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NT574
ทวัรฮ์อ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์3 วัน 2 คนื (HX)
ทัวรฮ์่องกง , 3 วัน 2 คนื ,

PANDA HOTEL

ทวัรฮ์อ่งกง ทอ่งโลกการต์ูน ดสินยีแ์ลนด์
ชมหาดรพีลัสเ์บย ์วคิตอเรยีพคี

ไหวพ้ระวดัแชกงหมวิ วดัหวงัตา้เซยีน
ชอ้ปปิงยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ - ฮอ่งกง(สนามบนิฮอ่งกง) - หาดรพีลัสเ์บย ์- วคิตอเรยีพคี(จดุกงึกลางเขา)

05.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น

08.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีHX768

12.10 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B สนามบนิตังอยู่บนเกาะลันเตา
ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนี ตดิกับมณฑลกวางตุง้

จากนันนําทา่นเดนิทางผา่น เสน้ทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั ผา่น สะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE)
ซงึเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์มีคีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซงึไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร์
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮ่องกง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮ่องกง บรเิวณ วคิตอเรยีพคี (จดุกงึกลางเขา) ถ่ายรูปคูก่ับววิทวิทัศนข์องตกึสงูบนเกาะฮ่องกง
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลนู ไดทั้งเกาะอย่างชดัเจน

จากนันนําทา่นนมัสการขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ และ เทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขนึในปี ค.ศ.1993
ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดสิทิธจิากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ
โดยเฉพาะการขอลกูทเีชอืกันวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทกุครังไป

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Panda Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั) รวมคา่เขา้แลว้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร แบบตมิซํา 

จากนันนําทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์แหง่นีเป็นสวนสนุกแหง่ท ี5
ของดสินียแ์ลนดทั์วโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอรท์ระดับโลกทถีูกเนรมติขนึบนเกาะลันเตา
เปิดใหม่!! รอยัล ปรนิเซส การเ์ดน้ สถานททีผีูเ้ขา้ชมจะไดพ้บกับเจา้หญงิดสินียใ์นสวนทงีดงาม
ในขณะทแีขกตัวนอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญงิดสินียท์ตีนชนืชอบดว้ยเชน่กัน และ เครืองเลน่ใหม่ลา่สดุของ ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์อยู่ในโซน
ทมูอรโ์รวแ์ลนดค์รังแรกของเครืองเลน่ธมีมารเ์วลนสวนสนุกดสินีย ์Iron Man Experience
ไดร้วมสว่นสําคัญตา่งๆทสีมบรูณ์แบบของฮ่องกงดว้ยการจําลองการบนิ ฉายภาพ 3มติ ิเสยีงเซอรร์าวดแ์ละสเปเชยีลเอฟเฟ็กตอ์นืๆททํีาให ้
คณุไดส้มัผัสเรืองราวการสูร้บของมารเ์วลกับกองกําลังทชีวัรา้ยของไฮดรา! MYSTIC POINT
จัดโซนใหเ้ป็นลักษณะของโซนแหง่ความลกึลับและพศิวง เนน้จดุหลักทเีครืองเลน่บา้นลกึลับทชีอืวา่ “MYSTIC MANOR”
และสวนแหง่เทวนยิายรอใหท้า่นพสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้ “กรซิลยีก์ัลช” (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮ่องกงดสินียแ์ลนด์
เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทศิทาง แปลกใหม่ มันส ์ไม่เหมอืนใคร กับรถรางตะลยุขมุทองแดนเถอืน “รัน อเวย ์มายน ์คารส์ ”
(RUNAWAY MINE CARS)
เกาะใหแ้น่นครังแรกกับโคสเตอรภ์าคพนืดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถอืนแปลกตาเลยีวเลาะผา่นโตรกธาร น ้าํพรุอ้น “ไกเซอร ์กัลช”
(GEYSER GULCH) ทพีวยพุง่สะเทอืนทัวทังพนืดนิแลว้มาเยียมบา้นชา่งตเีหล็กหลบสายน ้าํทสีาดสา่ย และรา้นของแหง้ทกีลายเป็นรา้นของเปียก
ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพอืนใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พน่สายน ้าํจากเครืองสบูลมของชา่งตเีหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉํ่า
จากนันพบกับการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กับเพอืนทแีสนวเิศษ มกิก,ี มนินี, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสอืผา้น่ารักและสองเพอืนดสินีย ์กรีซลยี์
หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดนิแดนทยีงิใหญ่เหนือคําบรรยายอกีทหีนงึทไีม่ควรพลาด “ทอย สตอรีแลนด”์ (TOY STORYLAND)
ธมีแลนดจ์ากดสินียพ์คิซารสํ์าหรับเด็กทกุวัย เมอืเหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏบัิตกิารร่วมกับกองกําลังของแอนด ีทอยโซลเจอร์
พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทงิดงิจากความสงู 25 เมตร ดงิพสธุาร่อนจากเวหาสูพ่นืโลก,แลว้ร่วมวงิไลงั่บหาง สา่ยหัว
สา่ยหางโยกกันหัวหมุน กับ สลงิกดีอ๊กสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรีด!สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรีนาลนีกระฉูด บนรางรูปตัว U ทคีวามสงู 27
เมตร กับโคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC RACER) นอกจากนีทา่นสามารถเลน่เครืองเลน่อันทันสมัยและสนุกสนาน อกี 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู
เอส เอ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกิันทาวน ์สนุกสนานไปกับ ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ีพาเหรด
2 รอบของทกุวัน 
ทา่นจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของทรีะลกึและรา้นอาหารมากมาย สนุกกับรถไฟไอน ้าํโบราณรอบสวนสนุกโซนทสีอง“ทมูอรโ์รวแ์ลนด”์
(TOMORROW LAND) ตนืเตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศอันมดืมดิไปกับโรลเลอรโ์คสเตอร ์ไฮเปอรส์เปซ เมาทเ์ทน (Hyperspace
Mountain) โซนทสีาม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดมืด่าํไปกับโลกแหง่เทพนยิาย พบกับเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา



สนุกกับเมอืงเทพนยิายลอ่งเรือตามเรืองราวรอบโลกท ี“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์
ท“ีMickey and the Wondrous Book”โซนสดุทา้ยโซนทสี ี“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ (ADVANTURE LAND)
ดนิแดนแหง่การผจญภัยอันน่าตนืเตน้สมัผัสความเรา้ใจกับการผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (Jungle
River Cruise)
ซงึนักทอ่งเทยีวจะเรมิตน้การผจญภัยบนเรือสํารวจทลีอ่งไปตามแม่น ้าํสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลับททีกุโคง้น ้าํจะมสีงิลกึลับและสงิทสีรา้งความตนืเตน้ตา่งๆรออยู่เพอืสรา้งความสนุกใหก้ับผูท้เีขา้ไปเยือนไม่วา่จะเป็นฝงูชา้งทเีลน่น ้าํอย่างสนุกสนานตนืเตน้กับการ
ผจญภัยกับสตัวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน และชมขบวนพาเหรด ชว่งกอ่นสวนสนุกจะปิด

เทยีง-ค่าํ
**รบัประทานอาหารกลางวนั - ค่าํ อสิระตามอธัยาศยั**

ทพีกั
Panda Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ศนูยห์ยกและสมุนไพร - Jewelry Factory - วดัหวงัตา้เซยีน - วดัแชกงหมวิ - อสิระชอ้ปปิงถนนนาธาน - ฮอ่งกง (สนามบนิฮอ่งกง) -
กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร แบบตมิซํา

จากนันนําชม โรงงานจวิเวอรร์ ีซงึเป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงทสีดุของฮ่องกง ในเรืองการออกแบบเครืองประดับ
ทา่นสามารถหาซอืไดใ้นราคาพเิศษ!! และนําทา่นเลอืกซอื ยาสมุนไพรจนี ตา่งๆ

จากนันนําทา่นไปยัง วดัหวงัตา้เซยีน สรา้งขนึในปี ค.ศ.1921 เพอือุทศิใหก้ับ Wong Tai Sin
เด็กหนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา
เป็นวัดทชีาวฮ่องกงเชอืวา่มคีวามศักดสิทิธเิป็นหนงึในวัดทโีดง่ดังทสีดุของฮ่องกง
มเีทพซงึขนึชอืในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทนํีาธปู และของมาสกัการะเพอืขอพรตา่งๆ
ตังแตเ่รืองความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ
สถาปัตยกรรมภายในมลัีกษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลอืงอร่าม

จากนันเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่มีคีวามศักดสิทิธมิาก มอีายุกวา่ 300 ปี ตังอยู่ในเขต Shatin
วัดแชกงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืวา่ทา่นแชกง เนืองจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนี
และทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้
ทําใหค้นทัวไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชอืถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ
แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนําโชคทตัีงอยู่ในวัดเพอืจะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ
ยศศักด ิและถา้หากคนทดีวงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4 ใบพัด
คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันท ี2
ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธรุกจิจะมาวัดนีเพอืถวายกังหันลมเพราะเชอืวา่กังหันจะชว่ยพัดพาสงิชวัรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปปิงท ีOcean Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังตา่งๆ
ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีท ีDFS Galleria

ค่าํ
**รบัประทานอาหารค่าํ อสิระตามอธัยาศยั**

ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกันทจีดุนัดพบ เดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง

21.45 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีHX761

23.55 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ



อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 21:30 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี
• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้

• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล /
ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 30 กโิล/ แอรม์าเกา๊ 20 กโิล คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนด,
คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขยัรถ ท่านละ 600 บาท ตลอดทรปิ

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

•  ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ เนอืงจากสายการบนิแอรม์าเกา๊
ไมส่ามารถทําการ REFUND ได ้

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน



กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(10ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

เงอืนไขอนืๆเพมิเตมิ

• ชําระเงนิคา่ทัวรเ์ตม็จํานวน โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิคา่ทัวรแ์ลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• การยกเลกิารเดนิทาง
• แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท

• แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุ ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• **สาํคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ซงึขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**



• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง

• พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุฮ่องกงดอลลาร ์
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