
 

 

 

 
ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์นองปิง 3 วนั 2 คืน 

 
เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX) 
  บรกิารอาหารบนเครือ่งไปกลบั    น ้าหนักกระเป๋าไปกลบั 30 กก. 
จุดเด่นโปรแกรม 

1.  เท่ียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนัอยูจ่นถึงปิด 19.30 น. 
2.  รวมบตัรเขา้สวนสนุกพรอ้มรถรบัส่ง ฟรี! 
3.  ชมวิว 360 องศา ข้ึนกระเชา้นองปิงพรอ้มขอพรพระใหญ่เกาะลนัเตา !! (รวมบตัรเขา้เรียบรอ้ย)  
4.  หมุนกงัหนัเสริมดวงแกช้ง “วดัแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร า่รวย **HILIGHT 



 

5.  ขอพรชีวิตคู ่“เทพเจา้ดา้ยแดง” วดัหวงัตา้เซียน **HILIGHT 

6.  ขอพรเจา้แมก่วนอิม รีพลสัเบย ์

7.  อร่อยกบัเมนู Signature ห่านยา่ง ท่ีใครมาฮ่องกงตอ้งลอง! 

 

ตารางเดินทาง 
ตารางเดินทาง 

*ราคาน้ีเฉพาะพาสปอรต์คนไทยเท่าน้ัน* 
ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด่ียว 

06-08 กนัยายน 2562 (ศุกร ์– อาทิตย)์ 18,900 18,900 5,500 

07-09 กนัยายน 2562 (เสาร ์– จนัทร)์ 18,900 18,900 5,500 

13-15 กนัยายน 2562 (ศุกร ์– อาทิตย)์ 18,900 18,900 5,500 

20-22 กนัยายน 2562 (ศุกร ์– อาทิตย)์ 18,900 18,900 5,500 

21-23 กนัยายน 2562 (เสาร ์– จนัทร)์ 18,900 18,900 5,500 

04-06 ตุลาคม 2562 (ศุกร ์– อาทิตย)์ 18,900 18,900 5,500 

05-07 ตุลาคม 2562 (เสาร ์– จนัทร)์ 18,900 18,900 5,500 

11-13 ตุลาคม 2562 (ศุกร ์– อาทิตย)์ 
ตดิวันหยุดยาว วันสวรรคต ร.9 

20,900 20,900 5,500 

18-20 ตุลาคม 2562 (ศุกร ์– อาทิตย)์ 
วันยอดนิยมเท่ียว 

20,900 20,900 5,500 

25-27 ตุลาคม 2562 (ศุกร ์– อาทิตย)์ 18,900 18,900 5,500 

26-28 ตุลาคม 2562 (เสาร ์– จนัทร)์ 18,900 18,900 5,500 

****   ทารก อายุต  า่กว่า 2 ปี ราคา  7,900 บาท / นัง่ตกัผูใ้หญ่ 
 

*โปรดอ่านเงื่อนไขทวัรก่์อนจอง! เม่ือท่านจองแลว้จะถือว่ายอมรบัเงื่อนไขครบทุกขอ้แลว้!!* 
 ราคาไมร่วมคา่ทิปไกด ์ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพรอ้มคา่ทวัร)์ *ทารกไมเ่ก็บ 
 ราคาดงักล่าวส าหรบัคนไทยเท่าน้ัน หากใชพ้าสปอรต์ต่างชาติเก็บคา่ทวัรเ์พิ่ม 1,000 บาท 
 การนัตีออกเดินทาง 10 ท่าน + มีหวัหนา้ทวัร ์หากนอ้ยกว่า 10 ท่าน คืนเงินเตม็จ  านวน โดยบริษัทฯ 
แจง้ล่วงหนา้ 10 วัน รวมวันหยุดท าการ หรือ เล่ือนวันเดินทางในวันที่ท่านสะดวก 
 หากมีตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) สอบถามเวลากบัฝ่ายขายกอ่นออกตัว๋ 
 ใบนัดหมายเตรียมตวัเดินทาง บริษัทฯ จดัส่งใหท้่านกอ่นเดินทาง 5 วนั 



 

 

โปรแกรมทวัร ์
วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเชา้นองปิง – CITY GATE OUTLET  (L) 
ส าหรบัพีเรียด 06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 21-23 กนัยายน 2562 / 04-06, 05-07, 25-
27, 26-28 ตุลาคา 2562 
04.00 น.  ทุกท่านพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู6 Row M 
06.40 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX616 
10.25 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลงัจากรบักระเป๋าท่ีสายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
หวัหนา้ทวัรน์ าท่านเดินออกทาง HALL B ไกดท์อ้งถ่ินและรถโคช้ปรบัอากาศรอรบัทุกท่าน 
หมายเหตุ: ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินเท่าน้ัน 
ส าหรบัพีเรียด 11-13, 18-20, 26-28 ตุลาคม 2562 
05.00 น.  ทุกท่านพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู6 Row M 
08.15 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX700 
12.10 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลงัจากรบักระเป๋าท่ีสายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
หวัหนา้ทวัรน์ าท่านเดินออกทาง HALL B ไกดท์อ้งถ่ินและรถโคช้ปรบัอากาศรอรบัทุกท่าน 
หมายเหตุ: ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินเท่าน้ัน 
กระเชา้นองปิง (STD. NP360 CABLE CAR) เป็นกระเชา้ลอยฟ้าท่ียาวท่ีสุดในโลก มุง่สู่ท่ีราบนองปิงใน
เวลา 25 นาที โดยประมาณ ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตาใหท้่านไดก้ราบขอพร  
พระใหญ่เกาะลนัเตา เป็นวดัท่ีสรา้งข้ึนเม่ือปี 1924 เป็นพระพุทธรปูทองสมัฤทธ์ิประทบักลางแจง้องคใ์หญ่
ท่ีสุดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้
ระหวา่งเดินมาท่ีวดัจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หากใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชีวิตจะพบแต่ความสุข
ความส าเร็จในทุกๆ  

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1) 
CITY GATE OUTLET  ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ในรูปแบบ OUTLET ท่ีรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากโรงงานมา
ลดกระหน า่สูงสุด 30-70% ESPRIT, ADIDAS, GIORDAN, NIKE, BALLY, CK และมี  FOOD COURT รวม
อาหารอร่อยๆ 



 

 
 

** อิสระอาหารเยน็ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
 
เขา้สู่ที่พกั (ฮ่องกง) SAV HOTELl / ICLUB MA TAU WAI HOTEL  หรือใกลเ้คียง 

วันสอง     ดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วัน (B) 

บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม หรือ ภตัตาคาร (2) 
 

** อิสระอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศยั ** 
 

ดิสนียแ์ลนด ์(DISNEYLAND) ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยัและสนุกท่ีสุดหน่ึงในเอเชียซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกนั อนัไดแ้ก ่MAINSTREET USA ท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของท่ีระลึก ตุ๊กตา
และขนม ลูกกวาดมากมาย  ส่วนต่อมาคือ TOMORROWLAND ท่านจะไดส้นุกกบัเคร่ืองเล่นอนัทันสมยัสไตล ์
“โลกอนาคต” และสุดสนุกกบัเมืองเทพนิยาย  FANTASYLAND ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตา
กบัตวัการตู์นท่ีท่านช่ืนชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท ์เจา้หญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้ &มินน่ี หมีพูและพอ้งเพื่อน 
และเหล่าบรรดาตวัการตู์นอนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อดว้ย ADVENTURELAND ดินแดนแหง่การผจญ
ภยัอนัน่าต่ืนเตน้ ท่านจะไดล้่องเรือในป่าอนัน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภยัไปกบัสตัวป่์าอนัน่า
ต่ืนเตน้นานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกบับา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน เดินต่อไปยงั IT’S A 
SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซ่ึงแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้โดยตุ๊กตาจะมี
การเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง และแทรกดว้ยเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นเอกลกัษณข์องแต่ละชาติ และอยา่
ลืมแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย  TOY STORY LAND  โซนน้ีจะเป็นโซนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโดย
เหล่าของเล่นจากภาพยนตร ์TOY SYORY อนิเมชัน่ช่ือดัง เพลิดเพลินกบัของเล่นมากมาย หรือ พึ่งเปิดได้
ใหมไ่มน่านมาน้ี เคร่ืองเล่นท่ีหวาดเสียวท่ีสุดในแดนตะวนัตก!  GRIZZLY GULCH  ใหท้่านได ้สมัผสัเคร่ือง
เล่นหวาดเสียว SPACE MOUNTAIN, BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE  ใหมล่่าสุด! มาสมัผสั
ประสบการณก์ารต่อสู ้ STAR WAR TOMORROW LAND TAKE OVER นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นตน้
ไป พบตวัละครในภาพยนตร ์และเดินทางสู่ฐานลบัของขบวนการต่อตา้นจกัรวรรดิ ซ่ึงจะไดพ้บกบัฮีโร่ท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของมหากาพย ์STAR WAR ภาคน้ี  https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-
tomorrowland-takeover/ ใหท้่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นตามอธัยาศยั ชมการแสดงของสวนสนุกทุกค า่
คืนใหท้่านไดร้่วมเนรมิตประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยิบระยบัดุจเพชรน ้างาม และ ในชว่งส่งทา้ยของ
แต่ละคืน ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจงัหวะเสียงเพลง  อนัสวยงามตระการตา 
*หมายเหตุ : หากท่านใดไม่เขา้สวนสนุก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนคา่บตัรเขา้สวนสนุกทุกกรณี   



 

 
เขา้สู่ที่พกั (ฮ่องกง) SAV HOTELl / ICLUB MA TAU WAI HOTEL  หรือใกลเ้คียง 

วันสาม    วัดแชกง – รีพลสัเบย ์– รา้นจิวเวอรี่ – วดัหวังตา้เซียน - จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ  (B/L)  

บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม หรือ ภตัตาคาร (3) 
วัดแชกง (CHE KUNG TEMPLE) **ไหวข้อความส าเร็จดา้นการงานและการเรียน** เป็นวดัท่ีสรา้งข้ึนเพื่อ

ระลึกถึงต านานแหง่นักรบในราชวงศซ์่งและถูกกล่าวขานใหเ้ป็นวดัท่ีข้ึนช่ือดา้นเสริมดวง แกช้ง ตามความ

เช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนักลบัทิศจะชว่ยหมุนชีวิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีได ้นอกจากน้ียงัชว่ยป้องกนัส่ิง

ชัว่รา้ย พลิกดวงชะตาท่ีตกอบัใหพ้น้รอดปลอดภยั  **เทพเจา้องคน้ี์ ดาราดงัๆ มาขอส าเร็จทุกราย ** 

 

รีพลสัเบย ์(REPLUSE BAY) **ไหวข้อใหมี้บุตรส าเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจนัทรเ์ส้ียวสวยงามท่ีสุดแหง่
น้ีมีรูปป้ันคูสู่งตระหงา่นของ เจา้แม่กวนอิม และ เจา้แม่ทินโห่ว ตั้งอยูโ่ดดเด่นสงา่งามท่ามกลางทอ้งทะเล
วิวสวยๆ รูปป้ันเทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหน้ารูปป้ันเจา้แมก่วนอิมองคใ์หญ่ เป็นเทพเจา้ท่ีใหโ้ชค
ลาภและความร า่รวยมัง่มีเงินทอง  วิธีการขอพร  น าแบงกท่ี์มีเลขน าโชคความหมายดี ไปลูบบริเวณเครา
ขององคเ์ทพตั้งแต่ดา้นบนลงมาดา้นล่างบริเวณกระเป๋าเงินขา้งตวัท่าน จากน้ันหอบเขา้กระเป๋าของเราเอง
เปรียบเสมือนท่านใหเ้งินเขา้กระเป๋าเก็บไวเ้ป็นทุนใหค้า้ขายส าเร็จต่อไป 



 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4) เมนูพิเศษ!! ห่านยา่ง 
รา้นจิวเวอรร์ี่ (JEWERY SHOP) ทา่นจะไดพ้บกบัจี้ กงัหนัของขลงัช่ือดงัทีทัว่โลกใหก้ารยอมรบั **ของแทต้อ้ง
ท่ีฮ่องกงเท่าน้ัน** ออกแบบโดยซินแสช่ือดงัจากวดัแชกงวงลอ้กงัหนัจะปัดเป่าอุปสรรคและพดัพาโชคลาภ
มาสู่ตนเองและครอบครวัท่านยงัสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือใส่เพื่อเสริมบารมีไดซ่ึ้งดารานิยมเป็นอย่าง
มากเพราะส าเร็จตามท่ีขอจากน้ันน าท่านเยี่ยมชม รา้นหยก (JADE SHOP) พบกบั หยกของแท ้ซ่ึงชาวจีน
เช่ือวา่สรรพคุณท่ีมีความเย็นของหยกน้ันจะท าใหผู้ส้วมใส่มีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย 

  
วัดหวังตา้เซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) **ไหวข้อความส าเร็จดา้นคนรกัและสุขภาพ** วดัน้ีเป็นท่ี

ประดิษฐานของ เทพหวังตา้เซียน นิยมขอพรใหสุ้ขภาพดีหายเจ็บป่วย และจุดยอดนิยมท่ีคนทัว่โลกมาก

ราบไหวอี้กจุดหน่ึงคือบริเวณศาลกลางแจง้ท่ีประดิษฐานของ เทพหล่กโหยว หรือที่ขนามนามว่า เทพดา้ย

แดง เทพองคน้ี์เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทรอ์ยูด่า้นหลงัซ่ึงเช่ือกนัวา่ใครมาขอพรจะไดพ้บเน้ือคูแ่ทร้กั

กนัตลอดไป ส่วนใครท่ีไดมี้คู่แลว้จะรกักนัมัน่คงยิ่งข้ึนตลอดไปเชน่กนั เช่ือกนัวา่ส าเร็จยิ่งนัก  วิธีขอพร: ใช ้

ดา้ยแดงผูกน้ิวเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหวา่งพิธี 



 

 

จิมซาจุ่ย (TSIM SHA TSUI) ตั้งอยูบ่นถนนนาธานเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมทัว่โลก 
ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ไดแ้ก่ OCEAN TERMINAL, HARBOUR CITY 
สินคา้แฟชัน่ต่างๆเคร่ืองส าอางในราคาส่งรา้นอาหารอร่อยๆยา่นน้ีดงัและยอดนิยมท่ีสุดในฮ่องกง 

 
 

** อิสระอาหารเยน็ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
** สมควรแก่เวลาน าทุกท่านไปสนามบินเชค็อินโหลดสมัภาระ ** 

 
ส าหรบัพีเรียด 06-08, 07-09, 13-15, 21-23 กนัยายน 2562 / 11-13, 18-20, 25-27, 26-
28 ตุลาคา 2562 
21.35 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบิน CATHEY PACIFIC (CX) เท่ียวบิน CX617 
23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพทุกทา่น 
หมายเหตุ: ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้หวัหนา้ทวัรจ์ะรีเควสใหต้อนเช็คอิน 

ส าหรบัพีเรียด 20-22 กนัยายน 2562 / 04-06, 05-07 ตุลาคม 2562 



 

22.25 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) เท่ียวบิน CX709 
00.15 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพทุกทา่น 
หมายเหตุ: ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้หวัหนา้ทวัรจ์ะรีเควสใหต้อนเช็คอิน 

 
ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรฐับาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียว ฮ่องกง มาเกา๊ จูไห ่เซินเจิ้ น
ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้ นเมืองใหนั้กท่องเท่ียวไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล เชน่ จิวเวอร่ี, 
หยก, บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยื่อไผ่ซ่ึงทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย “เพราะมี
ผลกบัราคาทวัร”์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ทัวรจ์ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมโดย
ใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบั
ใดๆ ทั้งส้ิน และทุกการตดัสินใจซ้ือน้ันเป็นดุลพินิจของลูกคา้ 100% ทวัรจ์ะไมมี่ส่วนรบัผิดชอบความ
พอใจหากท่านไมพ่ึ่งพอใจสินคา้ภายหลงั และถา้หากลกูคา้ไมมี่ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุก
เมือง ทางแลนดจ์ีนจะเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 
 

อตัราค่าบรกิารทั้งหมด *รวม* 
1) ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ชั้นประหยดั) ไป – กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน 
 เม่ือออกตัว๋แลว้จะไมส่ามารถขอRefund ไดทุ้กกรณี 
 เม่ือออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูเ้ดินทางไดทุ้กกรณี 
2) โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจดัหอ้งพกัส าหรบัเด็กมีเงื่อนไขดงัน้ี 
เด็กอายุ 0-4 ขวบไมใ่หเ้ตียงจดัใหน้อนเตียงเดียวกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน/หอ้งเท่าน้ัน 
หากเป็นผูใ้หญ่ 1 ท่าน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือวา่เป็นการพกัเด่ียว มีคา่พกัเด่ียวเพิ่ม 
เด็กอายุ 5 ขวบข้ึนไปเสริมนอน 1 เตียง/หอ้งหรือนอนกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน/หอ้ง 
ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากโรงแรมไมมี่หอ้งพกัในวนัน้ัน 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งประเภทอื่นทดแทนใหแ้กท่่านตามเหมาะสม 
กรณีเดินทาง 4 ท่านไดพ้กั 2 หอ้งแต่ยกเลิก 1 ท่านภายหลงัไมว่า่จะเป็นสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปล่ียนใหท้่านท่ีเหลือพกั 3 ท่าน/หอ้งตามเงื่อนไขโรงแรม 
หากประสงคจ์ะนอนคนเดียวต่างหาด 1 หอ้งท่านตอ้งช าระคา่พกัเด่ียวเพิ่มตามท่ีก าหนดไว ้
ท่านท่ียกเลิกเดินทางภายหลงัทั้งหอ้งจะไมส่ามารถโอนหอ้งพกัใหเ้พื่อนในทริปไดทุ้กกรณี 

3)  อาหาร 4 ม้ือ ตามโปรแกรม (**หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได*้*) 

4)  คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม โดยท่ีไมใ่ช่โปรแกรมท่ีระบุไวว้า่ตอ้งช าระเพิ่มเติม 
5)  คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามโปรแกรม 
6)  ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่าน้ัน ** 
 กรณีผูเ้ดินทางมีอายุตั้งแต่  76 – 80 ปี คุม้ครองเพียง 50% ของวงเงินคุม้ครอง 
และส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุ 81 ปี ข้ึนไป กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 
 ประกนัไมคุ่ม้ครองผูท่ี้เคยเดินทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะส่งช่ือมาท าประกนัแลว้ ไดแ้ก ่



 

อาเซอรไ์บจนั, อฟักานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรกั, สาธารณรฐัคีรก์ิช, ลิเบีย, อิสราเอล, เลบานอน, 
เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติรก์เมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน 

7)  คา่สมัภาระภาษีน ้ามนั ภาษีตัว๋ทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากถูกปรบัราคา 
 

อตัราค่าบรกิารทั้งหมด *ไม่รวม* 
1)  คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน (ไมใ่ชห่วัหนา้ทวัร)์ 1,500 บาท/ท่าน (เก็บพรอ้มคา่ทวัร)์ 
 ผูใ้หญ่และเด็กจา่ยในอตัราเท่ากนั ** ทารก อายุต า่กวา่ 2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทิป ** 
 คา่ทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ** ท่านสามารถจา่ยเพิ่มตามสินน ้าใจของทุกท่าน ** 
2)  คา่ภาษีต่างๆ ไดแ้ก ่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และ ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3)  คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ท่ีไมไ่ดเ้กิดข้ึนจากทวัรเ์ป็นสาเหตุ อาทิเชน่  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ
ภายในหอ้งพกั, คา่โทรศพัทต่์างๆ ,คา่อินเตอรเ์น็ต, คา่มินิบาร,์ คา่ซกัรีด, คา่ใชจ้า่ยอนัเกิดจากความการ
บิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมือง
จากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีประจ าเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการรบัจองทวัร ์

1) ช าระคา่มดัจ าทวัร ์“ท่านละ 5,000 บาท” ภายใน 2 วนั ส่วนท่ีเหลือ 21 วนั ก่อนเดินทาง 
 ท่ีนัง่ของท่านจะถูกยืนยนัโดยสมบูรณก์็ต่อเม่ือท่านไดร้บัใบอินวอยสเ์รียบรอ้ยแลว้เท่าน้ัน 
 ขอสงวนสิทธิยกเลิกท่ีนัง่ AUTO หากท่านไมไ่ดช้ าระคา่มดัจ าในวนัท่ีก าหนดเพื่อใหสิ้ทธิ  
แกผู่ท่ี้รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเน่ืองจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทวัรบ์ริษัทฯมีความจ าเป็น 
ตอ้งบริหารจดัการขายท่ีนัง่ใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาท่ีสายการบินก าหนดเพื่อใหก้รุ๊ปออกเดินทาง 
2) ส าเนาหนังสือเดินทางตอ้งมีอายุคงเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือนนับล่วงหนา้กอ่นวนัเดินทาง และมี
หนา้วา่งทา้ยเล่มไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตม. ประทบัตราได  ้

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1) ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนคา่ทวัรท์ั้งหมด 100% 
2) ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15-29 วนั คืนคา่ทวัร ์50% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 
3) ยกเลิกกอ่นเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนัไมค่ืนคา่ทวัรท์ั้งหมดทุกกรณี 

 

เงื่อนไขส าคญัอื่นๆ ทีค่วรทราบ 
1) กรณีผูสู้งอายุหากตอ้งใชร้ถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นเดินทาง 7 วนั 
ท่านท่ีไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองไดเ้ช่นลุกเดินเองไมไ่ดมี้อาการหอบหืดร่วมดว้ยแนะน าวา่กอ่น
เดินทางใหท้่านขอใบรบัรองแพทยเ์พื่อยืนยนัความพรอ้มหากไมมี่ใบรบัรองแพทยแ์ละพบวา่ท่านฝืนท่ี
จะเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางโดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั 



 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ
อากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ, ขั้นตอน
การตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ไกดจ์ะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามสถานการณ ์โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญั 
3)  บริษัทฯ ไมมี่นโยบายในการจดัคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีท่านจองและเดินทางมาเพียง 
1 ท่าน จะตอ้งจา่ยคา่พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
4)  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากการ
มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


