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 สนกุสดุเหวีย่งทีส่วนสนกุ “Disneyland”  

 ชม A Symphony of Lights ณ อา่ววคิตอเรยี  

 จดุชมววิวคิตอเรยีพคี  (Peak-Tram)  

 ไหวพ้ระขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล + วดัแชกงหมวิ 

 ชอ้ปป้ิงสดุมนัสย์า่นถนนนาธาน (จมิซาจุย่) 

 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
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วนัแรก   สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – Symphony of Lights                            (-/-/เย็น)                                                            

10.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 9  เคานเ์ตอร ์S สายการบนิ SriLankan Airlines (UL) พบเจา้หนา้ทีฯ่ 
บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

13.15 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ  UL890   **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
เพลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ ัง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.55 น.      ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะทา่นออกทาง Exit B  
              จากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่นสะพานชงิหมา่ ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้า่เป็นสะพานรางคู ่ทีย่าวทีส่ดุในโลก  
ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)   

นําทา่นชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 
20.00 น. ทกุคํ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการ
บนัทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของ
โลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าสําคัญตา่งๆทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ว
วคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีป้ระดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกด
สวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนั
คกึคักของฮอ่งกง  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PENTA , REGAL RIVERSIDE , SAV HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง    ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – จดุชมววิวคิตอเรยีพคี – รพีลสัเบย ์– จวิเวอรร์ ี ่ –  
                    ดสีนยีแ์ลนด ์                                                                            (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) (มือ้ที ่2)  
….จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่  วดัแชกงุหมวิ  เพือ่สกัการะเทพ
เจา้แชกงุ และใหท้า่นหมนุกงัหันทองแดง ทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 
3 รอบ จะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและ นําแตส่ ิง่ดีๆ  มาใหช้าวฮอ่งกง
นยิมไปสกัการะทีว่ัดนีใ้นวันขึน้ปี ….จากนัน้นําทา่นเทีย่วเกาะ
ฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA  จากสถาน ีพคีแทรม  เพือ่
โดยสารรถราง ดว้ยระยะทาง 1.4 กโิลเมตร  ไปยงัยอดเขา
วคิตอเรยีพคี สงูประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ําทะเล   พคี
แทรมเปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.1888  
ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัทัศนยีภาพของเกาะ
ฮอ่งกง ฝ่ังและเกาลนู ซึง่เต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้า และอาคาร
ตา่งๆทีส่รา้งตามหลักฮวงจุย้ เชน่ เซน็ทรัลพลาซา่ ไชน่าแบงค ์
และตกึอืน่ๆอนัเป็นธรุกจิชัน้นําของฮอ่งกง สมัผัสบรรยากาศ

บรสิทุธิส์ดชืน่ สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของ เกาะฮอ่งกงและ
เกาลนูไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน ทัง้นีย้งัตืน่ตากบัตกึระฟ้าทีส่งูตระหงา่นและ
อาคารตา่งๆ ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึ เซน็ทรัลพลาซา่, ตกึ
ไชน่าแบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิ ชัน้นําของฮอ่งกงพรอ้มทัง้
ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ ... พรอ้มนมสัการขอพรจากเจา้แม่
กวนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด  
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REPULSE BAY ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้ใหท้า่นไดรั้บ
พลังจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง อกีทัง้ยงัใหท้า่นไดข้อพรเรือ่งเนือ้
คู ่ณ จดุนีไ้ดอ้กีดว้ย จากนัน้นําทา่นแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ ี่ มเีครือ่งประดับมากมาย อาท ิเชน่ แหวน , 
สรอ้ย , กําไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซนท์ีไ่ดรั้บรางวัลระดับเยีย่ม  พรอ้มกบันําทา่นชม รา้นหยกทีม่ชี ือ่เสยีง
ของฮอ่งกงอกีดว้ย....  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่3)  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่   “ สวนสนกุฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด์  ”  ซึง่เมือ่วันที ่14 กรกฎาคม 2555 ทีผ่า่น
มาไดม้กีารเปิดตัวเขตสวนสนุกใหมท่ีม่ชี ือ่วา่  “กรซิลยี ์
กลัช” (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะ
ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภยัหลากหลาย
ทศิทาง แปลกใหม ่มนัส ์ไมเ่หมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุ
ทองแดนเถือ่น  “รนั อเวย ์มายน ์คารส์ ” (RUNAWAY 
MINE CARS) เกาะใหแ้น่น !!!  ครัง้แรกกบัโคสเตอร์
ภาคพืน้ดนิหลากหลายทศิทาง รายรอบดว้ยแดนเถือ่น
แปลกตา เลีย้วเลาะผา่นโตรกธาร น้ําพรุอ้น  “ไกเซอร ์
กลัช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุง่สะเทอืนทั่วทัง้
พืน้ดนิ แลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็ก หลบสายน้ําทีส่าดสา่ย 
และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก รว่มเฮฮาจอ้งหา
เพือ่นใหม ่เล็งใหแ้มน่ แลว้พน่สายน้ําจากเครือ่งสบูลมของ
ชา่งตเีหล็ก สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ่ํา จากนัน้พบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิ
กี,้ มนินี,่ ชพิ แอนด ์เดลในชุดเสือ้ผา้นา่รกั และสองเพือ่นดสินยี ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และ เค
ไนย ์...ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญเ่หนอืค าบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่มค่วรพลาด !!! แหง่เดยีวในเอเชยี  “ทอย 
สตอรีแ่ลนด”์(TOY STORYLAND) ธมีแลนดจ์ากดสินยี ์พคิซาร ์สําหรับเด็กทกุวัย เมือ่เหลา่ของเลน่
ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏบิตักิารรว่มกบักองกําลังของแอนดี ้ทอย โซลเจอร ์พาราชูต้ ดรอ๊ป (TOY 
SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่พสธุารอ่นจากเวหาสูพ่ืน้โลก, แลว้
รว่มวิง่ไลงั่บหาง สา่ยหัว สา่ยหาง โยกกนัหัวหมนุ กบั  สลิง้กี ้ดอ๊ก สปิน  (SLINKY DOG SPIN), 
กรี๊ด! สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรปูตัว  U ทีค่วามสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร์  อารซ์ ี
เรสเซอร์ (RC RACER) ….จากนัน้พบกบัเครือ่งเลน่อนัทันสมยัและสนุกสนานอกี 4 โซน โซนแรก 
“เมนสตรที ย ูเอส เอ ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีา เทศกาลเฉลมิฉลองของ
อเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลท ์ออฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทกุวัน ทา่นจะไดพ้บกบั
รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมาย สนุกกบัรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุก  โซนทีส่อง “ทู
มอรโ์รวแ์ลนด”์ (TOMORROW LAND) ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศอนัมดืมดิไป
กบัโรลเลอรโ์คสเตอร์  “สเปซเมาทเ์ทน่ ” (SPACE MOUNTAIN) และ “บซั ไลทเ์ยยีร ์แอสโทร 
บลาสเทอร์” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS) เครือ่งเลน่ทีป่กป้องจักรวาลยงิตอ่สูผู้ ้
รกุรานพรอ้มเก็บคะแนน  ORBITORN เครือ่งเลน่ขบัยานอวกาศ  โซนทีส่าม “แฟนตาซี

แลนด์” (FANTASY LAND) ดืม่ดํ่าไปกบัโลกแหง่เทพนยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงิ
นทิรา สนุกกบัเมอืงเทพนยิาย ลอ่งเรอืตามเรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์ (IT’S A SMALL 
WORLD) ประทับใจไปกบัการแสดงแบบบรอดเวย ์มวิสคิคัลที่  “เดอะ โกลเดน้ มกิกีส้ ์ ” (THE 
GOLDEN MICKEYS) โซนทีส่ ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด์” (ADVENTURE LAND) เดนิทางเขา้สูป่่า
ใหญ ่ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัตืน่เตน้  “จงัเกลิ รเิวอร ์ครซู ” (JUNGLE RIVER 
CRUISE) ลอ่งเรอืในป่าอนัน่าสนุกสนาน ผจญภยักบัสตัวป่์าอนัน่าตืน่เตน้นานาชนดิ  TARZAN’S 
TREEHOUSE บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน ชมมวิสคิัล โชว ์ FESTIVAL OF THE LION KING ตืน่ตะลงึ
กบัเครือ่งแตง่กาย เหลา่แดนซเ์ซอร ์เทคนคิพเิศษ และกายกรรม เมือ่ส ิน้แสงอาทติยท์า่นจะตืน่ตะลงึกบั
ความสวยงามจนมอิาจละสายตาของปราสาท SLEEPY ปราสาทเทพนยิายซึง่ถกูตกแตง่ดว้ยไฟทั่วทัง้
ปราสาท *** อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั ***   

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PENTA , REGAL RIVERSIDE , SAV HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม     อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน จมิซาจุย่ – กรงุเทพฯ                                      (เชา้/-/-)                                                                                  

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) (มือ้ที ่4) 
  จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนาธาน จมิซาจุย่ แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืก

ชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY 
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MARK&SPENSOR ของฝากคณุหนูที่  Toy’s Us  ... สนิคา้ปลอดภาษี ณ  DUTY FREE ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ มกัจะตัง้ตน้กนัที่
สถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง , เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้
แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายม ี SHOPPING COMPLEX 
ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู ่และมทีางเชือ่ม
ตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้ 
*** อสิระอาหารกลาวนั ตามอธัยาศยั ***  กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ  

18.15 น.     เหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ  SriLankan Airlines เทีย่วบนิที ่ UL891 

  **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

20.05 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

.…….HAVE A NICE TRIP…… 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

กรุป๊ พกัคู ่ทา่น
ละ 

พกัผูใ้หญ2่
ทา่น 

พกัผูใ้หญ2่ทา่น เพิม่ 

วนัมาฆบชูา 11-13 ก.พ. 2560 21,900 21,900 20,900 5,900 20 

วนัมาฆบชูา 12-14 ก.พ. 2560 
CX 614 13.05-16.45 
          CX 703 20.00-21.55 

19,900 19,900 18,900 5,900 20 

25-27 ก.พ. 2560 19,900 19,900 18,900 5,900 20 

4 – 6, 11-13, 18-20 ม.ีค. 2560 20,900 20,900 19,900 5,900 20 

25-27 ม.ีค. 2560 18,900 18,900 17,900 5,900 20 

1-3 เม.ย. 2560 18,900 18,900 17,900 5,900 20 

วนัจกัร ี6 - 8 เม.ย. 2560 19,900 19,900 18,900 5,900 20 

8 – 10 เม.ย. 2560 19,900 19,900 18,900 5,900 20 

วนัสงกรานต ์13-15 เม.ย. 2560 23,900 23,900 22,900 6,900 31 

วนัสงกรานต ์13-15 เม.ย. 2560 
RJ 182 15.15 – 18.50 
RJ 183 21.35 – 23.25 

23,900 23,900 22,900 6,900 20 

วนัสงกรานต ์15-17 เม.ย. 2560 23,900 23,900 22,900 6,900 25 

22-24 เม.ย. 2560 18,900 18,900 17,900 5,900 20 

วนัแรงงาน  29 เม.ย.-1 พ.ค. 2560 20,900 20,900 19,900 5,900 20 

 
** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น 
และภาษนี า้มนัเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีก่ าหนด ** 
** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมท ัง้นีค้ านงึถงึผลประโยชน ์ของลกูคา้เป็นหลกั ** 
** ไมส่ามารถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม      
 คา่บตัรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ต ัว๋โปรโมช ัน่) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator  ทีฮ่อ่งกง ผูช้ํานาญเสน้ทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม 

 Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 วซีา่เขา้ฮอ่งกง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ฮอ่งกง 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ +คนขบัรถ 600 บาท/ลกูคา้ ตลอดทรปิการเดนิทาง   

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน า้ใจของทกุทา่น ไมบ่งัคบัใดๆ 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ 
   -   กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ใน รายการ    
       เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
   -   เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
   -   ราคานีเ้ป็นราคาสําหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 
   -   เมือ่ตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ ัง่+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากวนัจอง 3 วนั เทศกาลมดัจ าทา่นละ 

10,000 บาท 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ 

การยกเลกิ 
1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท 
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและฮอ่งกง ไมม่กีารคนืเงนิ

ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพั่กโดยตรงหรอื
โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 
และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้  ๆ

7. กรณีคณะออกเดนิทางได ้  
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
3.คณะจองจํานวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 10 ทา่น (บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นการเดนิทาง) 
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หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํา
รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว
เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร
ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้
โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทาง
บรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใด  ๆทัง้สิน้ 
 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 
 


