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วนัแรก กรุงเทพฯ  

22.00 น. พรอ้มกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั'น 4 ประต ู
6 เคานเ์ตอร ์M สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าที� อาํนวยความสะดวก
ดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 

วนัที5สอง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนียแ์ลนด ์– จูไห่  

01.20 น.   เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย ์แปซิฟิค แอรเ์วย ์ เที�ยวบินที�  CX706  
05.10 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านเดิน 
ทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทศัน์ อนัสวยงามของประเทศฮ่องกง... "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุง้  
ซึ�งมาจากภาษาจีนกลาง วา่ "เซียงกั �ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความวา่ "ท่าเรือหอม" มีความ 
เป็นมา สืบเนื�องมาแต่ครั6งที�กวางตุง้ เป็นแหล่งปลกูไมห้อมชนิดหนึ�ง ส่งขายเป็นสินคา้ออกโดยที�ตอ้งมาขน 
ถ่ายสินคา้กนั ที�ท่าเรือนํ6าลึกตอนใตสุ้ดของแผ่นดิน 
เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติ5มซาํ)  
หลงัรบัประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ “HONGKONGDISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์
แลนด์ แห่งนี6 เป็นสวนสนุกแห่งที�  5 ของดิสนีย์แลนด์ทั �วโลกและเป็นสวนสนุกแห่งที�  11 ของดิสนีย ์
เพียบพรอ้มดว้ยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอรต์ระดบัโลกที�ถูกเนรมิตขึ6 นบน
เกาะลนัเตา แบ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก ่ 
1.เมนสตรีทยูเอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เป็นจุดเริ�มตน้ของถนนแห่งการเดินทางยอ้นเวลาสู่ช่วงตน้ 
ศตวรรษที�19ที�ถนนแกสลิทสตรีทอนัแสนสวยของสหรฐัอเมริกาเราจะพบกบัขบวนพาเหรดดิสนียช์มเพื�อน
ชาวดีสนียที์�โปรดปรานอย่าง มิกกี6 เมาส,์มินนี� ,โดนัลดั=ก และ กูฟฟี�  ที�มาร่วมเตน้ระบําอยา่งสนุกครื6 นเครง
กบัวงดนตรีมารช์และเหล่านักเตน้ที�เต็มไปดว้ยความร่าเริงและเบิกบานระหว่างทางนั6นก็จะมีรา้นชอ้ปปิ6 ง
อนัเก๋ไก๋ใหไ้ดเ้ลือกสรรของที�ระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนียแ์ลนดซึ์�งมีมากกว่า 4,000 รายการเป็น
ที�ตั6งของซิตี6 ฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิสนียแ์ลนดที์�จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอยา่งเพลิดเพลิน  
2.ทูมอโรว์แลนด์(TOMORROWLAND) สนุกสนานกับเครื�องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัยนําเสนอ
เรื�องราวของโลกอนาคตที�เต็มไปดว้ยความตื�นตาตื�นใจกบันิยายวิทยาศาสตรแ์ละการผจญภยัในอวกาศโดย
ทมูอโรวแ์ลนดใ์นฮ่องกงดิสนียแ์ลนดนั์6นโดดเด่นไปดว้ยบรรยากาศของ “อินเตอรก์าแลคติกสเปซพอรต์” 
หรือดินแดนที�เชื�อมต่อระหวา่งกาแล็คซี�ที�ในนั6นไม่วา่จะเป็น รา้นอาหารรา้นคา้ และสถานที�ต่างๆ ลว้นแต่มี
หุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะหล่์องลอยอยู่ไปมานอกจากนี6 ในทูมอโรวแ์ลนด์ยงัมีโลกอวกาศแห่ง 
สเปซเมาเท่น”ที�นักท่องเที�ยวสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพียงอึดใจเดียวการขบั1จานบินส่วนตวัใน“ออรบิ์ท
รอน”และการต่อสูก้นัแบบดุเดือดใน“บซัไลทเ์ยยีรแ์อสโตรบลาสเตอร”์ 
3.แฟนตาซีแลนด(์FANTASYLAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนียตื์�นตาตื�นใจกับเมืองแห่งเทพนิยายดินแดน
แห่งนี6 ลว้นเต็มไปดว้ยสีสันและบรรยากาศของเมืองที�จาํลองมาจากในการต์ูนของดิสนียส์นุกกับเรื�องราว
อมตะของ“ชา้งน้อยดมัโบ”้งานเลี6 ยงนํ6าชาของคนทาํหมวก (Mad Hatter Teกบัมิคกี6 เมาทต์วัการต์นูอมตะ
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ของดิสนียเ์ป็นพิเศษงานนี6 ตอ้งไม่พลาดกบัการสนุกสนานกบัภาพยนตร3์a Cups)มา้หมุนจากเรื�องซินเด
อรเลลา และ “การผจญภยัของวินนี�เดอะพหู”์ ส่วนใครที�ชื�นชอบมิติ นอกจากนี6 ในแฟนตาซีแลนดย์งัมี 
แฟนตาซีการเ์ดน้” ซึ�งเป็นสถานที�น่าสนใจที�ออกแบบมาเป็นพิเศษสาํหรบัดิสนียแ์ลนดฮ่์องกงโดยเฉพาะ
โดยผูที้�อยูใ่นนั6นจะมีโอกาสไดพ้บกบัการต์นูตวัโปรดมากมายอาทิมิกกี6 เมาส,์มินนี�เมาส,์วินนี�เดอะพหู,์และ
เหล่าเพื�อนพอ้งชาวการต์นูดิสนียอี์ก มากมาย 
4.แอดเวนเจอรแ์ลนด(์ADVANTURELAND) ดินแดนแห่งการผจญภยัอันน่าตื�นเตน้สมัผัสความเรา้ใจกับ
การผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน“จงัเกิล ริเวอร ์ครูซ” (Jungle River Cruise)
ซึ�งนักท่องเที�ยวจะเริ�มตน้การผจญภยับนเรือสาํรวจที�ล่องไปตามแม่นํ6าสายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวนเจอร์
แลนด์ผ่านป่าลึกลบัที�ทุกโคง้นํ6าจะมีสิ�งลึกลับและสิ�งที�สรา้งความตื�นเตน้ต่างๆรออยู่เพื�อสรา้งความสนุก
ใหก้บัผูที้�เขา้ไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงชา้งที�เล่นนํ6าอยา่งสนุกสนานตื�นเตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานา
ชนิด, Tazan’s Tree Houseบา้นตน้ไมข้องทารซ์าน เป็นตน้ 

***อิสระอาหาร กลางวนัและเยน็ตามอธัยาศยั*** 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสูท่่าเรอืฮ่องกงเพื5อเดินทางไปจูไห่โดยเรอืเฟอรร์ี5 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั 5วโมง 

นาํท่านเดินทางเขา้สูที่5พกั City Inn Hotel หรอืเทียบเท่า  (จูไห่) 

วนัที5สาม ถนนคู่รกั – สาวงามหวีหนี5 – ชอ้ปปิ' งกงเป่ย – พระราชวงัหยวนหมิง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร โรงแรม 
นําท่านชมสญัลกัษณข์องเมืองจไูหที่�มีชื�อเรียกวา่ “หวีหนี5” รปูปั6 นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุก
อยูริ่มทะเล จากนั6นนําท่านผ่านชม ถนนคู่รกั (The Lover Road) ซึ�งเป็นถนนเลียบชายหาดที�แสนจะโร
แมนติกซึ�งทางรฐับาลเมืองจไูห่ไดท้ําไวขึ้6 นเพื�อเป็นสถานที�พกัผ่อนหย่อนใจ และยงัเป็นที�นิยมของบรรดา
คู่รกัทั6งหลาย นําท่านชม สนิคา้พื' นเมืองของจูไห่ ผา้ไหม รา้นหยก รา้นบวัหิมะ ฝากคนที�ท่านรกั 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ (ซีฟู้ด+ไวนแ์ดง) 
จากนั6นนําท่านสู่ ตลาดใตด้ินกงเป่ย ใหท่้านชอ้ปปิ6 งสินคา้นานาชนิดเสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE  
ท่านจะสนุกสนานกบัการต่อรองสินคา้ราคาถูกทั6ง กระเป๋า กอ้ปปี6 แบรนดเ์นมดงัต่างๆ หรือเลือกซื6 อเสื6 อผา้ 
ถุงเทา้ รองเทา้ เครื�องประดับสําหรับทกุเพศทุกวยันําท่านชม จากนั6นนําท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิง 
(จาํลองมาจากกรุงปักกิ�ง) และชมสวนหยวนหมิงมีเนื6 อที�1.39 ตารางกิโลเมตรมีภูเขาโอบรอบทั6ง 3 ดา้น 
ดา้นหน้าเป็นพื6 นที�ราบ สิ�งก่อสรา้งต่างๆสรา้งขึ6 นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ6 นภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 
80,000 ตารางเมตร เป็นศนูยก์ลางรายลอ้มดว้ยสิ�งก่อสรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิ6 น อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้ม
ธารทอง ประตตูา้กงตาํหนักเจิ6 งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลี6 ยว 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สูที่5พกั City Inn Hotel หรอืเทียบเท่า  (จูไห่) 
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วนัที5สี5  จูไห่ – ฮ่องกง – วดัแชกุง - กระเชา้นองปิง 360องศา (Normal Cabin) – พระ  ใหญ่ลนัเตา 

– ชอ้ปปิ' งซิตี' เกท – สง่สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพ 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสูท่่าเรอืจูไห่เพื5อเดินทางไปฮ่องกง โดยเรอืเฟอรร์ี5  

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั 5วโมง     

จากนั6นนําท่านชม โรงงานจิวเวอรร์ี5 ที�มีชื�อเสียงในเรื�องการออกแบบเครื�องประดบัท่านสามารถหาซื6 อได้

ในราคาพิเศษ จากนั'นนาํท่านเดินทางไปยงัวัดแชกงหมิว หรือวัดกงัหัน ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทาง

ของ การแกช้งตามความเชื�อที�ว่า การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีได้

และการเริ�มตน้ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดที�นี�  โดยกงัหนัลมจะพาชีวิตราบรื�นลอ้ลมและ

ธุรกิจเงินทองวิ�งฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลม  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตา เกาะใหญ่ที5สุดของฮ่องกง ซึ�งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง นํา

ท่าน นั 5งกระเชา้ Ngong Ping 360 จากตุงชุงสู่ที�ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 

360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื6 นที� 1.5 เฮคตาร ์

เหนือระดบันํ6าทะเล 371เมตร จากนั6นนําท่านกราบนมสัการขอพรกบัองค ์Tian Tan Buddha Statue องค์

พระสรา้งจากการเชื�อมแผ่นสมัฤทธิnถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตนัและสูง 24 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์

ไปยงัเนินเขาเบื6 องล่างบริเวณทะเลจีนใต ้หากไม่ไดม้าสกัการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ตอ้งใชเ้วลา

สรา้งนานกว่า 12ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ รอบขา้งขององคพ์ระใหญ่มีเทวดา 6 องคก์าํลงัถวายสิ�งของ 6 ชิ6 นที�มี

ความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ�งทั6งหมดคือหนทางที�จะพา

สรรพสัตว์สู่ นิพพาน ดา้นล่างของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชั6น บริเวณชั6น3 มีพระบรมสารีริกธาตุของ

พระพุทธเจา้บรรจุอยู ่(อิสระอาหารคํ 5าตามอธัยาศยั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิp ในการปรับเปลี5ยนวิธีการเดินทางขึ' นนองปิงในกรณีที5กระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพ

อากาศไม่เอื' ออาํนวย โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และสงวนสิทธิpการคืนเงินทุกกรณี   

จากนั6นนําท่านเดินทางสู่  Citygate Outlet  ใหท่้านชอ้ปปิ6 งสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรน

เนมระดบัโลกมากมาย เชน่ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือวา่จะเป็น Burberry รวมทั6งรองเทา้

กีฬามากมายหลายยี�หอ้ และชั6นใตดิ้นจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

21.35 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที�ยวบินที�  CX617 
23.15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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**รายละเอียดไฟลทบิ์นแตล่ะวนัที5 รบกวนดูทา้ยโปรแกรม** 

***ในกรณีที5ลกูคา้ตอ้งออกตั uวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที5ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครั'ง 

มิฉะนั'นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั'งสิ' น *** 

***อตัราค่าบริการสงวนสทิธิpเฉพาะผูถื้อพาสปอรต์ไทยเท่านั'น  

สาํหรบัชาวตา่งชาตกิรุณาสอบถามก่อนทาํการจอง** 

โปรแกรม :  ฮ่องกง-ดิสนีย–์จูไห่-พระใหญ่ลนัเตา 4วนั2คืน  (CX) 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตยีง) 

นอนกบั 2 
ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 
ผูใ้หญ่ 

พกัเดี5ยว 

เพิ5ม 

19-22 พ.ค.59 15,900.- 15,900.- 15,900.- 5,500.- 

14-17 ก.ค.59 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,000.- 

 

 

 

**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง** 

**ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิpในการไม่คืนเงินใดๆทั'งสิ' นทุกกรณี** 

**ตั uวเครื5องบินไม่สามารถทาํการเลื5อนวนัไป-กลบัได ้

ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านั'น** 

 

ตดิตอ่สอบถามไดที้5 : 091-5277912, 076-604362 
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ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กาํหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื6 นเมืองใหนั้กท่องเที�ยว
ทั �วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คือ รา้นผา้ไหม, นวดฝ่าเทา้, รา้นบวัหิมะ, รา้นชา, รา้นไข่มุก, 
รา้นหยก,รา้นจวิเวอรร์ี5,รา้นผีซิว ซึ�งจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์จึง
เรียนใหก้บันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื6 อหรือไม่
ซื6 อขึ6 นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั6งสิ6 น  
ในกรณีที5ท่านไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรฐับาลตามที5รายการกาํหนดไว ้ทางบรษิทัใคร ่
ขอเก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 HKD / คน 

 
เดินทางวนัที5 19-22 พ.ค. 59 รายละเอียดไฟลท์ ดงันี'  (นดัเจอคืนวนัที5 19 พ.ค.59) 

20 พ.ค. 59  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง  CX706  01.35-05.10 

22 พ.ค. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX709 22.25-00.15+1 

เดินทางวนัที5 14-17 ก.ค. 59 รายละเอียดไฟลท์ ดงันี'  (นดัเจอคืนวนัที5 14 ก.ค. 59) 

15 ก.ค. 59  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง  CX706  01.35-05.10 

17 ก.ค. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX709 22.25-00.15+1 

อตัราค่าบรกิารนี' รวม   
1. ค่าตั xวเครื�องบินไป-กลบั สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 
2. ค่าโรงแรมที�พกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 
4. ค่าอาหาร ตามที�ระบุในรายการ 
5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเที�ยวที�ระบุตามรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั6งนี6 ยอ่มอยู ่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

อตัราค่าบรกิารนี' ไม่รวม     

1. ค่าระวางกระเป๋านํ6าหนักเกิน 20 กิโลกรมั 
2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเครื�องดื�มสั �งพิเศษ 
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
4. ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ที�จา่ย 3% 
5. ค่าทิปไกดห์วัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ 90 หยวน ต่อลกูคา้ 1 ท่าน (เด็ก และ เด็ก INFANT เก็บเท่าผูใ้หญ่) 
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เงื5อนไขการจอง    
1. มดัจาํท่านละ 10,000 บาท พรอ้ม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง ภายใน 2 วัน
หลงัจากทาํการจอง **พาสปอรต์ตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง** 
2. ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  

**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิpในการไม่คืนเงินใดๆทั'งสิ' นทุกกรณี** 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิnที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์6  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู ่  

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ6 นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ6 นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิnและจะไม่
รบัผิดชอบค่าบริการที�ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั6งสิ6 น 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี6 เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั6งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบน
เครื�อง และโรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี6 อาจเปลี�ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี6 คิดตามราคาตั xวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั xวเครื�องบินปรบัสงูขึ6 น บริษัทฯ สงวนสิทธิnที�จะ
ปรบัราคาตั xวเครื�องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั6งที�กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิnที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั6งสิ6 น 

  
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ

บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถ
ที�จะจดับริการทวัรอื์�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการนั6นๆ 

 
9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิnในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั6งสิ6 นแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านั6น 
10.หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั6งสิ6 น แต่ทั6งนี6 ทางบริษัทฯจะจดัหารายการ
เที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิnการจดัหานี6 โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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11. โรงแรมที�อยูใ่นรายการเป็นการนําเสนอเท่านั6นเมื�อทาํการจองอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงโรงแรมซึ�งจะ
อยูใ่นระดบัเดียวกนั แต่อาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูมี้
จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั6น 

13.ทางบริษัท จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั6งสิ6 น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ , ไม่ทานอาหรบางมื6 อ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

14.เนื�องจากตั xวเครื�องบินเป็นตั xวราคาพิเศษ เมื�อออกตั xวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้ม
คณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตั xวเครื�องบินไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

15.เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั6งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั
เงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางที� ชื�อเป็นชายแต่ร่างกายดเูป็น
หญิงไวผ้มยาวแต่งหนา้ทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั6งสิ6 นหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิ
ใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ เนื�องจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั6นๆ 

 


