
 
 
 
 

 

   

 

 



 
 
 
 

 

 

วนั
แรก 

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาตฮ่ิองกง Hong Kong International Airport   

10.30 
น.
  

คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T 
สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ (EK)*สังเกตป้าย Smile Trip888* 
พนักงานและหัวหน้าทวัร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายช่ือ และรับเอกสารการเดินทาง บัตรทีน่ั่งบน
เคร่ืองบิน และผ่านพธิีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง  
สายการบินการจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบินทางสายการบินเป็นผู้ก าหนดทางบริษทัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่าน้ัน อาทเิช่น กรณขีอรถวลีแชร์ หรือต้องการอาหารพเิศษ ซ่ึงต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วนั หากถึงวนัเดินทางมลูีกค้าบางท่านไม่สามารถเดนิทางได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ก่อนท าการเช็คอนิ 

ทวัร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วนั 2 คืน ปี 2562 ราคาเร่ิม (บาท)   19,900 

เดินทาง มกราคม –เมษายน2562 
สายการบิน  เอมเิรตส์ แอร์

ไลน์ 
กรุ๊ปคณะ20-32 ท่าน/คณะ 

ทีพ่กั ระดับ 4 ดาว 2 คืน  หรือเทยีบเท่า 

รถโค้ช บริการด้วยรถโค้ชซ่ึงมขีนาดของรถเป็นไปตามจ านวนผู้โดยสาร  

อาหาร 
 อาหารเช้า 2 ม้ือ/อาหารกลางวนั 1 ม้ือ/อาหารเยน็ 1 ม้ือ ทีเ่หลืออสิระลูกค้าตามอธัยาศัย 
*หากท่านมปัีญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน ์(EK) 

ขาไป EK384 
กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง 

(HKG) 
13.45 – 17.40 

สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) 

ขากลบั EK385 
ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ 

(BKK) 
21.00 - 23.15 

เจ้าหน้าทีร่อต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ช่ัวโมง  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

13.45 
น.
  

เดนิทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที ่EK384  เวลาออกเดนิทาง 13.45-
17.40 

17.40 
น. 

ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองน าท่านเดินทางผ่าน สะพานแขวนชิง
หม่า ชมววิทวิทศัน์ อนัสวยงามขอเกาะฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง ว่า 
"เซียงกัง่” ความหมาย กไ็ม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มคีวามเป็นมาสืบเน่ืองมาแต่คร้ังที่
กวางตุ้งเป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหน่ึงส่งขายเป็นสินค้าออกโดยทีต้่องมา ขนถ่ายสินค้ากนัทีท่่าเรือแห่งนี้ 
ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตดิกบัมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย 
เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island),นิวเทอร์ริทอรีส์(New Territories),เกาลูน(Kowloon),เกาะลนัเตา
(Lantau Island)และเกาะเลก็ๆอกี 235เกาะฮ่องกงถงึเป็นเพยีงดินแดนเลก็ๆแต่กเ็ป็นเมืองทีม่ปีระวตัิศาสตร์
ทีน่่าสนใจ ประเพณ ีวถิีชีวติและความทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารม้ือที ่1 

ที่พกั Empire Kowloonหรือ Stanford MongKok Hotel หรือKimberleyหรือเทียบเท่า 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

วนัที่
สอง 

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวนั)(B/-/-) 

เชา้ รับประทานหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า)  ม้ือที ่2 
 
 
 
 
 
 
 

** รูปท่ีใชเ้ป็นเพียงภาพอาหารตวัอยา่งอาหารเท่านั้น** 

09.00
น. 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่  
ให้ท่านเพลดิเพลนิไปกบันานาเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด ทั้ง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , 
Adventure land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และทีด่ินของ Toy Story ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิม่ 
อาท ิการน่ังรถไฟไอน า้โบราณเพ่ือชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, น่ัง
รถไฟเหาะที ่SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมติิที ่MICKEY’S PHILHAR MAGIC, 
ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอนัตระการตาที ่FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกบั
การล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที ่RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลย์ีหมใีหญ่ รถราง
ตะลยุขุมทองแดนเถ่ือนกบั  Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลงับ้านของ Andy  
เพลดิเพลนิกบัของเล่นและกจิกรรมมากมาย 
ห้ามพลาด!! กบัเคร่ืองเล่นใหม่ Iron Man Experience หน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดคนหน่ึงของโลก



 
 
 
 

 

มาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลดิเพลนิไปกบัโลกทีน่่าต่ืนตาต่ืนใจของสตาร์ค อนิดัสตร้ี! เชิญพบกบันวตักรรม
ล่าสุดของสตาร์คด้วยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man MARK III ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของไอร่อนแมนได้
อย่างใกล้ชิดเตาปฏกิรณ์อาร์คและผลงานช้ินเอกด้านเทคโนโลยล่ีาสุด Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง
อาหารเทีย่งและเยน็ไม่รวมอยู่ในรายการท่องเทีย่ว เพ่ือให้ท่านได้ เพลดิเพลนิเต็มทีก่บัเคร่ืองเล่นนานาชนิด
ท่านสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกบัร้านอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์ 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เม่ือถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
ท่ีพกั Empire Kowloon หรือ Stanford Mongkok Hotel หรือ Kimberley หรือเทียบเท่า 
วนัที่
สาม 

วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอมิรีพลัส์เบย์ – อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน-
กรุงเทพฯ (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า)  ม้ือที ่3 

09.00
น. 
 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วดัเชอกงุ หรือทีรู้่จักกนัดีในนามของ หรือ วดักงัหัน 
วดัแห่งนีส้ร้างขึน้เพ่ือเป็นเกยีรติแก่เทพเจ้าเชอกงุ (Chekung) แม่ทพัแห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้มช่ืีอเสียงด้านการรบ 
และการผดุงความยุติธรรมและขจัดปัดเป่าโรคภยัส่ิงไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยวดัสร้างขึน้คร้ังแรกเม่ือ 
300 ร้อยปีก่อน ต่อมาราว ค.ศ.1993 จึงได้สร้างวดัขึน้มาใหม่ทดแทนวดัเดิม โดยน ารูปป้ันท่านนายพลซ่ึงมี
ความสูง 10 เมตร เข้าไปตั้งในอารามด้านใน พร้อมรูปป้ัน 8 เซียนแห่วลทัธิเต๋าซ่ึงอยู่บริเวณด้านนอก ซ้าย-
ขวา และวดัแห่งนีย้งัทีท่ีเ่คารพศรัทธาของนักท่องเทีย่วและชาวฮ่องกงเป็นจ านวนมากซ่ึงมคีวามศรัทธา
และเช่ือว่าการได้มากราบและขอพรเพ่ือให้สมหวงันเร่ืองการงาน ท าธุรกจิราบร่ืน และสัญลกัษณ์ของวัดคือ 
*กงัหัน* เช่ือกนัว่าถ้าหมุนกงัหัน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงช่ัวร้ายหรือส่ิงไม่เป็นมงคลออกไปและน าแต่ส่ิงดีๆเข้า
มาในชีวติ ซ่ึงชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะทีว่ดัแห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก และในวดักงัหันยงัมอีกี 2 จุดกราบไหว้



 
 
 
 

 

คือ จุดไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอีย๊ หรือ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาอยู่ด้านซ้ายมือของเทพเจ้าแชกง และ เทพเจ้า
ไฉ่ซิงเอีย๊หรือเทพชกงเจ้าแห่งโชคลาภ 5องค์อยู่ด้านขวามือของเทพเจ้าแชกง และเคร่ืองรางทีเ่ป็นทีนิ่ยมใน
วดักงัหันจะม ี

 กงัหันแบบตั้งโต๊ะ  

 กงัหันแบบริบบิน้ 
น าท่านสู่ร้านฮ่องกงจิวเวอร์ลี ่ทีโ่ด่งดังทีสุ่ดบนเกาะฮ่องกง ได้เกดิแรงบันดาลใจ น ากงัหัน มาพลกิแพลงเป็น 
จี ้ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดัง มาจัดวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวง
จุ้ยซ่ึงจ าลองเลยีนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมีย๋ว” กงัหันใหญ่ 4 ใบพดัทีช่าวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธาที่วดัเชอกงุซ่ึง
เป็นวดัทีด่ังมากและมตี านานความเช่ือมายาวนานว่าคนทีม่เีคราะห์เม่ือจับใบพดัของกงัหันหมุนไปโดยรอบ
แล้วจะท าให้ชีวติหมุนเวยีนไปในทางทีด่ีและสามารถพดัเอาส่ิงช่ัวร้ายต่างๆ ออกไปได้ 

  
 

กลาง
วนั 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ม้ือที4่ 

 
จากน้ันน าท่านสู่ รีพลัส์เบย์หรืออ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษทีม่าจอดเพ่ือ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนีเ้ป็นอ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่วพกัผ่อน ซ่ึงด้าน
หน่ึงของอ่าวมวีดัเจ้าแม่กวนอมิ ถือเป็นวดัส าคญัอกีวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละ
ปีมนัีกท่องเทีย่วจ านวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอมิ,เจ้าแม่ทบัทมิและยงัมส่ิีงศักดิ์สิทธ์ิหลายองค์ประดษิฐาน
อยู่ ทั้งโพธิสัตย์กวนอมิทีข่ึน้ช่ือเร่ืองการขอลูก และองค์พระสังกจัจายน์ทีช่าวจีนเช่ือกนัว่าสามารถกราบ
ไหว้ขอเพศลูกได้  เทพเจ้าไฉ่ซิงเอีย๊ทีผู้่คนนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือธนบัตรลูบรูปป้ันท่าน เป็นต้น  
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่วดัหว่องไท่ซิน หรือ อกีหน่ึงวดัส าคญัส าหรับการมาขอพรเร่ืองสุขภาพ และ
ความรัก วดัแห่งนีม้อีายุเก่าแก่นับร้อยปีมกีารออกแบบตามหลดัฮวงจุ้ย ซ่ึงประกอบด้วย 5 ธาตุ ได้แก่ ศาลา
สัมฤทธ์ิ (โลหะ) หอเกบ็คมัภีร์ (ไม้) น า้พหุยกัหยกิ (น า้) ศาลเจ้าหยูฮวง (ไฟ) ซ่ึงเป็นทีบู่ชา 
พระพทุธรูปทีถื่อตะเกยีงแห่งแสงสว่าง และก าแพงดิน (ดิน) *หว่องต้าเซียน* หรือเทพเจ้าแห่งสุขภาพดี 
คนทีเ่ดินทางมาทีน่ี่มกัมาขอพระให้สุขภาพดีหรือหายจากการเจ็บป่วย นอกจากนีภ้ายในวดัยงัมศีาลาของ
เทพเจ้าหยุคโหลว หรือ เทพเจ้าด้ายแดง ซ่ึงเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก คนโสดมกัมาขอพรให้มเีน้ือคู่และคนที่
มคู่ีแล้วกม็าขอให้รักกนันานๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ถนนช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยอสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย 
ย่านถนนนาธาน(Nathan Road) เส้นทางช้อปป้ิงตั้งแต่จิมซาจุ่ยยาวจนถงึมงก๊ก โดยจะมเีส้ือผ้ายีห้่อต่างๆ
มากมายทีค่นไทยคุ้นเคยอย่าง Giordano,G2000,ZARA แล้วยงัมร้ีานขายมือถือ,กล้อง,ร้านอาหาร และร้าน



 
 
 
 

 

ขนมเป็นต้นหรือเราจะเดนิข้ามไปยงัฝ่ังถนน แคนตั้น (Canton Road) เพ่ือช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมภายใน
ห้าง Harbour City แหล่งรวมสินค้าส าหรับนักช้อปป้ิงตัวยง มแีบรนด์ระดับโลกอย่าง Louis Vuitton, Dior 
, Gucci , Chanel , Hermes ฯลฯกต้็องมาทีถ่นนสายนีส่้วนราคากถู็กกว่าเมืองไทยพอสมควร แถมยงัมแีบบ
ใหม่ๆมาให้เลือกอย่างจุใจ หรือจะเลือกเดินต่อไปยงัOcean Terminal ซ่ึงอยู่ภายในอาคารเดียวกนักไ็ด้มร้ีาน
ของเล่นอย่าง Toy R’us ไว้คอยเอาใจคุณหนูๆอกีด้วย 
**ได้เวลานัดหมาย น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก เพ่ือท าการเช็คอนิสัมภาระ
เดินทางกลบักรุงเทพฯ** 

   
 

21.00 
น. 

ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่EK385  
ออกเดินทางเวลา 21.00 – 23.15 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)   

23.15 
น. 

เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมปิระเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

 

ตารางวนัเดินทาง 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยว มีเตียง+ 

1 ผูใ้หญ่ 

มีเตียง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

11-13 ม.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 



 
 
 
 

 

18-20 ม.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

25-27 ม.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

01-03 ก.พ. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

08-10 ก.พ. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

16-18 ก.พ. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

17-19 ก.พ. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

22-24 ก.พ. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

23-25 ก.พ. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

01-03 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

02-04 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

07-09 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

09-11 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

14-16 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

15-17 มี.ค. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 

16-18 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

17-19 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

21-23 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

22-24 มี.ค. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 

11-13 เม.ย. 23,900 23,900 22,900 21,900 5,500 

12-14 เม.ย. 26,900 26,900 25,900 24,900 5,500 



 
 
 
 

 

 

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500บาท** 

*** ราคาทวัร์ดังกล่าว ไม่มขีองสมนาคุณแจก อาท ิหมวก หรือ กระเป๋า ** 

 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
-    ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการ
บินตามท่ีรายการระบุ ชั้นทศันาจรไป-กลบั
พร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
-   ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุ
ลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความ
สะดวกสบายของตวัท่านเอง  TWN / DBL / 
SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขอ
อนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
-   ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

•ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือ
เดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิ
บาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่ง
เพิ่มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก) 
•ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
•ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
•ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่าง
ดา้ว  

13-15 เม.ย. 27,900 27,900 26,900 25,900 5,500 

14-16 เม.ย. 26,900 26,900 25,900 24,900 5,500 

15-17 เม.ย. 24,900 24,900 23,900 22,900 5,500 

19-21 เม.ย. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 

20-22 เม.ย. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 

25-27 เม.ย. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 

27-29 เม.ย. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 



 
 
 
 

 

-   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
-ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม 
-ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
 

•ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจาก
ค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)ค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ค านวณจากค่าบริการ) 
•ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณ
คนละ 90 HKD/ทริป เด็กและผูใ้หญ่จ่าย
เท่ากนั ยกเวน้เดก็ทารก 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ 
 

หมายเหตุ 

- กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 7,000 บาท / 
เดินทางช่วงเทศกาลช าระค่ามดัจ าท่านละ 
10,000 บาท ทนัทีหลงัการจอง พร้อมแฟกซ์หรือ
อีเมลล ์หนา้พาสปอร์ตและหลกัฐานการโอนเงิน 
เพื่อท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการ
เดินทาง 15 วนั หากไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่
การจองไม่สมบูรณ์ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับ
ผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  
 เง่ือนไขการยกเลิก  

ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจ าบาง
จ านวน หากมีการเกิดค่าใชจ่้าย เช่น ทางบริษทั
ไดม้ดัจ  าตัว๋กบัสายการบินแลว้ หรือ ทางบริษทั
ไดมี้การการันตีโรงแรมกบัแลนดท์างเมืองนอก
แลว้  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวน
สิทธ์ิเกบ็มดัจ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนั
ของสายการบิน 
2. รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยดึถือ
ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, 
โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะ
รับผดิชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน การเมือง 
ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่
ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อให้
ท่านเกิดประโยชนแ์ละความสุขในการ
ท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความ
ผดิพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษทัจะ



 
 
 
 

 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมา
เดินทางแทนได ้และตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมกรณี
ตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการออกแลว้และตอ้ง
ท าการแกไ้ขช่ือ 
-  เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงด
การใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียน
วธีิการเดินทางข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิด
ปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยจาก
ทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาติใหข้ึ้นเพราะถือหลกั
ความปลอดภยั ดงันั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี 
*** 
-  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และ
ในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้
ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน 
-  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 
เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือ
เดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6
เดือน บริษทัไม่รับผดิชอบหากไม่เหลือถึงและ
ไม่สามารถเดินทางได)้ 

แกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 
4. หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสาร
ส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของ
คณะทวัร์ 
5. หรือคณะท่ีสูญหายใหถื้อเป็นความ
รับผดิชอบส่วนบุคคล 
6. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 
7. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ
จากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง 
ความไม่สงบทางการเมือง  
8. กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 
9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก
การเดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  
** ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้
ทวัร์) 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์) ** 
(บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือน
ทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออก
เดินทางได)้ 
10.การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการ
เขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าวคือ ร้านจิวเวอร์
ร่ี แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้
ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 



 
 
 
 

 

-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่
เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั,คืน
เงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้
-  เม่ือทานตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือ
บางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯหรือช าระโดยตรง
กบัทางบริษทัฯทางบริษทัจะถือวา่ท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้
แลว้ทั้งหมด 
-  ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนใขการ
เดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวาง
มดัจ า***** 
-  ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล
ท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือค่ามดัจ า
ท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่า
ทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 
 
 
 

 
*ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ า
แลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ความและ
เง่ือนไขท่ี  บริษทัแจง้ขา้งตน้ * 

 

 


