
 

 

รหัสทัวร SCH1900719 
ทัวรฮองกง เซินเจิ้น ดิสน่ียแลนด 3 วัน 2 คืน (HX) 
เจาแมกวนอิมรีพลสัเบย วัดแชกงหมิว หวังตาเซียน   ชอปปم�งนาธาน 
Shabu Shabu / เมนูบะหมี่เกี้ยวตนตําหรับเจาอรอย 
โชวพิเศษ ผลงานจางอ้ีโหมว...Splendid of China 
 

 



 

 

 โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES 
ปล. ไมม่ีราคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพิเศษ INF 6,900  

คา่ทิปไกด ์และคนขบัรถ �,5�� บาท/ท่าน/ทริป(เรียกเก็บในอินวอยส)์ 
ไมร่วมคา่วีซ่ากร ุป๊แบบ ��� ท่านละ �,��� บาท ชาํระพรอ้มคา่ทวัร(์เรียกเก็บในอินวอยส)์ 

เดินทางตลอดเดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2562 
กาํหนดการเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ 

ท่านละ 
2 – 18 ปีท่านละ พกัเดี�ยว  ที�นั�ง 

เที�ยวบิน  วนัที�เดินทาง 
กรกฏาคม 

HX780/HX761 7 – 9 Jul 9,999 11,999 3,500 20 
HX780/HX767 9 – 12 Jul 9,999 11,999 3,500 20 
HX780/HX761 10 – 12 Jul 9,999 11,999 3,500 25 
HX762/HX767 25 – 28 Jul 10,999 12,999 3,500 31 
HX780/HX761 29 – 31 Jul 9,999 11,999 3,500 49 

สิงหาคม 

HX780/HX761 12 – 14 AUG วนัแม่แห่งชาติ 10,999 12,999 3,500 21 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – สวนสนกุ Disney Land  – เซินเจิ�น   
00.05 น. พรอ้มกัน ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั�น � เคานเ์ตอร์ K ประต ู� สายการบิน 
ฮ่องกงแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที� บริษทัคอยอาํนวยความสะดวก 
03.35 น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที�ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
08.05 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  
หรือ 
04.�� น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที�ยวบิน HX762 (บริการอาหารว่างและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
08.20 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  

 
นาํทกุท่านเที�ยวสวนสนกุระดับโลก Disney Land (รวมค่าบัตรเขา้ดิสนี�แลนด ์พรอ้มบัตรเครื�องเล่นแบบไม่
จํากดัจํานวนรอบ) ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเลน่เครื�องเลน่ในโซนตา่งๆ  ที�มีเครื�องเลน่แบบใหมท่ั�งโซน Tomorrow Land มี
ทั�ง Space Mountain หรือในโซน Adventure เครื�องเล่นโซนใหม่ Iron Man ใหท้กุท่าน ไดถ้่ายภาพที�ระลึกกับ Mickey Mouse 
หรือบางท่านอยากจะเล่น หรือถ่ายภาพ พรอ้มกับชมขบวนพาเหรดในตัวการ์ตนูของวอล์ทดิสนีย์อย่างเต็มอิ�ม ตาม



 

 

อธัยาศัย จนกว่าถึงเวลานดั (อิสระอาหารเที�ยง-เยน็ ตามอธัยาศยั เพื�อสะดวกกบัการเลน่เครื�องเลน่ จนกว่าจะถึง
เวลานดัหมาย) 

 
จากนั�นนาํท่านเดินทางสูเ่ซินเจิ�น โดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดินทาง 40 นาที (ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจร) 

 
นาํคณะสูที่�พกั โรงแรมที�พกั James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที�สอง   สวนดอกไมจํ้าลองเมืองฮอลแลนด–์ ชอ้ปปิ� ง OTOP � รา้นพิเศษ – ชอ้ปปิ� งหา้งหลอหว ู่ –  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
นาํคณะเขา้ชมเมืองจาํลองที�สรา้งขึ�นมาเพื�อใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด ์ ใหท้่านไดช้มดอกไมจ้าํลอง และสถานที�ตกแตง่ให้
เหมือนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดถ้่ายภาพที�มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจาํลองประจาํชาตฮิอลแลนด ์ 
 

 



 

 

 
เที�ยง รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นนําท่านไปชมยาสมุนไพรจีนและซื�อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท ้���% ยาประจําบา้นที�มีชื�อเสียงและมี
สรรพคณุมากมาย ชว่ยรกัษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น นํ�ารอ้นลวก หรือ นํ�ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกิดหนองพอง
แผลที�โดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพื�อป้องกันผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จดุด่างดาํบน
ใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส นาํท่านสู่ รา้นยางพารา ชมสินคา้ที�ผลิตจากยางพารา หลังจากนั�นนาํท่านชมรา้นหยก มีสินคา้
มากมายเกี�ยวกบัหยกใหท้่านไดเ้ลือกชื�อเป็นของฝาก หรือเป็นของที�ระลึกแดต่วัท่านเอง 

 
นาํคณะชอ้ปปิ� งสินคา้นานาชนิดที�หา้งติดแอรที์�หล่อหวู่แหล่งชอ้ปปิ� งที�ดึงดดูขาชอ้ปทั�งหลาย นกัชอ้ปปิ� งส่วนใหญ่จะเรียกที�นี�
ว่า มาบญุครองของเมืองจีน ที�นี�จะเหมือนมาบญุครองบา้นเรา ตึกสงุ 5 ชั�น ขา้งในตึกจะมีสินคา้พื�นเมืองมากมาย  กระเป๋า 
เสื�อผา้ รองเทา้ ซึ�งเป็นสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมสารพดัยี�หอ้ชื�อดงัๆ ทั�งนั�น ไม่ว่าจะเป็น กชุชี� อามานี� หลยุส ์วิตตอง เวอร์
ซาเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ที�นี�มีวางขายใหเ้ลือกซื�อหามากมาย 
 

 
 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ (สกุกี�หมอ้ไฟ)  



 

 

 
 
หลงัจากนั�นนาํทกุท่านเดินทางสูห่มูบ่า้นวัฒนธรรม เพื�อชมโชวร์อบคํ�า พรอ้มแสงสีเสียงสดุอลงัการ หนึ�งในผลงานของจางอี�
โหมว๋ SPENDID OF CHINA 
 

 
 
นาํคณะสูที่�พกั โรงแรมที�พกั James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที�สาม  เซินเจิ�น – ฮ่องกง – เจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์– รา้นจิวเวอรี� – วดัแชกงหมิว – หวงัตา้
เซียน – ชอ้ปปิ� งนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
หลงัจากนั�นนาํทกุท่านเดินทางกลบัสูฮ่่องกง ดว้ยรถไฟ ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ �� นาที 
 



 

 

 
 
หลงัจากนั�นนาํท่านเที�ยวหนึ�งในแหล่งท่องเที�ยวยอดนิยมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรปูจันทรเ์สี�ยวแห่งนี�สวยที
สดุแห่งหนึ�ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตรไ์ปหลายเรื�องมีรปูปั�นของเจา้แมก่วนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซึ�งทาํหนา้ที�
ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยู่ท่ามกลางสวนสวยที�ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้แมก่วนอิม 
และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื�อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานตอ่อายซึุ�งเชื�อกนัว่าขา้มหนึ�งครั�งจะมีอายเุพิ�มขึ�น � ปี จนกว่าถึงเวลานดั
หมาย 

 
 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บะหมี�เกี�ยวก ุง้ สไตลฮ่์องกง 

 
 



 

 

นาํท่านเยี�ยมชม โรงงานจิวเวอรร์ี� ที�ขึ�นชื�อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนที์�ไดร้บัรางวัลอนัดบัยอดเยี�ยม และใชใ้นการเสริมดวง
เรื�อง ฮวงจุย้นาํความโชคดี มั �งมั �งแกผู่ส้วมใส ่ซึ�งในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมก่ว่าจะเป็นกลุม่ ดารา นกัการเมือง 
พ่อคา้แมข่ายที�ประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นตา่งๆ ซึ�งเชื�อกนัว่าจะนาํสั �งดีๆ ปัดเป่าสิ�งชั �วรา้ยใหก้บับคุคลที�สวมใส ่
ซึ�งจะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จี�กงัหนั แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซึ�งผูส้วมใสจ่ะไดร้บัการดลูายมือจากซินแซประจาํรา้น 
เพื�อแนะนาํวิธีการเสริมดวงในการสวมใสโ่ดยไมค่ิดคา่บริการ) 
 

 
 
วดัแชกงหมิว หรืวดักงัหนันําโชค วัดนี�ตั�งอยู่ที�ตาํบลซ่าถิ�น ซึ�งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง 
สรา้งขึ�นเมื�อ ��� กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์ิง ขึ�นชื�อลือชาในเรื�องความศักดิ�สิทธิ�ในดา้นของโชคลาภทรัพยส์ินเงิน
ทอง โดยมีรปูปั�นเจา้พ่อแช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นสิ�งศักดิ�สิทธป์ระจาํวัด ตาํนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์ิง แผ่นดิน
จีนเกิดกลียคุมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ�นทั �วประเทศ และเหตกุารณน์ี�ไดก้่อเกิดบรุษุชาตินกัรบที�ชื�อว่าขนุพล แช ้กง๊ ที�ไดย้ก
ทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที�เกิดขึ�นแทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื�อว่าเป็นนกัรบที�ไดช้ื�อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะ
ยกทัพไปปราบกบฏที�ไหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื�อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่าน
คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง 
ถึงกับจาํลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตึกสาํนกังานใหญ่ของธนาคารที�มีชื�อว่าตึกใบมีด ซึ�งเป็นตึกที�ถือเป็นสัญลักษณ์ของ
เกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที�มาของจี�กงัหันนาํโชคที�มีชื�อเสียงของวงการการท่องเที�ยวฮ่องกง ที�ไม่ว่าทัวร์
ไหนที�มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซื�อสินคา้มงคลชิ�นนี� เพื�อเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 
 

 
 



 

 

เครื�องรางที�นยิมสวมใสอ่ยู่ในปัจจบุนั ซึ�งบางท่านอาจจะกาํลงัมองหาเพื�อนาํมาเป็นของฝากใหก้บับคุคลที�ท่านรกัหรือนบัถือ 
หรือท่านที�กาํลงัมองหางานฮวงจุย้ดีๆ สกัชิ�นเพื�อเสริมดวง แกปี้ชง ปัดเป่าสิ�งชั �วรา้ย เรามีบริการแนะนาํ อีกมากมาย
หลากหลายรายการ ซึ�งหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิ�นจะคอยอาํนวยความสะดวกในการใหร้ายละเอียดกบัคณุลกูคา้ ณ วัน
เดินทางคะ่ 

 

 
 
หลงัจากนั�น นาํคณะไหวข้อพรเพื�อเป็นศิริมงคลที� วดัหวงัตา้เซียน � ใน � วัดที�ทา่นตอ้งไหวใ้นปีนี� เป็นการแกปี้ชงที�
สมบรูณแ์บบ โดยไมต่อ้งไหวถึ้ง � วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผง่ เป็นนกัพรตมี
ความร ูท้างดา้นการแพทย ์และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายทาํใหค้นเหลา่ยกย่องในตวัท่าน และไดต้ั�งศ่าลเพื�อสกัการะ ใหท้่านเป็น
เทพว่องไทซิน คนในสมยันี�มีความเขื�อเรื�องสขุภาพว่าเมื�อท่านรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมีที�ทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้น
สขุภาพอย่างมากมายที�นี� อีกสิ�งหนึ�งที�ผูค้นศรทัธาและนยิมทาํเมื�อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก ่การเสี�ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้
หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื�อถือศรทัธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแมน่ยาํ
เป็นอย่างยิ�ง 
 



 

 

 
 
หลงัจากนั�นอิสระชอ้ปปิ� งถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 
 

 
สมควรแกเ่วลานําคณะส ูส่นามบินฮ่องกงงอยา่งจใุจ ชอ้ปกระจายเชา้ถึงคํ�า หรอืเลือกเที�ยวสวนสon) 
21.45 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� HX761 
/23.55 (*เฉพาะที�กลบัตรงวนัศกุร)์ 
23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
/01.55 (*เฉพาะที�กลบัตรงวนัศกุร)์ 
หรอืเที�ยวบิน 
02.00 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� HX767 
04.00 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 
 



 

 

 
 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 
ทั�งนี� เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 
บรษิทัขอสงวนสิทธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
ขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอื�นๆโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผ ูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอย ูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนั�นๆเป็นหลกั จึงขอ
สงวนสิทธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
*** อตัราค่าบริการทวัรนี์� เป็นทวัรที์�เขา้รา้นชอ้ปปิ� งซึ�งรว่มกบับริษทัฯ ท่องเที�ยวซึ�งไดมี้การสนบัสนนุค่าใชจ้่ายบางส่วนใหท่้านได้
เที�ยวในราคาประหยดัจึงเรียนใหก้บันกัท่องเที�ยวทกุท่านทราบว่ารา้นคา้ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซึ�งจะใช้
เวลารา้นละประมาณ �� นาทีถึง �� นาทีซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอย ูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆทั�งสิ�นหากไม่
เขา้รา้นชอ้ปปิ� งทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าทวัรเ์พิ�มท่านละ �,��� ดอลลา่ฮ่องกง *** 
 
อตัราค่าบรกิารรวม 
 คา่ตั �วเครื�องบินไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีนํ�ามนั  
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  
 โรงแรมที�พกัตามที�ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางท่องเที�ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบรกิารนี�ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มิไดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั�นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั �วเครื�องบินไปแลว้ 



 

 

× คา่ทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,��� บาท/ท่าน/ทริป, คา่ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน 
× คา่วีซ่าเขา้จีนแบบกรุป๊��� ราคา �,��� บาท/ท่าน  
(ทิปไกด ์และวีซ่าจีน ��� ชาํระพรอ้มคา่ทวัร ์เรียกเก็บในอินวอย)  หากท่านมีวีซ่าตดิเลม่จะไมร่วมในโปรโมชั �นนี� 
กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลูกค้าตอ้งยื�นวีซ่าเดี�ยวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอื�น  โดยมี
ค่าใชจ่้ายเพิ�มจากวซ่ีาเดิมที�ทํา อีกท่านละ 1,500 บาท/ท่าน (โดยลกูคา้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได)้ 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
× คา่ธรรมเนยีมวีซ่าคนตา่งประเทศ ที�ตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั�น) 
 
เดินทางขึ�นตํ�า �� ท่าน หากตํ�ากว่ากาํหนด กร ุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการ
เพิ�มเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�ใน
การงดออกเดินทางและเลื�อนการเดินทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  
 

โปรแกรมทวัรนี์�  เป็นโปรโมชั�นวีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เท่านั�น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเลม่อย ูแ่ลว้  
วีซ่ากร ุป๊ของท่านจะถกูยกเลิกอตัโนมติั โดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองจีน  

และวีซ่าในเลม่ของท่านจะถกูใชง้านทนัที 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ไม่รบัผิดชอบวีซ่าติดเลม่ของท่านหากท่านตอ้งไปทําใหม่ทกุรณี 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงิน: 

 ราคา Promotion ชําระค่าทวัร ์และวีซ่าเต็มจํานวน พรอ้มทิปไกด ์ภายหลงัจากที�ท่านสง่เอกสาร
การจอง 1 วนั  จองพรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์  
 โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํ�า 2หนา้ หาก
ไมม่ั �นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื�อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตั �วเครื�องบนิโปรโมชั �น เมื�อจองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคืนเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที�
กองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวน
สทิธิ�ที�จะไมค่ืนค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น  รวมถึง เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง 
หรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ� ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น 
 
*เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั�งหมด 

ขอสงวนสิทธิ�สาํหรบัลกูคา้ชาวไทยเทา่นั�นที�เดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติชําระเพิ�มท่านละ 5,000 บาท** 

สาํหรบัทา่นที�รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่าน

เนื�อสตัว ์และมีความจาํเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุป๊เดินทางรบัประทานที�ระบไุวใ้นรายการแลว้       



 

 

ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรนี์�ไมเ่หมาะสําหรบัลกูคา้ที�ใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการที�จะเดินทาง บรษิทัขอสงวนสิทธ ์เรบีกเก็บเพิ�มท่านละ �,000 บาททกุ

กรณี** 
 


