
 

 

ฮ่องกง นองปิง ดิสนียแ์ลนด ์3 วนั 2 คืน 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) 
บรกิารอาหารบนเครื่องไปกลบั โหลดกระเป๋าได ้30 กโิล 
จุดเด่นโปรแกรม 
1.  เที่ยวดสินียแ์ลนดเ์ตม็วนัอยู่จนถงึปิด 19.30 น. 
2.  รวมบตัรเขา้สวนสนุกพรอ้มรถรบัสง่ ฟรี! 
3.  ชมววิ 360 องศา ขึน้กระเชา้นองปิงพรอ้มขอพรพระใหญ่เกาะลนัเตา !! (รวมบตัรเขา้เรยีบรอ้ย)  
4.  หมุนกงัเสรมิดวงแกช้ง “วดัแชกง” โชคลาภ ธุรกจิ ร ่ารวย **HILIGHT 

5.  ขอพรชวีติคู่ “เทพเจา้ดา้ยแดง” วดัหวงัตา้เซยีน **HILIGHT 

6.  ขอพรเจา้แม่กวนอมิ รพีลสัเบย ์

7.  อร่อยกบัเมนู Signature ห่านย่าง ที่ใครมาฮ่องกงตอ้งลอง! 

 



 

ตารางเดินทาง 
ตารางเดินทาง 

*ราคาน้ีเฉพาะพาสปอรต์คนไทยเท่านัน้* 
ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเด่ียว 

03-05 สงิหาคม 2562 (CX700/CX617) 17,900.- 17,900.- 5,500.- 

10-12 สงิหาคม 2562 (CX616/CX709) 
** วนัแม่แห่งชาติ ** 

19,900.- 19,900.- 5,500.- 

17-19 สงิหาคม 2562 (CX616/CX617) 17,900.- 17,900.- 5,500.- 

24-26 สงิหาคม 2562 (CX616/CX617) 17,900.- 17,900.- 5,500.- 

31 สงิหาคม – 02 กนัยายน 2562 (CX616/CX617) 17,900.- 17,900.- 5,500.- 

****   ทารก อายตุ า่กว่า 2 ปี ราคา  7,000 บาท / นัง่ตกัผู้ใหญ่ 

 
*โปรดอ่านเง่ือนไขทวัรก่์อนจอง! เม่ือท่านจองแล้วจะถือว่ายอมรบัเง่ือนไขครบทกุข้อแล้ว!!* 

 ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทปิไกด ์ท่านละ 1,500 บาท (เกบ็พรอ้มค่าทวัร)์ *ทารกไม่เกบ็ 
 ราคาทวัรส์ าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ กรณีเป็นพาสปอรต์ต่างชาตเิกบ็ค่าทวัรเ์พิม่ 1,000 บาท 
 การนัตเีดนิทางขัน้ต ่า 10 ท่าน มหีวัหน้าทวัร ์(หากน้อยกว่า 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง) 
 บรษิทัฯ ยนิดใีหค้ าปรกึษาเพิม่เตมิหากมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางต่อ เช่น เลื่อนวนั เพิม่สว่นต่าง 
 ท่านที่มตีัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) เชค็เวลาบนิกบัฝ่ายขายก่อนออกตัว๋ของท่าน 
 ใบนดัหมายเตรยีมตวัเดนิทาง บรษิทัฯ จดัส่งใหท้่านก่อนเดนิทาง 3 วนั 

 

 
โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – Citygate outlet  (L) 

ส าหรบัพเีรยีด 10-12 / 17-19 / 24-26 / 31 สงิหาคม – 02 กนัยายน 2562 
04.00 น.  ทุกท่านพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประต ู6 Row M 
06.40 น.  ออกเดนิทางโดยเที่ยวบนิ CX616 
10.25 น.   ทุกท่านถงึ สนามบินฮ่องกง หลงัจากรบักระเป๋าที่สายพาน และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงหวัหน้าทวัรน์ าท่านเดนิออกทาง HALL B ไกด์
ทอ้งถิน่และรถโคช้ปรบัอากาศรอรบัทุกท่าน 
หมายเหตุ: ตัว๋กรุป๊ไม่สามารถจดัที่นัง่ล่วงหน้าได ้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิเท่านัน้ 
ส าหรบัพเีรยีด 03-05 สงิหาคม 2562 
05.00 น.  ทุกท่านพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประต ู6 Row M 
08.15 น.  ออกเดนิทางโดยเที่ยวบนิ CX700 
12.10 น.   ทุกท่านถงึ สนามบินฮ่องกง หลงัจากรบักระเป๋าที่สายพาน และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงหวัหน้าทวัรน์ าท่านเดนิออกทาง HALL B ไกด์
ทอ้งถิน่และรถโคช้ปรบัอากาศรอรบัทุกท่าน 
หมายเหตุ: ตัว๋กรุป๊ไม่สามารถจดัที่นัง่ล่วงหน้าได ้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิเท่านัน้ 
กระเช้านองปิง (Std. NP360 Cable Car) เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวที่สุดในโลก มุ่งสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาท ีโดยประมาณ ท่านจะไดช้มทวิทศัน์
รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา ใหท้่านไดก้ราบขอพร  พระใหญ่เกาะลนัเตา เป็นวดัที่สรา้งขึน้เมื่อปี 1924 เป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิป์ระทบั
กลางแจง้องคใ์หญ่ที่สุดในโลก หนกั 250ตนัและสูง 34เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใต ้ระหว่างเดนิมาที่วดัจะเหน็พระ
ใหญ่แต่ไกล หากใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชวีติจะพบแต่ความสุขความส าเรจ็ในทุกๆ  



 

 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
City Gate Outlet ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ในรูปแบบ Outlet ที่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากโรงงานมาลดกระหน ่าสูงสุด 30-70% เช่น  Esprit, Adidas, 
Giordano, Nike,Bally, CK และม ี Food Court รวมอาหารอร่อยๆ 

 
 

** อสิระอาหารเยน็ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
 

เข้าสู่ท่ีพกั (ฮ่องกง) SAV Hotel / Iclub Ma Tau Wai Hotel  หรือใกล้เคียง 

วนัสอง     ดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วนั (B) 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ ภตัตาคาร (2) 

 
** อิสระอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศยั ** 

 
ดิสนียแ์ลนด ์(Disneyland) น าทุกท่านเขา้สู่ดนิเเดนมหศัจรรยต์ดิระดบัโลก ทีม่ที ัง้เรื่องราวสุดลกึลบั เรื่องเหนือจนิตนาการ การผจญภยั หว้งอวกาศ 
และทวปีอเมรกิา ซึ่งทุกดนิแดนจะตอ้นรบัทุกคนดว้ยเครื่องเล่นแสนสนุกระดบัโลก เหล่าเพื่อนตวัโปรด และการแสดงสไตลบ์รอดเวยส์ุดตระการตา 



 
 



 

เข้าสู่ท่ีพกั (ฮ่องกง) SAV Hotel / Iclub Ma Tau Wai Hotel  หรือใกล้เคียง 

วนัสาม    วดัแชกง – รีพลสัเบย ์– ร้านจิวเวอร่ี – วดัหวงัต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - กรงุเทพฯ  (B/L)  

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ ภตัตาคาร (3) 

วดัแชกง (Che Kung Temple) **ไหวข้อความส าเรจ็ธรุกจิการงาน** เป็นวดัที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึต านานแห่งนกัรบในราชวงศซ่์งและถูกกล่าวขานให้
เป็นวดัที่ขึน้ชื่อดา้นเสรมิดวง แกช้ง ตามความเชื่อทีว่่า การหมุนกงัหนักลบัทศิจะช่วยหมุนชวีติพลกิผนัจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้นอกจากน้ียงัช่วยป้องกนัสิง่
ชัว่รา้ย พลกิดวงชะตาที่ตกอบัใหพ้น้รอดปลอดภยั**เทพเจา้องคน้ี์ ดาราดงัๆ มาขอส าเรจ็ทุกราย ** 

 
รีพลสัเบย ์(Repulse Bay) **ไหวข้อใหม้บีุตรส าเรจ็** หาดทรายยาวรูปพระจนัทรเ์สีย้วสวยงามที่สุดแหง่น้ีมรีูปปั้นคู่สูงตระหง่านของ เจ้าแม่กวนอิม 
และ เจ้าแม่ทินโห่ว ตัง้อยู่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางทอ้งทะเลววิสวยๆ รปูปัน้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ตัง้อยู่บรเิวณดา้นหน้ารูปปั้นเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ 
เป็นเทพเจา้ที่ใหโ้ชคลาภและความร ่ารวยมัง่มเีงนิทอง  วิธีการขอพร  น าแบงกท์ี่มเีลขน าโชคความหมายด ีไปลบูบรเิวณเคราขององคเ์ทพตัง้แต่ดา้นบน
ลงมาดา้นล่างบรเิวณกระเป๋าเงนิขา้งตวัท่าน จากนัน้หอบเขา้กระเป๋าของเราเองเปรยีบเสมอืนท่านใหเ้งนิเขา้กระเป๋าเกบ็ไวเ้ป็นทุนใหค้า้ขายส าเรจ็ต่อไป 

 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  



 

ร้านจิวเวอรร่ี์ (Jewery Shop) ท่านจะไดพ้บกบัจีก้งัหนัของขลงัชื่อดงัททีัว่โลกใหก้ารยอมรบั **ของแทต้อ้งที่ฮอ่งกงเท่านัน้** ออกแบบโดยซนิแสชื่อดงั
จากวดัแชกงวงลอ้กงัหนัจะปัดเป่าอปุสรรคและพดัพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครวัท่านยงัสามารถเลอืกชมและเลอืกซือ้ใส่เพื่อเสรมิบารมไีดซ้ึ่งดารา
นิยมเป็นอย่างมากเพราะส าเรจ็ตามที่ขอจากนัน้น าท่านเยี่ยมชม ร้านหยก (Jade Shop) พบกบั หยกของแท้ ซึ่งชาวจนีเชื่อว่าสรรพคุณที่มคีวามเยน็
ของหยกนัน้จะท าใหผู้ส้วมใส่มเีลอืดลมดเีกดิหยนิหยางในร่างกาย 

  
วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหวข้อความส าเรจ็ดา้นคู่ครองและสุขภาพ** วดัแหง่น้ีเป็นที่ประดษิฐานของ เทพหวงัต้าเซียน ใหพ้ร
สุขภาพดหีายเจบ็ป่วย และจุดยอดนิยมที่คนทัว่โลกมากราบไหวอ้กีจุดหน่ึงคอืบรเิวณศาลกลางแจง้ที่ประดษิฐานของ เทพหล่กโหยว หรือ เทพด้ายแดง 
เป็นรูปปั้นสทีองมเีสีย้วพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงัซึ่งเชื่อกนัว่าใครมาขอพรจะไดพ้บเน้ือคู่แทร้กักนัตลอดไป ส่วนใครที่ไดม้คีู่แล้วจะรกักนัมัน่คงยิง่ขึน้ตลอดไป 
วธิขีอพร: ใชด้า้ยแดงผูกน้ิวเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหว่างพธิ ี

  
จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ตัง้อยู่บนถนนนาธานเป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทัว่โลก 
ตลอดทางเดนิถงึ 4 กโิลเมตรมหีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ไดแ้ก่ Ocean Terminal, Harbour City 
สนิคา้แฟชัน่ต่างๆเครื่องส าอางในราคาส่งรา้นอาหารอร่อยๆย่านน้ีดงัและยอดนิยมที่สุดในฮ่องกง 

 



 

 
** อสิระอาหารเยน็ด้วยตนเองตามอธัยาศยั ** 

** สมควรแก่เวลาน าทกุท่านไปสนามบนิเชค็อนิโหลดสมัภาระ ** 
 

ส าหรบัพเีรยีด 03-05 / 17-19 / 24-26 / 31 สงิหาคม – 02 กนัยายน 2562  
21.35 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) เที่ยวบนิ CX617 
23.30 น.  ถงึประเทศไทย สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพทุกท่าน 
หมายเหตุ: ตัว๋กรุป๊ไม่สามารถจดัที่นัง่ล่วงหน้าได ้หวัหน้าทวัรจ์ะรเีควสใหต้อนเชค็อนิ 
ส าหรบัพเีรยีด 10-12 สงิหาคม 2562 
22.25 น.  กลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific (CX) เที่ยวบนิ CX709 
00.15 น.  ถงึประเทศไทย สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพทุกท่าน 
หมายเหตุ: ตัว๋กรุป๊ไม่สามารถจดัที่นัง่ล่วงหน้าได ้หวัหน้าทวัรจ์ะรเีควสใหต้อนเชค็อนิ 

 
ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซนิเจิน้ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงให้
นกัท่องเที่ยวไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล เช่น จวิเวอรี,่ หยก, บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยื่อไผ่ซึ่งทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย 
“เพราะมผีลกบัราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทวัรจ์ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซือ้
หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และทุกการตดัสนิใจซือ้นัน้เป็นดุลพนิิจของลูกคา้ 100% ทวัรจ์ะไมม่ี
ส่วนรบัผดิชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางแลนดจ์นีจะเรยีก
เกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
 

อตัราค่าบรกิารทัง้หมด *รวม* 
1) ตัว๋เครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ชัน้ประหยดั) ไป – กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
 เมื่อออกตัว๋แลว้จะไม่สามารถขอRefund ไดทุ้กกรณี 
 เมื่อออกตัว๋แลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณี 

2) โรงแรม 4 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจดัหอ้งพกัส าหรบัเดก็มเีงื่อนไขดงัน้ี 
เดก็อายุ 0-4 ขวบไม่ใหเ้ตยีงจดัใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ ่2 ท่าน/หอ้งเท่านัน้ 
หากเป็นผูใ้หญ่ 1 ท่าน + เดก็ 0-4 ขวบโรงแรมจะถอืว่าเป็นการพกัเดี่ยว มคี่าพกัเดี่ยวเพิม่ 
เดก็อายุ 5 ขวบขึน้ไปเสรมินอน 1 เตยีง/หอ้งหรอืนอนกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน/หอ้ง 
ในกรณีรเีควสนอนแบบTRIPLE [2 เตยีง+1 ที่นอนเสรมิ] หากโรงแรมไมม่หีอ้งพกัในวนันัน้ 
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งประเภทอื่นทดแทนใหแ้ก่ท่านตามเหมาะสม 
กรณีเดนิทาง 4 ท่านไดพ้กั 2 หอ้งแต่ยกเลกิ 1 ท่านภายหลงัไมว่่าจะเป็นสาเหตุใดกต็าม 
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธเิปลี่ยนใหท้่านที่เหลอืพกั 3 ท่าน/หอ้งตามเงื่อนไขโรงแรม 
หากประสงคจ์ะนอนคนเดยีวต่างหาด 1 หอ้งท่านตอ้งช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ตามที่ก าหนดไว้ 
ท่านที่ยกเลกิเดนิทางภายหลงัทัง้หอ้งจะไม่สามารถโอนหอ้งพกัใหเ้พื่อนในทรปิไดทุ้กกรณี 

3)  อาหาร 4 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใด จะไม่สามารถคนืเงนิได*้*) 

4)  ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมทีร่ะบไุวว้่าตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

5)  ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต่ อาย ุ1 – 75 ปี เท่านัน้ ** 
 กรณีผูเ้ดนิทางมอีายุตัง้แต่  76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 
และส าหรบัผูเ้ดนิทาง อายุ 81 ปี ขึน้ไป กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทัง้สิน้ ** 
 ประกนัไม่คุม้ครองผูท้ี่เคยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้่าจะสง่ชื่อมาท าประกนัแลว้ ไดแ้ก่ 
อาเซอรไ์บจนั, อฟักานิสถาน, ควิบา, อหิร่าน, อริกั, สาธารณรฐัครีก์ชิ, ลเิบยี, อสิราเอล, เลบานอน, เกาหลเีหนือ, ปากสีถาน, ซเีรยี, ทาจกิสิถาน, 
เตริก์เมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกสิถาน 

7)  ค่าสมัภาระภาษนี ้ามนั ภาษตีัว๋ทุกชนิด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็เงนิเพิม่หากถูกปรบัราคา 

 
 



 

 
 

อตัราค่าบรกิารทัง้หมด *ไม่รวม* 

1)  ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไม่ใช่หวัหน้าทวัร)์ 1,500 บาท/ท่าน (เกบ็พรอ้มค่าทวัร)์ 
 ผูใ้หญ่และเดก็จ่ายในอตัราเท่ากนั ** ทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี ไม่เกบ็ค่าทปิ ** 
 ค่าทปิส าหรบัหวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิม่ตามสนิน ้าใจของทุกท่าน ** 

2)  ค่าภาษต่ีางๆ ไดแ้ก่ ภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ ี

3)  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ไมไ่ดเ้กดิขึน้จากทวัรเ์ป็นสาเหตุ อาทเิช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ 
ภายในหอ้งพกั, ค่าโทรศพัทต่์างๆ ,ค่าอนิเตอรเ์น็ต, ค่ามนิิบาร,์ ค่าซกัรดี, ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจาก 
ความการบนิ, อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให้ 
ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ประจ าเมอืงไทย 
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบรษิทัฯ 

 
เงื่อนไขการรบัจองทวัร ์

1) ช าระค่ามดัจ าทวัร ์“ท่านละ 5,000 บาท” ภายใน 2 วนั ส่วนที่เหลอื 21 วนั ก่อนเดนิทาง 
 ที่นัง่ของท่านจะถูกยนืยนัโดยสมบูรณ์กต่็อเมื่อท่านไดร้บัใบอนิวอยสเ์รยีบรอ้ยแลว้เท่านัน้ 
 ขอสงวนสทิธยิกเลกิที่นัง่ AUTO หากท่านไม่ไดช้ าระค่ามดัจ าในวนัที่ก าหนดเพื่อใหส้ทิธ ิ 
แก่ผูท้ี่รอควิ (Waitlist) ท่านต่อไปเน่ืองจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทวัรบ์รษิทัฯมคีวามจ าเป็น 
ตอ้งบรหิารจดัการขายที่นัง่ใหเ้ตม็กรุ๊ปในระยะเวลาที่สายการบนิก าหนดเพื่อใหก้รุ๊ปออกเดนิทาง 

2) ส าเนาหนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืนนบัล่วงหน้าก่อนวนัเดนิทาง และมี 
หน้าว่างทา้ยเลม่ไม่น้อยกว่า 2 หน้าเพื่อใหเ้จา้หน้าที่ตม. ประทบัตราได้ 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ 

1) ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 100% 
2) ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั คนืค่าทวัร ์50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
3) ยกเลกิก่อนเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมดทุกกรณี 

 
เงื่อนไขส าคญัอื่นๆ ที่ควรทราบ 

1) กรณีผูสู้งอายุหากตอ้งใชร้ถเขน็ (Wheel Chair) กรุณาแจง้พนกังานขายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
ท่านที่ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองไดเ้ช่นลุกเดนิเองไม่ไดม้อีาการหอบหดืร่วมดว้ยแนะน าว่าก่อนเดนิทางใหท้่านขอใบรบัรองแพทยเ์พื่อยนืยัน
ความพรอ้มหากไม่มใีบรบัรองแพทยแ์ละพบว่าท่านฝืนที่จะเดนิทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่อนุญาตใหเ้ดนิทางโดยค านึงถงึความปลอดภยัเป็น
ส าคญั 

2)  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนรายการทวัรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ 
อากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบนิเป็นสาเหตุ,  
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืในกรณีอื่นๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ไกดจ์ะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของลกูคา้เป็นส าคญั 

3)  บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีที่ท่านจองและเดนิทางมาเพยีง  
1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี่ยวเพิม่ตามราคาที่ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ท่านัน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากการมี 
สิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

 


