
                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮ่องกง-ช้อปป้ิง-นองปิง  3 วนั 2 คืน 
เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways ( CX ) 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 2 คืน ยา่นแหลง่ช้อปปิง้ 
นมสัการเจ้าแมก่วนอิมท่ีริมอ่าวรีพลสัเบย์ ,ถา่ยรูปตรงจดุชมวิวทีเ่ขาวิคตอเรียพีค, 

ช้อปปิง้สิน้ค้าแบนเนมบนถนนนาธานและยา่นจิมซาจุ่ย,ชม Avenue Of Star ท่ีประทบัมือดารา

ท่ีมือช่ือเสียงพร้อมกบัการแสดงแสง สี  เสียง A Symphony of Lights 
ฟรี! นัง่กระเช้า 360 องศา นมสัการพระใหญ่นองปิง ช้อปปิง้ซิตีเ้กทเอ้าเลต  

เท่ียวสวนสนกุดิสนีย์แลนด์ เพ่ิมท่านละ 2,500 บาท (รวมรถรับสง่) 

 

 เดินทางวนัท่ี   09-11,10-12 ส.ค.  2557 ราคา 20,900- 

                                        



                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพ - ฮ่องกง –ไหว้พระใหญ่ขึน้กระเช้านองปิง-ช้อปป้ิง Citygate 

05.30 น.     คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภูมิ  ประต ู6 แถว M  สายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์  ( CX )เพื่อทําการเช็คอินตัว๋ 
08.35 น. เหิรฟ้าสูฮ่่องกง โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ CX2700 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
12.30 น ถงึท่าอากาศยานใหม่ เช็กลปัก๊อก ลงทนุด้วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหมึา  เพื่อสร้าง

สนามบินโดยเฉพาะ  หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว  นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อนั
ทนัสมยั   ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า  (TSING MA BRIDGE)  ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สดุในโลก ความยาว
มากกว่า 2.2  กิโลเมตรซึง่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์  ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทศัน์ของ

เกาะฮ่องกง  จากนัน้นําท่านเดินทางสูพ่ระใหญ่นองปิง ซึง่ตัง้อยู่ฝ่ังเกาะลนัเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง  
กบัรถกระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคณุชมทิวทศัน์รอบตัว 360  องศา ของเกาะลนัเตา  จาก Tung Chung ตุงชุง  สูท่ี่
ราบนองปิง  ในเวลา 25 นาที  ทัง้อ่าวตงุชงุ วนอทุยานลนัเตาเหนือและ สนามบินนานาชาติฮ่องกง  เมื่อไปถงึปลายทางลองแวะเยือน
สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพืน้ที่ 1.5 เฮคตาร์  สิง่ที่น่าสนใจหลายอย่างของหมู่บ้านนีท้ัง้ร้านค้าและร้านอาหารจะ
ทําให้คณุเพลดิเพลนิอยู่ได้หลายชัว่โมง (ไม่รวมค่าบตัรผ่านประตเูข้าชมสถานที่ต่าง ๆ )   ท่านสามารถมองเห็นพระพทุธรูป  Giant 
Buddha & Po Lin Monastery  ที่ระดบัความสงู 22  เมตร  ประทบักลางแจ้ง  องค์ใหญ่ที่สดุในโลกจากเกือบทกุๆ สว่นของเกาะ  
จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านลา่ง  ไต่ขึน้บนัได  268 ขัน้  สูฐ่านที่องค์ พระนัง่ประทบัอยู่  เหนือระดบันํา้ทะเล  371  เมตรชมทิวทศั
อนังดงาม   โดยรอบที่จะทําให้คณุต่ืนตะลงึ   แล้วให้ท่านอิสระช้อปปิง้ที่ซิตีเ้กทเอ้าเลตตามอธัยาศยั ซึง่มีสนิค้าเบนแนมลดราค า
มากมายให้ท่านได้เลอืกซือ้   

ค่ํา                  อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร จนได้เวลานดัหมายนําท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกบัรอยประทบัมือของบคุคลที่มี  
                      ชื่อเสยีงและเป็นแรงบนัดาลใจของโลกฮอลลวีู้ดตะวนัออก  อาทิ ฉีเคอะ, เหลยีงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี ,้ เจ็ท ล,ีมิเชล โหย่ว ยงัไม่ 
                      รวมถงึคนดงัอื่น ๆ ที่ได้ประทบัรอยมือลงบนพืน้ซีเมนต์  นําท่านชม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา   
                     20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสดุยอดตระการตาที่ได้รับการบั นทกึในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรที่  
                  ย่ิงใหญ่ที่สดุของโลกครอบคลมุพืน้ที่อาคารตกึระฟ้าสาํคญัต่างๆที่ตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี ้   
                      จะประดบัประดาด้วยแสงไฟ  ซึง่เพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสต่ีาง  ๆ แสดงให้เห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของ  
                     ฮ่องกง  จากนัน้นําท่านเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั  จากนัน้ให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั   ( อาหารเทีย่งอิสระตามอธัยาศยั )  

                     พกัที ่ KIMBERLEY HOTEL   หรือ EATON  HOTEL    หรือ PRUDENTIAL HOTEL หรือ  

                       NOVOTEL NATHAN  HOTEL   หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง               ฮ่องกง ช้อปป้ิง หรือซือ้ดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,000 บาท 

                            



                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระให้ท่านช้อปปิง้อย่างเต็มที่ใจกลางแหลง่ช้อ ปปิง้ย่านถนนนาธาน   หรือช้อปปิง้ที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กบัสนิค้าที่มี
ชื่อเสยีงจากทัว่ทกุมมุโลก และให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าบริเวณถนนนาธานซึง่เป็นใจกลางแหลง่ช้อปปิง้กบัสนิค้าหลากหลายชนิด อาทิ 
MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น     
 หรือเที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (เพิ่มท่านละ  2,500 บาท) 
นําท่านเดินทางสู่  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  อาณาจกัรสวนสนกุอนัยิ่งใหญ่แห่งใหม่ลา่สดุของโลก “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” ท่านจะได้สนกุ
กบัสวนสนกุดิสนีย์ เต็มวนัอย่างจใุจและคุ้มค่า ฟรีเคร่ืองเลน่ทกุชนิ ด  ท่านจะได้พบกบัเคร่ืองเลน่อนัทนัสมยันและสดุสนกุที่สดุแห่ง
ใหม่ของโลก ซึง่แบ่งออกเป็น 4 สว่น    MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกบัร้านค้าขายของที่ระลกึและร้านอาหารมากมายและสดุ
สนกุกบั   รถไฟไอนํา้โบราณรอบสวนสนกุและขบวนพาเหรดอนัยิ่งใหญ่  ท่านจะพบกบัตวัการ์ตนูขวญั  ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ   
TOMORROW LAND ท่านจะได้สนกุกบัเคร่ืองเลน่แนวโลกอนาคตอนัทนัสมยั SPACE MOUNTAIN  เคร่ืองเลน่ที่สนกุสดุๆ BUZZ 
LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เคร่ือง  เลน่ที่ปกป้องจกัรวาลยิงต่อสู้ผู้ รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เคร่ืองเลน่ขบัยาน
อวกาศสดุสนกุ    FANTASY LAND สดุสนกุกบัเมืองเทพนิยายท่านจะได้พบกบัโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตนูที่   ท่านชื่น
ชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกีเ้มาท์  หมีพลแูละเพื่อนๆตวัการ์ตนู    อนัเป็นที่ใฝ่ฝันของทกุคน 
ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอนัตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ลอ่งเรือในป่าอนัน่าสนกุสนานผจญภัยกบัสตัว์
ป่าอนัน่าต่ืนเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE  บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกบั FESTIVEL OF THE LION KING  
เพลดิเพลนิ  กบัโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาของเหลา่ตวัการ์ตนูในเร่ืองไลอ้อนคิง ค์ RAFTS TO TARZAN’S  TREEHOUSE สนกุกบัการ
ลอ่งแพข้ามสูเ่กาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัเสยีงดนตรี    แห่งป่าอนัไพเราะพร้อมกบัตื่นเต้นกบัสายนํา้อนัเย็นฉ่ํา  
และต่ืนตาตืนใจกบั 2 โซนใหม่ที่เปิดเพิ่ม กริซลีย์ ดัลช์ สร้างสรรพิเศษสดุเฉพาะ ฮ่องกงดีสนีย์แ ลนด์ เปิดโลกตะวนัตกกบั รถราง
ตะลุยขุมทองแดนเถื่อน ผจญภัยหลากหลายทิศทาง เลีย้วเละผ่านโตรกธาร ไกเซอร์นํา้พรุ้อน ที่พวยพุ่งสะเทือนทัว่ทัง้พืน้ดินที่
ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์เท่านัน้ ทอย สตอร่ี แลนด์ ดินแดนที่ย่ิงใหญ่เหนือคําบรรยายแห่งเดียวในเอเชียที่ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ก ระโจนเข้า
สูท่อย สตอร่ีแลนด์ ธีมแลนด์จากดีสนีย์ พิคซาร์ สาํหรับเด็กทกุวยั เมื่อแอนดีไ้ม่อยู่ ,เหลา่ของเลน่ออกมามากมาย...ระวงั ปฏิบติัการ
ร่วมกบักองกําลงัของแอนดี ้ในภาระกิจสงู ทอยโซลเจอร์ พาราซูต ดร๊อป , แล้วร่วมวิ่งไลง่บัหางกบั สลิง้กี ้ด็อก สปีน กร๊ีดสดุเสยีง 
หวาดเสยีวบนร่างรูปตวั U ที่ความสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซีเรสเซอร์ ให้ท่านได้สนกุสนานอย่างจใุจ  (อาหารกลางวนัอิสระ  
เพื่อให้ท่านได้สนกุ   เพลดิเพลนิเต็มที่กบัสวนสนกุอนัยิ่งใหญ่แห่งใหม่ลา่สดุของโลก  สะดวกสบายกบัร้านอาหาณ )  

                    พกัที่  KIMBERLEY HOTEL   หรือ EATON  HOTEL    หรือ PRUDENTIAL HOTEL หรือ  

       NOVOTEL NATHAN  HOTEL   หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  ฮ่องกง –ซิตีท้ัวร์(เจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพีค -รีพัลส์เบย์ –โรงงานจิวเวอร์ร่ี 
    วัดแชกงหมิว )-ช้อปป้ิง-กรุงเทพฯ 



                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
เช้า อาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง  แบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร    บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น  ขนมจีบซาลาเปา อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุง

รสตามสตูรต้นตําหรับกวางตุ้งแท้   หลงัอาหารนําท่านเดินทางสูฮ่่องกง   ลอดอโุมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่าน
ธุรกิจการค้าต่างๆ อนัทนัสมยั  นําท่านสูว่ิคตอเรียพีค เพื่อขึน้ชมวิวบนเขา  วิคตอเรียพีค  ชมความงามของอา่วฮ่องกงที่สวยงามเลือ่ง
ลอืไปทัว่โลก  ถ่ายรูปกบัตกึสงู 3 อนัดบัของฮ่องกง ชื่นชมกบัวิวทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงสกัครู่    แล้วนําท่านสู่   รีพัลส์เบย์ Repulse Bay   
ซึง่ช่ืออ่าวนีไ้ด้มาจากชื่อเรือรบขององักฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนีเ้ป็นอ่าวนํา้ตืน้ซึง่ได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเ อง
ที่มาเที่ยวพกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึง่ของอ่าวมีวดั พระพทุธรูป และเทพเจ้าต่างๆ  
ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสงักจัจาย บชูาเพื่อความสขุ ,  เจ้าสมทุร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน  พระ
กาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่คัง่เหลอืกินเหลอืใช้  มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทัง้กามเทพ  ที่มีวิธีการเสีย่งทายด้วยด้าย
แดง   และอธิษฐานด้วยการลบูคลาํหินก้อนกลมอย่างตัง้ใจ   อิสระท่านสกัการะสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิตามอธัยาศยั ณ ที่แห่งนีคื้ออีกด้านของ
เสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง    แล้วนําชมโรงงานฮ่องกง จิวเวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงานที่มีช่ือเสยีงในเร่ืองการออกแบบ
เคร่ืองประดบั  จากนัน้นําท่านเดินทาง สูว่ัดแชกงหมิว(กังหันน าโชค) ซึง่เป็นวดัที่คนฮ่องกงเคารพนบัถือเป็นอย่างมากและเป็นวดั
เก่าแก่วดัหนึง่ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทกุๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกนัเข้าไปปักธูปในพระอโุบสถเป็นคนแรกๆและหมนุกงัหนัที่
สามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองให้ดีขึน้  ถ้าได้ทําแล้วในปีนัน้ดวงชะตาของคนๆนัน้ จะดีตลอดปีซึง่เป็นความเชื่อของคนฮ่องกง  
ฉะนัน้คนฮ่องกงจงึนิยมมากราบไหว้และมาหมนุกงัหนัก่อนที่จะไปทําธุรกิจหรือริเร่ิมธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหลา่ข้าราชการของคน
ฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมนุกงัหนัเพื่อให้ธุรกิจน่าที่การงานราบร่ืนเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง  ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุสิง่ไม่ดี
ออกไปจากชีวิตให้มีแต่สิง่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทัง้ปี  

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร     
อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั  จนถงึเวลานดัหมายนําท่านออกเดินทางสูท่่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก  

22.15 น.    โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์   เที่ยวบินที่ CX709  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

00.05 น.    ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ    

* * * * * * * * * * * * * * ขอบพระคณุทกุท่านท่ีใช้บริการ * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 



                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่องเท่ียวนีอ้าจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

อัตราค่าบริการ                   

             ก าหนดเดินทาง 
ผู้ใหญ่ เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 

เด็กไม่มี
เตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

09-11,10-12 สงิหาคม  2557 20,900 20,900 19,900 18,900 7,000 

ค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ทศันาจร 
 ค่ารถรับสง่ตามรายการ  
 ค่าอาหาร ตามรายการ  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว  

 ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และผู้ที่เดินทางอายต่ํุากว่า 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี ความคุ้มครอง  50 % 
ของจํานวนเงินเอาประกนัภัย และผู้ เดินทางอายเุกิน 85 ปี ไม่คุ้มครอง 
 ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 20 ก.ก. 
 ค่าห้องพกั สอง-สาม ท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบ ุหรือในระดบัเดียวกนั  
 ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ คํานวณ ณ วนัที่  1พ.ค. 2557  
 มคัคเุทศก์ คอยอํานวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ  ( ผู้โดยสารเดินทางอย่างน้อย 15  ท่านขึน้ไป มี หวัหน้าทวัร์เดินทางไปด้วย)  

 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม    
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ )   
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ  
ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอื่น ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าเคร่ืองด่ืม  
  ค่าบตัรเข้าชมสวนสนกุดิสนียืแลนด์ท่านละ  2,500 บาท (เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั ) 
ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ินและคนขบัรถ  คนละ 80 เหรียญฮ่องกง/ ทริป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั    

หมายเหตุ  
  พระใหญ่นองปิง เป็นของแถม หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยทางเจ้าหนา้ทีจ่ะไม่อนญุาตให้ข้ึนกระเชา้เพราะถือเร่ืองความปลอดภั ยเป็นหลกั 
ดงันัน้จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน   
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ยกเลิกโปรแกรมกระเช้านองปิง ในกรณีท่ีกระเช้าปิดปรับปรุง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุติัเหต ุภัยธรรมชาติ การนดัหยดุงาน  
การก่อการจลาจล ความ   ลา่ช้าของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น   



                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการ 
เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ เดินทางเป็นสาํคั ญ 
บริษัทฯ มีสทิธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้  
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษั ทฯ 
หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุติัเหตตุ่างๆ  
หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้ว ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรื อ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  
รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สาํรองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่
เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม  
ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตามส ถานการณ์
ดงักลา่ว 
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือ 
หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนัน้ๆ  
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้  อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้  

เงื่อนไขการจอง 
1. วางเงินมดัจําท่านละ 10,000 บาท ทนัทีโดยโอนเข้าบญัชี     

2.  แล้วแฟกซ์สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯ   
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย  ( พาสปอร์ตต้องมีอายใุช้งานอย่างน้อย 6 เดือน )  
4. ค่าทวัร์สว่นที่เหลอืกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 14 วนั  

เงื่อนไขการยกเลิก 
 1. ยกเลกิการเดินทางขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจําทกุกรณี  

 2. ยกเลกิการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทวัร์ในทกุกรณี 
 3. ยกเลกิการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี  

*** โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใช้งานถงึ 6 เดือนหรือไม่  หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ    *** 
 
เม่ือท่านได้ช าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด  ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ 
จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง  ๆ 

*********************************************************************************************************************************************** 


