ละชำตไิว ้โดยตุ๊กตำจะมีกำรเคลือ่นไหวไป

ตำมเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีี่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชำต ิและ

อย่ำลมืแวะทักทำยตุ๊กตำสวมชุดประจ ำชำตขิองไทย  Toy Story Land    โซนน้ีจะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน 

Hongkong Disney Land โดยเหลำ่ของเล่นจำกภำพยนตรแ์อนิเมชั่นชือ่ดัง Toy Story   เพลดิเพลนิกับของ

เล่นมำกมำย หรือ พึง่เปิดไดใ้หม่ไม่นำนมำน้ี เครื่องเล่นที่หวำดเสยีวที่สุดในแดนตะวันตก! ที่ กรซิลยี ์กัลซ ์

GRIZZLY GULCH  ใหท้่ำนได ้สมัผัสเครือ่งเลน่อนัหวำดเสยีว ทีไ่ม่เป็นลองกบั SPACE MOUNTAIN  คอื BIG 

GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิก๊ กรซิลยี ์เมำทเ์ทน รันอะเวย ์  ใหม่ ล่ำสุด  สตำร ์

วอรส์ มำแลว้ สัมผัสประสบกำรณ์กำรต่อสู“้สตำร ์วอรส์ ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร์” นับตัง้แต่กลำงเดอืน

มถิุนำยนเป็นตน้มำ! พรอ้มพบตวัละคร ในภำพยนตร ์และเดนิทำงสู่ฐำนลับของขบวนกำรต่อตำ้นจักรวรรด ิซึง่

คุ ณ จ ะ ไ ด ้ พ บ กั บ ฮี โ ร่ ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ข อ ง ม ห ำ ก ำ พ ย์ ส ต ำ ร์  ว อ ร์ ส  

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้่ำนสนุกสนำนกับ

เครือ่งเลน่ตำมอธัยำศยั (อสิระอำหำรกลำงวนั,เย็น เพือ่ใหท้่ำนเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเล่นไดอ้ย่ำงเต็มที่) ชมไฮ

ไลท ์ของทุกค ำ่คนื แขกผูม้เีกรยีตทิุกท่ำน ร่วมเนรมติประกำยพรำวแพรวใหป้ระสำทระยบิระยับดุจเพชรน ้ำงำม 

และ ในชว่งสง่ทำ้ยของแต่ละคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจำยตำมจังหวะเสยีงเพลง  อันสวยงำมตระกำรตำ *ปล.

ท่ำนใดไม่ประสงคจ์ะเขำ้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่บัตรเขำ้สวนสนุกทุกกรณี  

เชญิท่ำนอสิระตำมอธัยำศยั จนถงึเวลำนัดหมำย น ำท่ำนสูท่ีพ่ัก 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง – วดัเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิ

สุวรรณภมู ิ

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำร (แบบติม๋ซ ำ) 

★ น ำท่ำนไปไหว ้เจำ้แม่กวนอมิฮอ่งฮ ำ (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวดัเจำ้แม่กวนอมิที่มีชือ่เสยีงแห่ง

หนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจำ้แม่กวนอมิพระโพธิสัตวแ์ห่งควำมเมตตำ ช่วย

คุม้ครองและปกปักรักษำวัดเจำ้แม่กวนอมิที่ Hung Hom หรือ 'Hung 

Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่ำแก่ของฮ่องกงสรำ้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1873 ถงึแมจ้ะเป็นวดัขนำดเล็กทีไ่ม่ไดส้วยงำมมำกมำย แต่เป็นวัดเจำ้แม่

กวนอมิทีช่ำวฮอ่งกงนับถอืมำก แทบทุกวนัจะมคีนมำบูชำขอพรกันแน่นวัด 

ถำ้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขำบอกวำ่ทีน่ี่แม่นมำกที่พเิศษกว่ำนัน้ นอกจำก

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/
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สกักำระขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง่เปำจำกเจำ้แม่กวนอมิอกีดว้ย อสิระท่ำนขอพรตำมอธัยำศัย จนถงึเวลำนัด

หมำย   น ำท่ำนเยีย่มชม โรงงำนจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงำนดไีชน์ที่ไดร้ับรำงวัลอันดับเยี่ยม และ

ใชใ้นกำรเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

 ★ น ำท่ำนขอพร วดัแชกง หมวิ หรอื วดักงัหันน ำโชค วดัน้ีตัง้อยู่ที่ต ำบลซ่ำถิน่ ซึง่ถือเป็นชำนเมืองของฮ่องกง 

เป็นวัดเก่ำแก่ของฮ่องกง สรำ้งขึน้เมื่อ 400 กว่ำปีผ่ำนมำแลว้ในสมัยรำชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชำในเรื่องควำม

ศักดิส์ทิธิใ์นดำ้นของโชคลำภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมีรูปปั้นเจำ้พ่อแชก้๊ง และดำบไรพ้่ำยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธ์

ประจ ำวัด ต ำนำนเล่ำว่ำในช่วงปลำยของรำชวงศช์งิ แผ่นดนิจีนเกดิกลยีุคมีกำรก่อจลำจลแข็งเมืองขึน้ทั่ว

ประเทศ และเหตกุำรณน้ี์ไดก้อ่เกดิบุรุษชำตนัิกรบทีช่ือ่วำ่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปรำบปรำมควำมวุน่วำยที่

เกดิขึน้แทบทุกสำรทศิ และท่ำนเองก็ไดช้ือ่วำ่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วำ่ไม่เคยแพใ้คร เพรำะไม่ว่ำจะยกทัพไปปรำบ

กบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดำบคูก่ำยของท่ำนก็ไดช้ือ่วำ่เป็นดำบไรพ้่ำยเชน่กนั ดำบไรพ้่ำยของท่ำน

คนจนีถอืวำ่มคีวำมเป็นมงคลในดำ้นของศำสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของกำรต่อสูเ้ป็นอย่ำงสูง ธนำคำรแบงคอ์อฟไช

น่ำของฮอ่งกง ถงึกบัจ ำลองดำบของท่ำนไปก่อสรำ้งตกึส ำนักงำนใหญ่ของธนำคำรที่มีชือ่ว่ำตกึใบมีด ซึง่เป็น

ตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณข์องเกำะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยังเป็นทีม่ำของจีก้งัหันน ำโชคที่มีชือ่เสยีงของ

วงกำรกำรท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่ำทัวรไ์หนที่มำฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่ำเลือกซือ้สนิคำ้มงคลชิน้น้ี เพื่อ

เสรมิสรำ้งบำรม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

หมำยเหต ุ คณะควรเดนิทำงไปถงึสนำมบนิเพือ่ท ำกำรเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมำณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทีอ่ำจ

เกดิขึน้ เชน่ สภำพกำรจรำจรทีค่ับคั่ง,สภำพอำกำศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนำ้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิำรณำและบรหิำรเวลำอยำ่งเหมำะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหำกลกูคำ้ไมส่ำมำรถขึน้เครือ่งกลับตำมวันและ

เวลำเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรำยกำรทัวร.์  

14.10 น.     ออกเดนิทำงกลบักรุงเทพ โดยสำยกำรบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE631 (บรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

15.50 น.     ถงึสนำมบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิำพ................................  
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รำยกำรทัวร์ท่องเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรำยกำรตำมควำมเหมำะสมอันเนื่องจำกสภำวะอำกำศ,

กำรจรำจร,กำรเมอืง,สำยกำรบนิ,ขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณอีืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนำ้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิำรเวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภำพกำรจรำจร

,กำรตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืสำเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้ำจำกทำงบรษัิท โดยทำงบรษัิทจะค ำนึงถงึควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทำงเป็น

ส ำคัญ...กรณุาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จำกนัน้จะถอืวำ่ลกูคำ้รับทรำบตำม

ขอ้ก ำหนดของบรษัิทหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศเนื่องจำกเหตุไฟลท์

บนิตำมรำยกำรถูกยกเลกิหรอืสำเหตอุันเนื่องจำกสภำวะอำกำศ,กำรจรำจร,กำรเมอืงจำกสำยกำรบนิ ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

 

หมายเหตุ : โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมค่ำวซี่ำส ำหรับต่ำงชำตแิละ
ลกูคำ้เป็นผูด้ ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เอง บรษัิททัวรไ์ม่สำมำรถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตำมรำยกำรทีร่ะบ ุรวมถงึคำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมัน  
 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ  
 โรงแรมทีพั่กตำมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทำ่ (พัก 2-3 ทำ่น/หอ้ง)  
 คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ 
 คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ  
 คำ่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนำ้ทัวรอ์ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดนิทำง 
 คำ่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว วงประกันทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซักรดี ค่ำมนิิบำร์ในหอ้งและค่ำพำหนะ
ตำ่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรำยกำร 

× คำ่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋ำสัมภำระทีม่นี ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนินัน้ๆก ำหนดหรอืสัมภำระใหญ่เกนิขนำดมำตรฐำน 
× คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หำกต ำ่กวำ่ก ำหนด กรุ๊ปจะไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่เพื่อใหค้ณะ
เดนิทำงได ้ทำงเรำยนิดทีีจ่ะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้ำ่นตอ่ไป ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงและเลือ่น
กำรเดนิทำงไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทำงบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช ำระเต็มจ ำนวน กรณีลกูคำ้ท ำกำรจองกอ่นวันเดนิทำงภำยใน 30 วัน ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน  

 ช ำระกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วัน 
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 หำกไมช่ ำระตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตัดทีน่ั่งใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทำ่นช ำระเงนิไมว่ำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีำยคุงเหลอื ณ วันเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้ หำกไม่
ม่ันใจโปรดสอบถำม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใช ้

บรกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิมัดจำคนื  ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกทำ่นไมไ่ดร่้วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่ำ่บำงสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธกำร

เขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่ำ  และอย่ำงนอ้ย 10 วันก่อนกำรเดนิทำงส ำหรับ
ประเทศทีม่วีซี่ำ  แต่หำกทำงนักท่องเทีย่วทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกว่ำทีท่ำง
บรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิ
มัดจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และ
เวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของ
ทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสยีหำยของสัมภำระ 
ควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำคำ่บรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำร
ปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ค่ำตั๋วเครื่องบนิ ค่ำภำษีเชือ้เพลงิ ค่ำ
ประกันภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ
ของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้ส ิง่ของดังกล่ำวมขีนำดบรรจุภัณฑม์ำกกว่ำทีก่ ำหนดจะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และ
ฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกับอำวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

3. เกำะฮอ่งกงมกีฎหมำยหำ้มน ำผลติภัณฑท์ีท่ ำมำจำกพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขำ้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นกำรป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมำจำกสิง่เหลำ่นี้ หำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคำ่ปรับในอัตรำทีส่งูมำก  


