
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว สายการบนิ จํานวน 

7 – 9 มถินุายน 62 8,998 5,500 KA 20 
21 – 23 มถินุายน 62 9,889 5,500 KA 20 
5 – 7 กรกฎาคม 62 9,889 5,500 KA 20 

16 – 18 สงิหาคม 62 9,889 5,500 KA 20 
23 – 25 สงิหาคม 62 9,889 5,500 KA 20 

30 สงิหาคม – 01 กนัยายน 62 9,889 5,500 KA 20 
6 – 8 กนัยายน 62 9,889 5,500 KA 20 

13 – 15 กนัยายน 62 9,889 5,500 KA 20 
20 – 22 กนัยายน 62 9,889 5,500 KA 20 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง – ดสินยีแ์ลนด ์– เซนิเจ ิ4น 3 วนั 2 

คนื 
ไหวพ้ระวดัดงัของฮอ่งกง ... วดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) 

สนกุสนานกบัเครื�องเลน่ ตื�นเตน้เรา้ใจ ชมขบวนพาเหรด “ดสินยีแ์ลนด”์ 

ขอพรองคก์วนอ ู โชคลาภ , การงาน , ความม ั�นคง 

เดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่ด์รากอนแอรไ์ลน ์น ั�งสบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครื�อง 

ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนื�องจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานี4ไมร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/
ทรปิ 

 
วนัแรก         สนามบนิเชยีงใหม ่– ฮอ่งกง – ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(HongKong Disney Land) – เซนิเจ ิ4น 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ ประตู 7 เคาน์เตอร ์17-19  สาย
การบนิคาเธย่ด์รากอนแอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที,บ.เพื,อรับเอกสารและเชค็อนิ 

11.10 น. เดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธย่ด์รากอนแอรไ์ลน ์เที,ยวบนิที, KA233 (บรกิารอาหารบนเครื,อง) 
15.00 น. ถงึสนามบนิ เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

ออกทางออก B เพื,อพบไกดท์อ้งถิ,น   
นําทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ (Hongkong Disney Land) 
ทา่นจะไดพ้บกบัเครื,องเลน่อนัทันสมยัและสนุกที,สดุหนึ,งในเอเชยีซึ,ง
แบง่ออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ   ดว้ยกนั อนัไดแ้ก ่MAINSTREET USA 
ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของที,ระลกึ ตุ๊กตาและขนม ลกูกวาด
มากมาย  สว่นตอ่มาคอื TOMORROWLAND ทา่นจะไดส้นุกกบัเครื,อง
เลน่อนัทันสมยัสไตล ์“โลกอนาคต”   และสดุสนุกกบัเมอืงเทพนยิาย 
FANTASYLAND ทา่นจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ,งใหญต่ระการตากบัตวัการต์นูที,ทา่นชื,นชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์
เจา้หญงินทิรา ซนิเดอเรลา มกิกี_&มนินี, หมพีแูละพอ้งเพื,อน และเหลา่บรรดาตวัการต์นูอนัเป็นที,ใฝ่ฝันของทกุ
คนตามตอ่ดว้ย ADVENTURELAND ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตื,นเตน้ ทา่นจะไดล้อ่งเรอืในป่าอนัน่าสนุก 
JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภยัไปกบัสตัวป่์าอนัน่าตื,นเตน้นานาชนดิ TARZAN’S TREEHOUSE 
เพลดิเพลนิกบับา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน   เดนิตอ่ไปยงั IT’S A SMALL WORLD ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุ๊กตา 
นานา ชาต ิซึ,งแบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลื,อนไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL 
WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครื,องดนตรทีี,เป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะ
ชาต ิและอยา่ลมืแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชดุประจําชาตขิองไทย  Toy 
Story Land    โซนนี_จะเป็นโซนที,ใหญท่ี,สดุใน Hongkong Disney 
Land โดยเหลา่ของเลน่จากภาพยนตรแ์อนเิมชั,นชื,อดัง Toy Story   
เพลดิเพลนิกบัของเลน่มากมาย หรอื พึ,งเปิดไดใ้หมไ่มน่านมานี_ 
เครื,องเลน่ที,หวาดเสยีวที,สดุในแดนตะวันตก! ที, กรซิลยี ์กลัซ ์
GRIZZLY GULCH  ใหท้า่นได ้สมัผัสเครื,องเลน่อนัหวาดเสยีว ที,ไมเ่ป็นลองกบั SPACE MOUNTAIN  คอื BIG 
GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิmก กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รันอะเวย ์  ใหม ่ลา่สดุ  สตาร ์
วอรส์ มาแลว้ สมัผัสประสบการณ์การตอ่สู“้สตาร ์วอรส์ ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร”์ นับตั _งแตก่ลางเดอืน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มถินุายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสูฐ่านลับของขบวนการตอ่ตา้นจักรวรรด ิซึ,ง
คณุจะไดพ้บกบัฮโีรท่ี,ย ิ,งใหญท่ี,สดุของมหากาพยส์ตาร ์วอรส์  
https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้า่นสนุกสนานกบั
เครื,องเลน่ตามอธัยาศัย (อสิระอาหารเย็น เพื,อใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครื,องเลน่ไดอ้ยา่งเต็มที,) ชมไฮไลท ์ของ
ทกุคํ,าคนื แขกผูม้เีกรยีตทิกุทา่น รว่มเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยบัดจุเพชรนํ_างาม และ 
ในชว่งสง่ทา้ยของแตล่ะคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อนัสวยงามตระการตา *ปล.ทา่นใด
ไมป่ระสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ{ในการคนืคา่บตัรเขา้สวนสนุกทกุกรณี  เชญิ
ทา่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  จากนั_นนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิ_น โดยรถไฟ  
นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั JAMES JOYCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สอง เซนิเจ ิ4น – วดักวนอ ู– เมอืงจําลองฮอลแลนด ์– ชอ้ปปิ4 ง 3 รา้น – ถนนคนเดนิตงเหมนิ  

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
★ นําท่านเดนิทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple วัดศักดิ{สทิธิ{ที,ชาวจนีนยิมขอพร

ในเรื,องหนา้ที,การงาน สักการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพสัญลักษณ์แห่งความ
ซื,อสัตย ์ความจงรักภักดแีละความกลา้หาญ เชญิท่านขอพรกราบไหวเ้พื,อเป็นสริิ
มงคลแกต่ัวเองและครอบครัวตามอธัยาศัย 
นําคณะเขา้ชม เมอืงจําลองฮอลแลนด ์ที,สรา้งขึ_นมาเพื,อใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไม ้
จําลอง และสถานที,ตกแต่งใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดถ้่ายภาพที,มวีวิสวย ชมดอกทวิลปิจําลอง
ประจําชาตฮิอลแลนด ์ 

เที,ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากนั_นนําท่านไปผ่อนคลายความเมื,อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซื_อยา
ครอบจักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจําบา้นที,มชี ื,อเสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจาก
การโดนความรอ้นเชน่ นํ_ารอ้นลวก หรอื นํ_ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลที,โดนลวกไดด้ ีหรอื
จะทาเพื,อป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างดําบนใบหนา้ให ้
หนา้เนียนใส นําท่านสู่ รา้นผา้ไหม ชมขั _นตอนการเลี_ยงไหมและการผลติผา้ห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวน
สมัผัส  นําท่านชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี,ยวกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชื_อเป็นของฝาก หรอืเป็นของที,ระลกึ
แดต่ัวทา่นเอง 
นําท่านสู่ ถนนคนเดนิตงเหมนิ (Dongmen) เป็นศูนยร์วมแห่งการชอ้ปปิ_งสนิคา้มากมายภายในประเทศ ที,นี,
นับว่าเป็นสถานที,ที,นักท่องเที,ยวนิยมมาชอ้ปปิ_ งและเป็นทั _งถนนและตลาดชื,อดังของเซนิเจิ_น จะมีสนิคา้
หลากหลายมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชม และเลอืกซื_อไมว่า่จะเป็น กระเป๋าหลยุหต์ิmงต๊อง ไอแพดจนี ไอโฟน
จนี รวมถงึสนิคา้เสื_อผา้ เครื,องประดับ อปุกรณ์ไอท ีรา้นอาหารฟาสตฟ์ดู และแบรนดต์า่งๆมากมายคะ่ 

คํ,า            � รับประทานอาหารคํ,า ณ ภตัตาคาร   
 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั JAMES JOYCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม เซนิเจ ิ4น – ฮอ่งกง – โรงงานจวิเวอรร์ ี� – วดัแชกงหมวิ – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิเชยีงใหม ่

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางเขา้สู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั,วโมง นําท่านแวะเยี,ยมชม  โรงงานจวิ
เวอรร์ี, ที,ข ึ_นชื,อของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ี,ไดรั้บรางวัลอนัดับเยี,ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื,องฮวง   
★ นําท่านขอพร วัดแชกงหมวิ (วัดกงัหันนําโชค) วัดนี_ตั _งอยูท่ี,ตําบลซา่ถิ,น ซึ,ง
ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึ_นเมื,อ 400 กวา่ปี
ผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึ_นชื,อลอืชาในเรื,องความศักดิ{สทิธิ{ในดา้นของ
โชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั_นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิ,ง
ศักดิ{สทิธป์ระจําวัด ตํานานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิ
กลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึ_นทั,วประเทศ และเหตุการณ์นี_ไดก้อ่เกดิบุรุษ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาตนัิกรบที,ชื,อว่าขนุพล แช ้กง๊ ที,ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายที,เกดิขึ_นแทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็
ไดช้ื,อว่าเป็นนักรบที,ไดช้ื,อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที,ไหนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ 
และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื,อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลใน
ดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจําลองดาบ
ของท่านไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารที,มชี ื,อว่าตกึใบมดี ซึ,งเป็นตกึที,ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะ
ฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นที,มาของจี_กังหันนําโชคที,มชี ื,อเสยีงของวงการการท่องเที,ยวฮอ่งกงที,
ไมว่า่ทัวรไ์หนที,มาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื_อสนิคา้มงคลชิ_นนี_ เพื,อเสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้ับ
ชวีติ 

เที,ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื,อทําการเช็คอนิกอ่นขึ_นเครื,องประมาณ 2-3 ชม.เพื,อหลกีเลี,ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที,อาจ

เกดิขึ_น เชน่ สภาพการจราจรที,คับคั,ง,สภาพอากาศและอื,นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้
พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิ{คนืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึ_นเครื,องกลับตามวัน
และเวลาเที,ยวบนิที,ระบใุนรายการทัวร.์  

15.20 น.     ออกเดนิทางสู ่เชยีงใหม ่โดยสายการบนิคาเธย่ด์รากอนแอรไ์ลน ์เที,ยวบนิที, KA232 (บรกิารอาหารบนเครื,อง) 
17.20 น.     ถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ ...............................  
 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ{ : รายการทัวร์ท่องเที,ยวสามารถเปลี,ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื,องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขั _นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื,นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี,ยนตามความเหมาะสม ทั _งนี_ข ึ_นอยูก่ับสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื,นที,ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั_นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ_น และขอสงวนสทิธิ{ไม่รับผดิชอบกรณีมตีั�วเครื,องบนิภายในประเทศ
เนื,องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื,องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

 
 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิ�ม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยื,นวซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครื,องบนิไป-กลบัตามรายการที,ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ_ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที,พักตามที,ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที,ตา่งๆ ตามรายการที,ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที,ระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ,น และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี_ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที,ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื,อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี4ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื,องดื,ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ที,มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที,กระเป๋าสมัภาระที,มนํี_าหนักเกนิกวา่ที,สายการบนินั_นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ_ามัน ที,สายการบนิเรยีกเก็บเพิ,ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื,องบนิไปแลว้ 
× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชําระที�สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิ,ม 7 % และภาษีหัก ณ ที,จา่ย 3 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางขึ4นตํ�า 20 ทา่น หากตํ,ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี,จะชําระคา่บรกิารเพิ,มเพื,อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี,จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการงดออกเดนิทางและ
เลื,อนการเดนิทางไปในวนัอื,นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชาํระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
� ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่าํระตามที,กําหนด ขออนุญาตตดัที,นั,งใหล้กูคา้ทา่นอื,นที,รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื,อนไข 
• เมื,อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั _งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื,อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที,ไดร้ะบไุวท้ั _งหมดนี_แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิhไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกุล และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ัjว
เครื�องบนิท ั4งส ิ4น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ_นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ,า 2 หนา้ หากไม่
มั,นใจโปรดสอบถาม 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง  เนื,องจากเป็นราคาตั�วเครื,องบนิโปรโมชั,น	เมื,อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้	ไม่สามารถยกเลกิ	เลื,อน	ขอ
คนืเงนิไดท้กุกรณี		และกรณีที,กองตรวจคนเขา้เมอืงทั _งกรุงเทพฯ	และในตา่งประเทศ	ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก	หรอื	เขา้ประเทศที,ระบไุว	้ใน
รายการเดนิทาง	บรษัิทฯ	ขอสงวนสทิธิ{ที,จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ	ทั _งสิ_น		รวมถงึ	เมื,อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้	ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ,ง	หรอืไม่เดนิทาง	พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ{	ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื	ไม่วา่กรณีใดๆ	
ทั _งสิ_น 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทวัรน์ี_สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื,อการทอ่งเที,ยวเทา่นั_น 
2. ทวัรน์ี_เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที,ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั _งหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั _งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที,มีนักท่องเที,ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที,ยวหรือเอเจนซี,ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที,ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที,มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที,ยวทุกท่านยนิดทีี,จะชําระค่าบรกิารเพิ,มจากการที,มนัีกท่องเที,ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที,ทางบรษัิทกําหนดเพื,อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี,จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื,อ นามสกุล คํานําหนา้ชื,อ เลขที,หนังสอืเดนิทาง 
และอื,นๆ เพื,อใชใ้นการจองตั�วเครื,องบนิ ในกรณีที,นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระ
เงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการเปลี,ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื,อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที,เดนิทางจรงิของประเทศที,เดนิทาง ทั _งนี_ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที,ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที,เพิ,มขึ_นของนักทอ่งเที,ยวที,มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี,ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื,น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี_คํานวณจากอัตราแลกเปลี,ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที,ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั_น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ,มขึ_น ในกรณีที,มกีารเปลี,ยนแปลงอัตราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื,องบนิ ค่าภาษีเชื_อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี,ยนแปลงเที,ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั_น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที,จะนําตดิตัวขึ_นเครื,องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ_น และรวมกันทุกชิ_นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ,งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที,ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั_น ถา้สิ,งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที,กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที,โหลดใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นั_น  

2. สิ,งของที,มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที,โหลด
ใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นั_น  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี,ทํามาจากพืช และเนื_อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื_อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื,อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที,จะมาจากสิ,งเหลา่นี_ หากเจา้หนา้ที,ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที,สงูมาก  

		



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


