
 

 

รหัสทัวร SPR1901919 
ทัวรฮองกง ดิสนียแลนด นองปง 3 วัน 2 คืน (CX) 
เที่ยวดิสนียแลนดเต็มวันอยูจนถึงปด 19.30 น. 
รวมบัตรเขาสวนสนุกพรอมรถรับสง ฟรี! 
ชมวิว 360 องศา ขึ้นกระเชานองปงพรอมขอพรพระใหญเกาะลันเตา  
หมุนกังหันเสริมดวงแกชง “วดัแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่ํารวย  
ขอพรชีวิตคู “เทพเจาดายแดง” วัดหวังตาเซียน  
ขอพรเจาแมกวนอิม รีพลัสเบย 
อรอยกับเมนู Signature หานยาง ที่ใครมาฮองกงตองลอง! 
 

 



 

 

ตารางเดินทาง 
ตารางเดินทาง 

*ราคานี้เฉพาะพาสปอรตคนไทยเทานั้น* ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

06-08 กันยายน 2562 (ศุกร – อาทิตย) 18,900 18,900 5,500 
07-09 กันยายน 2562 (เสาร – จันทร) 18,900 18,900 5,500 
13-15 กันยายน 2562 (ศุกร – อาทิตย) 18,900 18,900 5,500 
20-22 กันยายน 2562 (ศุกร – อาทิตย) 18,900 18,900 5,500 
21-23 กันยายน 2562 (เสาร – จันทร) 18,900 18,900 5,500 
04-06 ตุลาคม 2562 (ศุกร – อาทิตย) 18,900 18,900 5,500 
05-07 ตุลาคม 2562 (เสาร – จันทร) 18,900 18,900 5,500 
11-13 ตุลาคม 2562 (ศุกร – อาทิตย) 
ติดวันหยุดยาว วันสวรรคต ร.9 20,900 20,900 5,500 
18-20 ตุลาคม 2562 (ศุกร – อาทิตย) 
วันยอดนิยมเที่ยว 20,900 20,900 5,500 

25-27 ตุลาคม 2562 (ศุกร – อาทิตย) 18,900 18,900 5,500 
26-28 ตุลาคม 2562 (เสาร – จันทร) 18,900 18,900 5,500 

****   ทารก อายุตํ่ากวา 2 ป ราคา  7,900 บาท / น่ังตักผูใหญ 
 

*โปรดอานเงื่อนไขทัวรกอนจอง! เม่ือทานจองแลวจะถือวายอมรับเงื่อนไขครบทุกขอ
แลว!!* 

 ราคาไมรวมคาทิปไกด ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวร) *ทารกไมเก็บ 
 ราคาดังกลาวสําหรับคนไทยเทาน้ัน หากใชพาสปอรตตางชาติเกบ็คาทัวรเพ่ิม 1,000 บาท 
 การันตีออกเดินทาง 10 ทาน + มีหัวหนาทัวร หากนอยกวา 10 ทาน คืนเงินเต็มจํานวน 
โดยบริษัทฯ แจงลวงหนา 10 วัน รวมวันหยุดทําการ หรือ เลื่อนวันเดินทางในวนัที่ทาน
สะดวก 
 หากมีตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) สอบถามเวลากับฝ�ายขายกอนออกตั๋ว 
 ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดสงใหทานกอนเดินทาง 5 วัน 



 

 

โปรแกรมทัวร 
วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮองกง – กระเชานองปง – CITY GATE OUTLET  (L) 
สําหรับพีเรียด 06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 21-23 กันยายน 2562 / 04-06, 05-
07, 25-27, 26-28 ตุลาคา 2562 
04.00 น.  ทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 Row M 
06.40 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX616 
10.25 น.   ทุกทานถึง สนามบินฮองกง หลังจากรับกระเป�าท่ีสายพาน และผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองหัวหนาทัวรนําทานเดินออกทาง HALL B ไกดทองถิ่นและรถโคชปรับอากาศรอ
รับทุกทาน 
หมายเหตุ: ตั๋วกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินเทาน้ัน 
สําหรับพีเรียด 11-13, 18-20, 26-28 ตุลาคม 2562 
05.00 น.  ทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 Row M 
08.15 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน CX700 
12.10 น.   ทุกทานถึง สนามบินฮองกง หลังจากรับกระเป�าที่สายพาน และผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองหัวหนาทัวรนําทานเดินออกทาง HALL B ไกดทองถิ่นและรถโคชปรับอากาศรอ
รับทุกทาน 
หมายเหตุ: ตั๋วกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินเทาน้ัน 
กระเชานองปง (STD. NP360 CABLE CAR) เปนกระเชาลอยฟ�าที่ยาวที่สุดในโลก มุงสู
ที่ราบนองปงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของ
เกาะลันเตาใหทานไดกราบขอพร  พระใหญเกาะลันเตา เปนวัดที่สรางขึ้นเม่ือป 1924 เปน
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34เมตร 
องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใต ระหวางเดินมาที่วัดจะเห็นพระ
ใหญแตไกล หากใครไดไปนมัสการ ขอพรแลว ชีวิตจะพบแตความสุขความสําเร็จในทุกๆ  

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
CITY GATE OUTLET  ศูนยการคาขนาดใหญในรูปแบบ OUTLET ที่รวบรวมสินคาแบ



 

 

รนดเนมจากโรงงานมาลดกระหน่ําสูงสุด 30-70% ESPRIT, ADIDAS, GIORDAN, NIKE, 
BALLY, CK และมี  FOOD COURT รวมอาหารอรอยๆ 

 
 

** อิสระอาหารเย็นดวยตนเองตามอัธยาศัย ** 
 
เขาสูที่พัก (ฮองกง) SAV HOTELl / ICLUB MA TAU WAI HOTEL  หรือ
ใกลเคียง 
วันสอง     ดิสนียแลนดเต็มวัน (B) 
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม หรือ ภัตตาคาร (2) 

 
** อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย ** 

 
ดิสนียแลนด (DISNEYLAND) ทานจะไดพบกับเครื่องเลนอันทันสมัยและสนุกที่สุดหน่ึงใน
เอเชียซึ่งแบงออกเปน 4 โซนใหญๆ  ดวยกัน อันไดแก MAINSTREET USA ทานจะไดพบ
กับรานคาขายของท่ีระลึก ตุกตาและขนม ลูกกวาดมากมาย  สวนตอมาคือ 
TOMORROWLAND ทานจะไดสนุกกับเครื่องเลนอันทันสมัยสไตล “โลกอนาคต” และสุด
สนุกกับเมืองเทพนิยาย  FANTASYLAND ทานจะไดพบกับโชวอันยิ่งใหญตระการตากับตัว
การตูนที่ทานช่ืนชอบ อาทิเชน สโนวไวท เจาหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและ
พองเพื่อน และเหลาบรรดาตัวการตูนอันเปนที่ใฝ�ฝนของทุกคนตามตอดวย 
ADVENTURELAND ดินแดนแหงการผจญภัยอันนาตื่นเตน ทานจะไดลองเรือในป�าอันนา
สนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตวป�าอันนาตื่นเตนนานาชนิด 
TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบานตนไมของ ทารซาน เดินตอไปยัง IT’S A 
SMALL WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดาตุกตา นานา ชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของแตละชาติไว 
โดยตุกตาจะมีการเคลือ่นไหวไปตามเสียงเพลง และแทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที่เปน
เอกลักษณของแตละชาติ และอยาลืมแวะทักทายตุกตาสวมชุดประจําชาติของไทย  TOY 
STORY LAND  โซนน้ีจะเปนโซนที่ใหญที่สุดในโดยเหลาของเลนจากภาพยนตร TOY 
SYORY อนิเมช่ันชื่อดัง เพลิดเพลินกับของเลนมากมาย หรือ พึ่งเปดไดใหมไมนานมาน้ี 



 

 

เครื่องเลนที่หวาดเสียวที่สุดในแดนตะวันตก!  GRIZZLY GULCH  ใหทานได สัมผัสเครื่อง
เลนหวาดเสียว SPACE MOUNTAIN, BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY 
MINE  ใหมลาสุด! มาสัมผัสประสบการณการตอสู  STAR WAR TOMORROW LAND 
TAKE OVER นับตั้งแตกลางเดือนมิถุนายนเปนตนไป พบตวัละครในภาพยนตร และ
เดินทางสูฐานลับของขบวนการตอตานจักรวรรดิ ซ่ึงจะไดพบกบัฮีโรที่ยิ่งใหญที่สุดของมหา
กาพย STAR WAR ภาคน้ี  https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-
wars-tomorrowland-takeover/ ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนตามอัธยาศัย ชมการ
แสดงของสวนสนุกทุกคํ่าคืนใหทานไดรวมเนรมิตประกายพราวแพรวใหประสาทระยิบระยบั
ดุจเพชรน้ํางาม และ ในชวงสงทายของแตละคืน ชมดอกไมไฟ กระจายตามจังหวะเสียงเพลง  
อันสวยงามตระการตา 
*หมายเหตุ : หากทานใดไมเขาสวนสนุก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบัตรเขาสวนสนุก
ทุกกรณี   

เขาสูที่พัก (ฮองกง) SAV HOTELl / ICLUB MA TAU WAI HOTEL  หรือ
ใกลเคียง 
วันสาม    วัดแชกง – รีพลัสเบย – รานจิวเวอรี่ – วัดหวังตาเซียน - จิมซาจุย - 
กรุงเทพฯ  (B/L)  
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม หรือ ภัตตาคาร (3) 
วัดแชกง (CHE KUNG TEMPLE) **ไหวขอความสําเร็จดานการงานและการเรียน** เปน
วัดที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงตํานานแหงนักรบในราชวงศซงและถูกกลาวขานใหเปนวัดที่ขึ้นช่ือ
ดานเสริมดวง แกชง ตามความเชื่อท่ีวา การหมุนกังหันกลับทิศจะชวยหมุนชีวิตพลิกผันจาก
รายกลายเปนดีได นอกจากน้ียังชวยป�องกันสิง่ชั่วราย พลิกดวงชะตาที่ตกอับใหพนรอด
ปลอดภัย  **เทพเจาองคน้ี ดาราดงัๆ มาขอสําเร็จทุกราย ** 



 

 

รีพลัสเบย (REPLUSE BAY) **ไหวขอใหมีบุตรสําเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจันทรเสี้ยว
สวยงามที่สุดแหงน้ีมีรูปปم�นคูสูงตระหงานของ เจาแมกวนอิม และ เจาแมทินโหว ตั้งอยูโดด
เดนสงางามทามกลางทองทะเลวิวสวยๆ รูปปم�นเทพเจาไฉซิงเอี้ย ตั้งอยูบริเวณดานหนารูป
ปم�นเจาแมกวนอิมองคใหญ เปนเทพเจาที่ใหโชคลาภและความร่ํารวยมั่งมีเงินทอง  วิธีการขอ
พร  นําแบงกที่มีเลขนําโชคความหมายดี ไปลูบบริเวณเคราขององคเทพต้ังแตดานบนลงมา
ดานลางบริเวณกระเป�าเงินขางตัวทาน จากน้ันหอบเขากระเป�าของเราเองเปรียบเสมือนทาน
ใหเงินเขากระเป�าเก็บไวเปนทุนใหคาขายสําเร็จตอไป 



 

 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ!! หานยาง 
รานจิวเวอรรี ่(JEWERY SHOP) ทานจะไดพบกับจีก้ังหันของขลังชื่อดังทีทั่วโลกใหการ
ยอมรับ **ของแทตองที่ฮองกงเทาน้ัน** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกงวงลอกังหันจะ
ปดเป�าอุปสรรคและพัดพาโชคลาภมาสูตนเองและครอบครัวทานยังสามารถเลือกชมและเลือก
ซื้อใสเพื่อเสริมบารมีไดซึ่งดารานิยมเปนอยางมากเพราะสําเร็จตามที่ขอจากน้ันนําทานเยี่ยม
ชม รานหยก (JADE SHOP) พบกบั หยกของแท ซึ่งชาวจีนเช่ือวาสรรพคุณที่มีความเย็น
ของหยกน้ันจะทําใหผูสวมใสมีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในรางกาย 

  
วัดหวังตาเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) **ไหวขอความสําเร็จดานคนรักและ
สุขภาพ** วัดน้ีเปนที่ประดิษฐานของ เทพหวังตาเซียน นิยมขอพรใหสุขภาพดีหายเจ็บป�วย 
และจุดยอดนิยมท่ีคนทั่วโลกมากราบไหวอีกจดุหน่ึงคือบริเวณศาลกลางแจงที่ประดิษฐานของ 
เทพหลกโหยว หรือที่ขนามนามวา เทพดายแดง เทพองคน้ีเปนรูปปم�นสีทองมีเส้ียว
พระจันทรอยูดานหลังซึ่งเชื่อกันวาใครมาขอพรจะไดพบเน้ือคูแทรักกันตลอดไป สวนใครที่ไดมี
คูแลวจะรักกันมั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไปเชนกัน เชือ่กันวาสําเร็จยิ่งนัก  วิธีขอพร: ใชดายแดงผูกนิ้ว



 

 

เอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

 
จิมซาจุย (TSIM SHA TSUI) ตั้งอยูบนถนนนาธานเปนสวรรคของนักชอปปم�งสินคาแบรนด
เนมทั่วโลก 
ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีหางสรรพสินคาขนาดใหญไดแก OCEAN TERMINAL, 
HARBOUR CITY 
สินคาแฟชั่นตางๆเครื่องสําอางในราคาสงรานอาหารอรอยๆยานน้ีดังและยอดนิยมท่ีสุดใน
ฮองกง 

 
 

** อิสระอาหารเย็นดวยตนเองตามอัธยาศัย ** 
** สมควรแกเวลานําทุกทานไปสนามบินเช็คอินโหลดสัมภาระ ** 



 

 

 
สําหรับพีเรียด 06-08, 07-09, 13-15, 21-23 กันยายน 2562 / 11-13, 18-20, 25-
27, 26-28 ตุลาคา 2562 
21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน CATHEY PACIFIC (CX) เที่ยวบิน CX617 
23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ: ตั๋วกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 
สําหรับพีเรียด 20-22 กันยายน 2562 / 04-06, 05-07 ตุลาคม 2562 
22.25 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) เท่ียวบิน 
CX709 
00.15 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ: ตั๋วกรุปไมสามารถจัดที่น่ังลวงหนาได หัวหนาทัวรจะรีเควสใหตอนเช็คอิน 

 
ขอสําคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเท่ียว ฮองกง มาเกา จูไห เซิน
เจิ้นกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวไดรูจักในนามของรานรัฐบาล เชน 
จิวเวอรี,่ หยก, บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, เยื่อไผซึ่งทัวรมีความจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมดวย “เพราะมีผลกับราคาทัวร” จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา ทัวร
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมโดยใชเวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อน้ันเปนดุลพินิจ
ของลูกคา 100% ทัวรจะไมมีสวนรับผิดชอบความพอใจหากทานไมพึ่งพอใจสินคาภายหลัง และ
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรฐับาลจีนทุกเมือง ทางแลนดจีนจะเรียกเก็บคาใชจาย
ทีเ่กิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทั้งหมด *รวม* 
1) ตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะ (ช้ันประหยัด) ไป – กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
 เมื่อออกตั๋วแลวจะไมสามารถขอRefund ไดทุกกรณี 
 เมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเดินทางไดทุกกรณี 
2) โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทานตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจัดหองพักสําหรับเด็กมีเงื่อนไขดังน้ี 
เด็กอายุ 0-4 ขวบไมใหเตียงจัดใหนอนเตียงเดียวกับผูใหญ 2 ทาน/หองเทานั้น 
หากเปนผูใหญ 1 ทาน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือวาเปนการพักเด่ียว มีคาพักเดี่ยวเพิ่ม 
เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปเสริมนอน 1 เตียง/หองหรือนอนกับผูใหญ 1 ทาน/หอง 
ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากโรงแรมไมมีหองพักในวัน
น้ัน 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดหองประเภทอ่ืนทดแทนใหแกทานตามเหมาะสม 
กรณีเดินทาง 4 ทานไดพัก 2 หองแตยกเลิก 1 ทานภายหลังไมวาจะเปนสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลี่ยนใหทานที่เหลือพัก 3 ทาน/หองตามเงื่อนไขโรงแรม 
หากประสงคจะนอนคนเดียวตางหาด 1 หองทานตองชําระคาพักเดีย่วเพิ่มตามที่กําหนดไว 
ทานที่ยกเลิกเดินทางภายหลังทั้งหองจะไมสามารถโอนหองพักใหเพ่ือนในทริปไดทุก
กรณี 
3)  อาหาร 4 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงิน
ได**) 
4)  คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไมใชโปรแกรมที่ระบุไววาตองชําระ
เพ่ิมเติม 
5)  คารถโคชปรบัอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเท่ียวตามโปรแกรม 
6)  ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** คุมครองต้ังแต อายุ 1 – 75 ป เทาน้ัน ** 
 กรณีผูเดินทางมีอายุตั้งแต  76 – 80 ป คุมครองเพียง 50% ของวงเงินคุมครอง 
และสําหรับผูเดินทาง อายุ 81 ป ข้ึนไป กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ท้ังสิ้น ** 
 ประกันไมคุมครองผูท่ีเคยเดินทางเขาประเทศตองหาม แมวาจะสงช่ือมาทําประกันแลว 
ไดแก 
อาเซอรไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหราน, อิรัก, สาธารณรัฐคีรกิช, ลิเบีย, อิสราเอล, 
เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติรกเมนิสถาน, ปาเลสไตน, อุซ
เบกิสถาน 
 



 

 

7)  คาสัมภาระภาษีน้ํามัน ภาษีต๋ัวทุกชนิด บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากถูกปรบั
ราคา 
 

อัตราคาบริการทั้งหมด *ไมรวม* 
1)  คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น (ไมใชหัวหนาทัวร) 1,500 บาท/ทาน (เก็บพรอมคาทัวร) 
 ผูใหญและเด็กจายในอัตราเทากัน ** ทารก อายุตํ่ากวา 2 ป ไมเก็บคาทิป ** 
 คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรจากเมืองไทย ** ทานสามารถจายเพ่ิมตามสินน้ําใจของทุกทาน 
** 
2)  คาภาษีตางๆ ไดแก ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และ ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% กรณีตองการ
ใบกํากับภาษ ี
3)  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมไดเกิดขึ้นจากทัวรเปนสาเหตุ อาทิเชน  คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมพิเศษภายในหองพัก, คาโทรศัพทตางๆ ,คาอินเตอรเน็ต, คามินิบาร, คาซักรดี, 
คาใชจายอันเกิดจากความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่
กรมแรงงานทั้งท่ีประจาํเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของทาง
บริษัทฯ 
 

เงื่อนไขการรับจองทัวร 
1) ชําระคามัดจําทัวร “ทานละ 5,000 บาท” ภายใน 2 วัน สวนที่เหลือ 21 วัน กอน
เดินทาง 
 ที่น่ังของทานจะถูกยืนยันโดยสมบูรณกต็อเม่ือทานไดรับใบอินวอยสเรียบรอยแลว
เทาน้ัน 
 ขอสงวนสิทธิยกเลิกที่น่ัง AUTO หากทานไมไดชําระคามัดจําในวนัที่กําหนดเพื่อใหสิทธิ  
แกผูท่ีรอคิว (Waitlist) ทานตอไปเน่ืองจากโปรแกรมเปนแบบจอยทัวรบรษิัทฯมีความ
จําเปน 
ตองบริหารจดัการขายที่น่ังใหเต็มกรุปในระยะเวลาที่สายการบินกําหนดเพื่อใหกรุปออก
เดินทาง 
2) สําเนาหนังสือเดินทางตองมีอายุคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือนนับลวงหนากอนวัน
เดินทาง และมีหนาวางทายเลมไมนอยกวา 2 หนาเพื่อใหเจาหนาที่ตม. ประทับตราได 
 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1) ยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาทัวรทั้งหมด 100% 
2) ยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน คืนคาทัวร 50% ของราคาทัวรทั้งหมด 
3) ยกเลิกกอนเดินทางนอยกวา 14 วันไมคืนคาทัวรทั้งหมดทุกกรณี 
 

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆ ที่ควรทราบ 
1) กรณีผูสูงอายุหากตองใชรถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจงพนักงานขายกอนเดินทาง 
7 วัน 
ทานที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเชนลุกเดินเองไมไดมีอาการหอบหืดรวมดวยแนะนําวา
กอนเดินทางใหทานขอใบรับรองแพทยเพ่ือยืนยันความพรอมหากไมมีใบรับรองแพทยและ
พบวาทานฝนที่จะเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหเดินทางโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเปนสําคัญ 
2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการทัวรไดตามความเหมาะสม อัน
เน่ืองจากสภาวะอากาศแปรปรวน, ปญหาชุมนุมปดถนนมาจากการเมือง, ปญหาจากสาย
การบินเปนสาเหตุ, ขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ไกดจะเปนผูบริหารเวลาตามสถานการณ โดยจะคํานึงถึงประโยชนสงูสุดของลูกคาเปน
สําคัญ 
3)  บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาท่ีไมรูจักกัน กรณีท่ีทานจองและ
เดินทางมาเพียง 1 ทาน จะตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 
4)  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากการมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

 


