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   ฮ่องกง...เต็มอ่ิม 3 วนั 2 คืน       

ท่องดินแดนแห่งความฝัน “ดีสนียแ์ลนด”์  
สกัการะ “พระใหญ่ เกาะลนัเตา” นัง่กระเชา้ลอยฟ้า “นองปิง 360 องศา”  

นมสัการ “องคเ์จา้แม่กวนอิม” อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีอ่าวรพีลสัเบย ์

  
 

 
 
 

 
 รายละเอียดทวัร ์

   หมายเหต ุ
 ราคาขา้งตน้ อาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  อาทิเชน่ สายการบินมีการข้ึนภาษีน้ํามนั หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ 
 คา่ทิปสาํหรบัหวัหน้าทวัร ์10 HKD/วนั/ท่าน, มคัคุเทศน์ทอ้งถ่ิน 10 HKD/วนั/ท่าน, คนขบัรถ 10 HKD/วนั/ท่าน   
 รายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบินดงักล่าวขา้งตน้ อาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 เอกสารฉบบัน้ียงัไมส่มบรูณ ์ใชอ้า้งอิงไมไ่ดจ้นกวา่ท่านจะไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

  

ไฟลท์ขาไป…HX 768 BKK-HKG : 08.25-12.10 ไฟลท์ขากลบั...HX 773  HKG-BKK : 23.15-00.55+1 

กาํหนดวนัเดินทาง ผูใ้หญแ่ละเด็กใชเ้ตยีง เด็กไม่ใชเ้ตยีง  พกัเดี่ยว (เพ่ิม) 

13-15, 27-29 Sep 17,900 บาท/ทา่น 15,900 บาท/ทา่น 4,000 บาท 

11-13, 18-20, 25-27 Oct 19,900 บาท/ทา่น 17,900 บาท/ทา่น 5,000 บาท 

DAY 1 
กรุงเทพฯ -ฮ่องกง (HX 768)  ทานอาหารคํา่ /เดินทางเขา้ท่ีพกั  

- - D 

DAY 2  ทานอาหารเชา้  เกาะลนัเตา นัง่กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา และสกัการะพระใหญ่ / 
ชอ้ปป้ิงซิต้ีเกทเอาทเ์ลท / เท่ียวดิสนียแ์ลนด ์B - - 

DAY 3  ทานอาหารเชา้ / CITY TOUR (เขาวคิตอเรีย / อ่าวรีพลสัเบย ์/รา้นผา้ไหม/แวะชมโรงงาน 
จิวเวอรร่ี) / อาหารกลางวนั/อิสระตามอธัยาศยั-จนไดเ้วลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน  
กลบักรุงเทพ ฯ (HX 773) B L - 

พกั  ฮ่องกง 2 คืน  SILKA FAR EAST HOTEL หรือเทียบเท่า 
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                         ฮ่องกง....เต็มอ่ิม 3 วนั 2 คืน  
                           ท่องดินแดนแห่งความฝัน “ดีสนียแ์ลนด”์  

         สกัการะ “พระใหญ่ เกาะลนัเตา” นัง่กระเชา้ลอยฟ้า “นองปิง 360 องศา” 
นมสัการ “องคเ์จา้แม่กวนอิม” อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีอ่าวรพีลสัเบย ์

  
 

 
 
โปรแกรมการเดินทาง …   
วนัแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง   เขา้สู่ท่ีพกั 
06.00     พรอ้มกนัท่ีสนามบิน สุวรรณภมิู  เคาน์เตอรเ์ช็คอิน เคานเ์ตอร ์K (K01-06) ทางเขา้ประต ู5 และ 6  

  อาคารผูโ้ดยสารขาออก  สายการบิน  HONGKONG AIRLINES โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยอาํนวยความสะดวก   
  แกท่่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทาง 

08.25 นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี  (HX768 08:25-12:10) 

12.10 เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา โดยเกิดจากการถม

ทะเลออกไป มีพ้ืนท่ีโดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร ์ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลกติดต่อกนัถึง 8 ปีซอ้น 

ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะ

ฮ่องกง,นิวเทอรริ์ทอรีส,์ เกาลนู และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้  ...นําท่าน

เดินทางสู่ท่ีพกั 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

เขา้พกั SILKA FAREAST HOTEL (www.silkahotel/fareast) หรือเทียบเทา่   
วนัท่ีสอง     ฮ่องกง ไหวพ้ระเกาะลนัเตา นัง่กระเชา้ลอยฟ้า 360 องศา/ ซิตี้ เกท เอาทเ์ลท / เท่ียวดีสนียแ์ลนด ์

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้  

หลงัอาหารเดินทางสู่  เกาะลันเตา   ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมีเอกลกัษณร์ะดบัโลกของฮ่องกง นําท่านสมัผสักบั

ประสบการณท่ี์น่าต่ืนตาต่ืนใจจาก กระเชา้ลอยฟ้านองปิง ( Ngong Ping Skyrail 360 ) เสน้ทางการท่องเท่ียวบนรถ

กระเชา้เคเบิล ท่ีสามารถชมทศันียภาพอนังดงามไดแ้บบพาโนรามิค เช่ือมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บา้นนองปิงบนเกาะ

ลนัเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.  จากรถกระเชา้ ท่านจะไดช้มทัศนียภาพอนังดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์

เหนือทอ้งทะเล ของทะเลจีนใต ้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอนัเขียวขจี ลําธาร น้ําตก และป่าอนัเขียวชอุ่มของอุทยานลนัเตาเหนือ 

เม่ือกระเชา้ไปถึงสุดทางท่านจะได ้สัสักการะพระใหญเ่กาะลันเตา ซ่ึงเป็นพระพุทธรปูทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก องคพ์ระทาํข้ึนจาก การเช่ือมแผ่นทองสมัฤทธ์ิกว่า 200 แผ่น เขา้ดว้ยกนั น้ําหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หนั

พระพกัตไ์ปทางดา้นทะเลจีนไต ้ และมองอย่างสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหินเบ้ืองล่างซ่ึงเป็นพระพุทธรูปนั่งทําจากทอง

สัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด และเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ล้ิมลองความอร่อยของ อาหารจีนตน้ตํารับ เมนูอาหาร

ตะวนัตกชั้นเลิศ หรือจะนัง่จิบกาแฟเอ็กซเ์พรสโซ่อนัหอมกรุ่น จากรา้นอาหารและรา้นคา้คาเฟ่ในหมู่บา้นนองปิง   หรือบาง

ท่านอาจจะเลือกซ้ือของขวญัของท่ีระลึกจากหมู่บา้นนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเคร่ืองประดับตริสตลั เพ่ือเตือนความ

ทรงจาํแหง่การมาเยอืน จากน้ันอิสระท่าน ชอ้ปป้ิงเส้ือผา้แบรนดเ์นม ท่ี ซิตี้เกท เอาทเ์ลท  
  อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
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  จนถึงเวลานัดหมาย  จากน้ันนําท่านเดินทางสู ่ดีสนียแ์ลนด ์ซ่ึงสวนสนุกแห่งน้ีเป็นสวนสนุกอนัดบัท่ี 5  ของดีสนียแ์ลนด์

ทัว่โลก และเป็นสวนสนุก แหง่ท่ี 11 ของดีสนีย ์สาํหรบัส่ิงท่ีน่าสนใจในฮ่องกง  ดีสนียแ์ลนดน้ั์นก็มีอยูม่ากมาย โดยเม่ือผ่าน

ทางเขา้ตรง  “เมนสตรีท ยเูอสเอ” ท่ีไดจ้าํลองบรรยากาศในอดีตของอเมริกาเอาไวก็้จะเป็นโลกแหง่ความสนุกสนานใน 

ฮ่องกงดีสนียแ์ลนด ์ท่ีแบ่งพ้ืนท่ีสวนสนุกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ แฟนตาซีแลนด,์ ทมูอโรวแ์ลนด,์ และแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ซ่ึง

สวนสนุกแต่ละส่วนต่างก็มีความน่าสนใจแตกต่างกนัออกไป     
** ฮ่องกงดีสนียแ์ลนด ์สามารถนาํนํ้าเขา้ได ้1ขวด และขนมอีก 1ช้ินเทา่นั้น ** 

ต่ืนตากบัจินตนาการสุดลํ้า  เปิดฉากความบันเทิงดว้ยโชวใ์หม่แกะกล่องกบัขบวน พาเหรด “Flights of Fantasy 

Parade” มอบประสบการณค์วามสนุกสงูเสียดฟ้า  กบัพาเหรดท่ีระดบัความสงูถึง 40 ฟุต ซ่ึงใชเ้วลา สรา้งสรรคน์านถึง 18 

เดือน ท่ีถูกจัดข้ึนอย่างพิเศษท่ีฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เท่าน้ัน  ตระการตากับความงามของปราสาทเจา้หญิงท่ีส่งประกาย

ระยิบระยบัโดดเด่นส่องแสงสวยงามทั้งกลางวนัและกลางคืน ดว้ยผงวิเศษพิกซ่ีดัสท์ ของ “ทิงเกอรเ์บลล”์ นอกจากน้ียงั

เปิดตวัความสนุกอ่ืนๆ อีกมากมาย อาทิ Toy Story Land ส่วนแรก และ Expansion Preview Center  เพ่ือแสดง
ขั้นตอนของนักสรา้งฝันเร่ิมตั้งแต่ตน้จนกลายเป็นแผ่นฟิลม์ท่ีใหทุ้กท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัจินตนาการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดจากดิสนีย์

แลนด ์ เชิญเยือนรา้นใหม่ “Center Street Boutique” แห่ง Main Street U.S.A.  พลาดไม่ไดก้บัสินคา้คอลเล็คชัน่ใหม ่

Vinylmatio ทิงเกอร ์เบลล,์ พ่อมดน้อยมิกก้ี, Flights of Fantasy ปราสาทอาบพิกซ่ีดสัทแ์ละอีกกวา่ 200 รายการ พรอ้ม
ตอ้นรับแขกคนพิเศษเช่นคุณ!! อิสระใหท่้านไดมี้โอกาสเก็บภาพในช่วงเวลาอันน่าประทับใจเพ่ือเป็นท่ีระลึก และเม่ือส้ิน

แสงอาทิตยก์ล่าวอาํลาดว้ยพลุไฟอนัตระการตาท่ีถกูจดัแสดงอยา่งยิง่ใหญ่ส่งทา้ยการเฉลิมฉลองท่ีคุณจะจดจาํจนไมมี่วนัลืม  
 อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั 
 เขา้พกั SILKA FAREAST HOTEL (www.silkahotel/fareast) หรือเทียบเทา่     

วนัท่ีสาม     ฮ่องกง  ซิตี้ ทวัร ์(จุดชมวิว วิคตอเรีย / อ่าวรีพลสัเบย/์รา้นผา้ไหม/จวิเวอร่ี) อิสระตามอธัยาศยั – 

                สนามบิน กลบักรุงเทพฯ  
  เชา้           รบัประทานอาหารเชา้   

หลงัอาหารนําท่านชมทศันียภาพ ถ่ายรปูท่ีระลึก ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรยี ท่ีมีความสงู 397 เมตร เพลินตากบัทิวทศัน์ 
 ของเกาะฮ่องกง เกาลนู   นิวเทอริเทอรร่ี์ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใตใ้หท่้านไดช้มวิว ณ VICTORIA POINT 

(ไม่ไดข้ึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด)…จากน้ันนําท่านสกัการะ เจา้แม่กวนอิม ท่ี ชายหาดน้ําต้ืน อ่าวรีพลัส เบย ์ซ่ึงไดร้บัความ

นิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และท่ีน่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวัด

พระพุทธรูปและเทพเจา้ต่างๆก่อสรา้งประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพ่ือความสุข,  
เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา 

รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลบูคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจอิสระท่านสกัการะส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศัย ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่หท่ี์คน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมืองจากน้ันนําท่าน จากน้ัน แวะ

รา้นผา้ไหม ใหท่้านชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมข้ึนช่ือ ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝาก ได้ตามอัธยาศัย แวะชมโรงงาน            

จวิเวอรี ่มีเคร่ืองประดบัมากมายอาทิเช่น แหวน, สรอ้ย, กาํไล ฯลฯ ซ่ึงจะไดช้มขั้นตอนการผลิตและจากผูท่ี้มีประสบการณ์

ในดา้นน้ีโดยตรง  
 เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

ใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั อิสระชอ้ปป้ิง บนถนนนาธาน (ย่านจิม ซา โจ่ย) ซ่ึงเป็นไปดว้ยสินคา้ประเภทเส้ือผร้องเทา้  
ท่ีนักชอ้ปของถกูตอ้งไมพ่ลาด หรือ ฮารเ์บอรืซิต้ี เป็นสุดยอดของศนูยก์ารคา้และศนูยร์วมความบนัเทิง ท่ีมีขนาดใหญ่และมี 
ช่ือเสียงท่ีสุด ตรงขา้มฮารเ์บอร ์ซิต้ี ถนนแคนตนัเป็นสุดยอดแหล่งเส้ือผา้คุณภาพระดบัสากล 
 ... จนไดเ้วลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน     (อาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยั)  

 23.15 เหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี (HX773 : 23.15-00.55+1)   
 00.55+1    ถึงทา่อากาศยานกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ….. 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม: 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นประหยดั เดินทางไป-กลบั พรอ้มคณะ  
 คา่น้ําหนักสมัภาระเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 20 กก หรือตามขอ้กาํหนดของสายการบิน 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ ตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่ท่ีพกัระดบัมาตราฐานหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคนืเงินได*้*)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ, คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคา่รถโคช้ปรบัอากาศ นําเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าวีซ่าเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เน่ืองจากโปรแกรมทัวร์น้ีการเขา้เมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการ

ประกาศยกเลิกวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชัว่คราว และจะตอ้งใชเ้ฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ ยวเท่าน้ันในการเขา้เมืองจีน ไม่ว่าจะดว้ย

เหตุผลใดๆก็ตาม ทางลกูทวัรจ์ะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าธรรมเนียมวซ่ีาแบบเดี่ ยวดว้ยตนเอง  (ตามท่ีสถานทตูจีนเรยีกเก็บ) กรณีท่ีมีวี

ซา่จีนอยูแ่ลว้ไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยได)้ 
 คา่ประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุ

ในวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืมและคา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด คา่อาหารและ

เคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษนอกรายการ คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อินเตอรเ์น็ต ฯลฯ   

 คา่ทาํหนังสือเดินทาง, คา่ทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  
(เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีนํ้าหนักเกินจากท่ีสายการบินกาํหนด 

 ค่าทิปสาํหรบัหวัหนา้ทวัร ์10 HKD/วนั/ท่าน, มคัคเุทศนท์อ้งถ่ิน 10 HKD/วนั/ท่าน, คนขบัรถ 10 HKD/วนั/ท่าน  
(หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 3 วนั ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน ตอ้งจา่ยค่าทิปทั้งหมด  = 90 HKD ตอ่ทริปน้ีค่ะ) 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่: 

   รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ ( Join Tour ) 
   ท่านจะตอ้งชาํระเงินคา่มดัจาํ จาํนวน 5,000 บาทต่อผูเ้ดินทาง ภายใน 48 ชวัโมง หรือตามวนัท่ี DUE DATE หลงัจากท่ีไดท้าํการ

จอง พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุจนถึงวนัเดินทางไม่ต ํา่กว่า 6 เดือน 

 ท่านจะตอ้งชาํระเงินเต็มจาํนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วนั หรือตามวนัท่ี DUE DATE ท่ีกาํหนดให ้มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม อาทิเชน่ สายการมีการข้ึนภาษีน้ํามนั หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ 
  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
  เพ่ือให้การสัง่ ซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดําเนินการดังต่อไปน้ี   
1.) ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษตา่ง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสือเดินทาง ( Passport ) 

          1.1 ช่ือ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน   
        1.2 คาํนําหน้า ช่ือ เชน่ Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีท่ีมี ช่ือชั้นยศ / ทางตาํรวจ / ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้ 
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        1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบวา่อายุเด็กน้ันๆอยูใ่นเกณฑท่ี์จะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด  
          1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร และผูร้ว่มเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุ เหลือ  
             ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 
      2.) ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดห้ากยงัไมไ่ดมี้การออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความ 
 ผิดพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
 ดงักล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียม 
 ความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บริษัทฯ ไมส่ามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านไดท้ั้งส้ิน 
      3.) กรณีท่ี ท่านไมไ่ดท้าํการทกัทว้งใด ๆ แบบเป็นลายลกัษณอ์กัษร บริษัท ฯ ถือวา่ท่านไดต้กลงรบัทราบเง่ือนไข และขอ้กาํหนด   

ทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึน บริษัท ฯ ไมต่อ้งรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
เง่ือนไขการยกเลิก :  

 เม่ือทาํการชาํระเงินคา่มดัจาํ หรือยอดเต็มแลว้ กรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางไดไ้มว่า่จะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมดัจาํ  
   ไดแ้ละจะตอ้งเรียกเก็บคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าใชจ้า่ยต่างๆท่ีเกิดข้ึน อาทิเชน่คา่วีซา่, คา่การนัตีหอ้งพกั หรือคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีตามจริง 
 กรณียกเลิกการเดินทาง กอ่นวนัเดินทาง 10 วนัทาํการ ทางบริษัทฯมีความจาํเป็นตอ้งหกัในอตัราตัว๋เต็มราคา 
 กรณียกเลิกการเดินทางกอ่นวนัเดินทาง 3วนัทาํการหรือ NO SHOW ในวนัเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดใน 
ทุกกรณี 

 เม่ือท่านไดต้กลงชาํระเงินไมว่า่มดัจาํหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 
หมายเหต ุ: 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะสบัเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบินไดต้ามความเหมาะสมเม่ือ

เกิดเหตุสุดวิสยั ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ ์แต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน  
เป็นสาํคญั 

2.  บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ

เสียหายต่างๆ ท่ี อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลา

ตารางบิน ภยัธรรมชาติ  ฯลฯ และการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง

ไมถ่กูตอ้ง หรือถกูปฏิเสธในกรณี อ่ืนๆ หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 
3. สาํหรบัท่านท่ีประสงคจ์ะระบุท่ีนัง่ (เลือกท่ีนัง่ถกูใจ PICK A SEAT) ตอ้งติดต่อท่ี เคารต์อรเ์ช็คอิน ณ วนัเดินทาง และชาํระค่าระบุ 

    ท่ีนัง่ดว้ยตนเอง 
* เอกสารฉบบัน้ียงัไม่สมบูรณ ์ใชอ้า้งอิงไม่ไดจ้นกว่าทา่นจะไดป้ฏิบตัติามเง่ือนไข และขอ้กาํหนดตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้* 
*หมายเหต:ุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขตา่งๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 


