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พาเพลิน ฮองกงดิสนียแลนด ชอปปง
4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินคาเธยแปซิฟคCX

22,900.-

เริมต้นเพียง

1.
2.
3.
4.
5.

เที่ยวฮองกงดิสนียแลนด เต็มวัน สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเลนนานาชนิด
ไหวพระขอพรวัดดังทีฮ่ องกง.... วัดแชกงและแมกวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย
ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกง
ชอปปงสุดมันสที่ ยานจิมซาจุย
เมนูพิเศษ ติ่มซําตนตําหรับ ,หานยาง
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กําหนดการเดินทาง

วันที่ 28-31 ก.ค., 11-14 ส.ค., 19-22, 25-28 ต.ค. 2561

25,900.-

วันที่ 14-17, 21-24ก.ย.2561

22,900.-

วันที่ 04-07 ต.ค. 2561

23,900.-

วันที่ 05-08 ต.ค. 2561

24,900.-

วันที่ 13-16 ต.ค.2561

27,900.-

เสนทางการเดินทาง
กรุงเทพ
1.

2.

กรุงเทพฯ –ฮองกง–หาดรีพลัสเบย–จุดชมวิววิคตอเรียพีค(จุดกึ่งกลางเขา)
ฮองกงดิสนียแลนด (เต็มวัน)รวมคาเขาแลว

เชา
X

O

เที่ยง
O

O

ค่ํา
O

PANDA HOTEL
หรือเทียบเทา

X

PANDA HOTEL
หรือเทียบเทา
PANDA HOTEL
หรือเทียบเทา

3.

อิสระชอปปงตามอัธยาศัย

X

X

X

4.

ฮองกง –วัดแชกง-วัดหวังตาเซียน –Jewelry Factory –ศูนยหยกและสมุนไพร –
ชอปปงยานจิมซาจุย–กรุงเทพฯ

O

O

X
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โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ –ฮองกง–หาดรีพลัสเบย–จุดชมวิววิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)

05.30 น.

พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอรเช็คอิน สายการบินคารเธยแปซิฟค (Cathay Pacific) อาคารผูโดยสารขาออกชั้น
4 ประตูทางเขาที่ 5 เคานเตอร M โดยมีเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

08.15 น.
12.10น.
กลางวัน

ออกเดินทางสู ฮองกง โดยสายการบิน คาเธยแปซิฟค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX700
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว พรอมกัน ณ ทางออก EXIT B
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮอ งกง หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลวโปรดเดินออกทาง Exit Bนําทาน
ชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณเขาวิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจากนั้นนํา
ทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภณชายหาดรีพัลสเบยสรางขึ้นในปค .ศ.1993 ในแตละปจะมี
นักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิมเจาแมทับทิ มและเทพเจาแหงโชคลาภ
โดยเฉพาะการขอลูกทีเ่ ชื่อกันวาถาใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครัง้ ไป

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เดินทางเขาสูที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเทา
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วันที่ 2:
เชา

สวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด (เต็มวัน) รวมคาเขาแลว
รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
จากนั้นนําทานเขาสูดินแดนแหงความฝน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮองกงดิสนียแลนด แหงนี้เปนสวนสนุกแหงที่ 5
ของดิสนียแลนดทวั่ โลก เพียบพรอมดวยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเปนสวนสนุกและรีสอรทระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้น
บนเกาะลันเตา เปดใหม!! รอยัล ปริ้นเซส การเดน สถานที่ที่ผูเขาชมจะไดพบกับเจาหญิงดิสนียในสวนที่งดงาม ในขณะที่
แขกตัวนอยเองไดแปลงโฉมเปนเจาหญิงดิสนียที่ตนชื่นชอบดวยเชนกัน และ เครื่องเลนใหมลาสุดของ ฮองกงดิสนียแลนด
อยูในโซน ทูมอรโรวแลนดครัง้ แรกของเครื่องเลนธีมมารเวลนสวนสนุกดิสนีย Iron Man Experience ไดรวมสวนสําคัญตางๆที่
สมบูรณแบบของฮองกงดวยการจําลองการบิน ฉายภาพ 3มิติ เสียงเซอรราวดและสเปเชี่ยลเอฟเฟกตอื่นๆที่ทําให คุณไดสัมผัส
เรื่องราวการสูรบของมารเวลกับกองกําลังที่ชั่วรายของไฮดรา! MYSTIC POINT จัดโซนใหเปนลักษณะของโซนแหงความลึกลับ
และพิศวง เนนจุดหลักที่เครื่องเลนบานลึกลับที่ชื่อวา “MYSTIC MANOR” และสวนแหงเทวนิยายรอใหทานพิสูจนไปสัมผัสแลว
“กริซลียกัลช” (GRIZZLY GULCH) สรางสรรคพิเศษสุดเฉพาะฮองกงดิสนียแลนด เปดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง
แปลกใหม มันส ไมเหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย มายน คารส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให
แนนครั้งแรกกับโคสเตอรภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบดวยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผานโตรกธาร น้ําพุรอน “ ไก
เซอร กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุงสะเทือนทั่วทั้งพื้นดินแลวมาเยีย่ มบานชางตีเหล็กหลบสายน้ําที่สาดสาย และรานของ
แหงที่กลายเปนรานของเปยก รวมเฮฮาจองหาเพื่อนใหม เล็งใหแมน แลวพนสายน้ําจากเครื่องสูบลมของชางตีเหล็ก สนุกสนาน
กันแบบเย็นฉ่ํา จากนั้นพบกับการตอนรับแบบไวลด เวสต กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด เดลในชุดเสื้อผานารักและ
สองเพื่อนดิสนีย กรีซลีย หมีนอยโคดา และเคไนย ดินแดนที่ยงิ่ ใหญเหนือคําบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไมควรพลาด “ทอย สตอรี่แลนด”
(TOY STORYLAND) ธีมแลนดจากดิสนียพิคซารสําหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหลาของเลนออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการรวมกับ
กองกําลังของแอนดี้ ทอยโซลเจอร พาราชูตดรอป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิง่ พสุธา
รอนจากเวหาสูพื้นโลก,แลวรวมวิง่ ไลงับหาง สายหัว สายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ดอ กสปน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!
สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร อารซี เรเซอร (RC RACER)นอกจากนี้
ทานสามารถเลนเครื่องเลนอันทันสมัยและสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) กาวเขาสู
ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกันทาวน สนุกสนานไปกับ ไฟลทออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวัน ทานจะได
พบกับรานคาขายของที่ระลึกและรานอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุกโซนที่สอง“ทูมอรโรวแลนด”
(TOMORROW LAND) ตื่นเตน สนุกสนาน เหาะทะยานผานหวงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอรโคสเตอร ไฮเปอรสเปซ เมาท
เทน (Hyperspace Mountain) โซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด” (FANTASY LAND) ดื่มด่าํ ไปกับโลกแหงเทพนิยาย พบกับเจาหญิง
ณ ปราสาทเจาหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายลองเรือตามเรื่องราวรอบโลกที่ “อิทส อะ สมอล เวิลด” (IT’S A SMALL
WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย ที“่ Mickey and the Wondrous Book”โซนสุดทายโซนที่สี่ “แอดเวนเจอร
แลนด” (ADVANTURE LAND) ดินแดนแหงการผจญภัยอันนาตืน่ เตนสัมผัสความเราใจกับการผจญภัยในปาลึกลับของเอเชีย
และแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่งนักทองเที่ยวจะเริม่ ตนการผจญภัยบนเรือสํารวจที่ลองไป
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ตามแมน้ําสายใหญหวั ใจหลักของแอดเวนเจอรแลนดผานปาลึกลับที่ทุกโคงน้ําจะมีสิ่งลึกลับและสิง่ ที่สรางความตื่นเตนตางๆรอ
อยูเพื่อสรางความสนุกใหกับผูที่เขาไปเยือนไมวาจะเปนฝูงชางที่เลนน้ําอยางสนุกสนานตื่นเตนกับการ ผจญภัยกับสัตวปานานา
ชนิด, Tarzan’s Tree House บานตนไมของทารซาน และชมขบวนพาเหรด ชวงกอนสวนสนุกจะปด
เที่ยง

ฟรีคูปองอาหารกลางวัน
เดินทางเขาสูที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 3:

อิสระชอปปงตามอัธยาศัย

ใหทานอิสระชอปปงเต็มวัน อาทิ ยานดังจิมซาจุย และ ตลาดเลดี้มารเก็ต เปนตลาดกลางแจงที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของฮองกงมี
สินคามากมายใหไดเลือกชอปทั้งเสื้อผาแฟชั่นกระเปารองเทาเครื่องประดับเครื่องสําอางของเลนฯลฯมีสินคามากกวา 100 กวา
รานและของกินซึ่งเปนอาหารทองถิ่นของที่นี่ทานสามารถตอลองสินคาไดมากกวา 30%
เชา + กลางวัน + เย็นรับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 4:
เชา

ฮองกง – วัดแชกง-วัดหวังตาเซียน – Jewelry Factory –ศูนยหยกและสมุนไพร –วัดเจาแมกวนอิม- ชอปปงยานจิม
ซาจุย
รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
จากนั้นนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน สรางขึ้นในป ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศใหกับWong Tai
Sin เด็กหนุมผูริเริ่มในการศึกษาลัทธิเตาจนกลายเปนผูมีพลังวิเศษและกลายเปนเทพเจา
หวังตาเซียนในเวลาตอมา เปนวัดที่ชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิส์ ิทธิ์เปนหนึ่งในวัดที่โดง
ดังที่สุดของฮองกงมีเทพซึง่ ขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายที่นําธูป
และของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆ ตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ
สถาปตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญและหลังคาสีทองเหลืองอราม..จากนั้นเดินทางไป
วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแกที่มีความศักดิ์สิทธิม์ าก มีอายุกวา 300 ปตั้งอยูใ นเขต Shatinวัดแชกงสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึง
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บุคคลสําคัญคนหนึง่ เปนทหารมีชื่อวาทานแชกง เนื่องจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวี
ระประวัติไว ทําใหคนทัว่ ไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จใน
ทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคทีต่ ั้งอยูใ นวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนา
ดานหนาทีก่ ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดมี ีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเปาเอาสิ่งรายและไมดี
ออกไปใหหมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความ
ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหัน
ลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชัว่ รายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

19.50 น.

ทานชมโรงงานที่มชี ื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน Jewelry Factory จากนั้นนําทานสู ศูนยหยกและสมุนไพร ชม
วิธีการเลือกซื้อหยกแทหรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ไดรบั การการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮองกง เจาแมกวนอิม (Kwun
Yum Temple Hong Hom) เปนวัดเจาแมกวนอิมที่มชี ื่อเสียงแหงหนึ่งในฮองกง ขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหงความ
เมตตา ชวยคุม ครองและปกปกรักษาวัดเจาแมกวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตัง้ แตป
ค.ศ. 1873 ถึงแมจะเปนวัดขนาดเล็ก แตเปนวัดเจาแมกวนอิมที่ชาวฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด
ถาใครที่ชอบเสีย่ งเซียมซีเขาบอกวาที่นี่แมนมากที่พิเศษกวานั้น นอกจากสักการะขอพรแลวยังมี พิธขี อซองอัง้ เปาจากเจาแม
กวนอิมอีกดวย จากนั้นใหทานมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหลงชอปปงไมวา จะเปน ยานขายสินคา ยานจิมซาจุย หรือ
ศูนยการคาตางๆ เชน HARBOUR CITY หางสรรพสินคาที่ใหญทสี่ ุดแหงหนึ่งยาน Tsim Sha Tsuiที่มีรานคาแบรนดดงั กวา 700
ราน รานอาหารอีกเกือบ 50 ราน หรือ ขาชอปพลาดไมได...ชอปปง ที่ฮองกง กับสินคาหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER,
TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เปนตน หรือชอปปง ที่ DUTY FREE รานคาปลอดภาษี กับ
สินคาที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก(อิสระอาหารค่ํา..... เพื่อความสะดวกในการชอปปงตามอัธยาศัย)
ไดเวลาอันสมควร พรอมกันทีจ่ ุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง
เดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน คารเธยแปซิฟค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX703

21.45 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

**หมายเหตุ
วันที่ 05-08 ต.ค. 61 เที่ยวบิน CX616 BKKHKG 06.40-10.25/CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
วันที่ 19-22 ต.ค. 61 เที่ยวบิน CX616 BKKHKG 06.40-10.25/CX617 HKGBKK 21.35-23.30
วันที่ 14-17,21-24 ก.ย., 25-28 ต.ค. 61 เที่ยวบิน CX700 BKKHKG 08.15-12.10/CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
วันที่ 13-16 ต.ค. 61 เที่ยวบิน CX700 BKKHKG 08.15-12.10/HKGBKK 21.35-23.30
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดทั้งนี้ขนึ้ อยูก ับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษทั ฯจะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ***
**หมายเหตุ กระเชานองปงปดปรับปรุง กลางเดือนกันยายน 4วัน และพฤศจิกายน 6วัน2561
ทางเราจะเปลี่ยนเปนขึน้ รถโคชแทนคะ**
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศก
ทานละ 800 บาท /ทริป/ตอทาน***
โปรแกรม: พาเพลิน ฮองกงดิสนียแลนด ชอปปง 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินคาเธยแปซิฟค CX
อัตราคาบริการ

28-31ก.ค. 2561

ผูใหญ
พักหองละ 2-3 ทาน
ทานละ
25,900

เด็ก2-12 ป(เสริม
เตียง)
ทานละ
25,900

เด็ก2-12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ
23,900

5,000

ราคา
ไมรวมตัว๋
ทานละ
14,900

11-14 ส.ค. 2561

25,900

25,900

23,900

5,000

14,900

14-17 ก.ย. 2561

22,900

22,900

20,900

5,000

13,900

21-24 ก.ย. 2561

22,900

22,900

20,900

5,000

13,900

04-07 ต.ค. 2561

23,900

23,900

21,900

5,000

14,900

05-08 ต.ค. 2561

24,900

24,900

22,900

5,000

14,900

13-16 ต.ค. 2561

27,900

27,900

25,900

6,500

16,900

19-22 ต.ค. 2561

25,900

25,900

23,900

6,500

16,400

25-28 ต.ค. 2561

25,900

25,900

23,900

6,500

16,400

กําหนดการเดินทาง

พักเดี่ยวเพิม่
ทานละ

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ] 6,500 บาท / ทาน ***
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ ไป
กอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบตุ รเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
อัตราคาบริการนี้รวม
คาตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวน
วัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
น้ําหนักกระเปาเดินทางที่สามารถโหลดไดทานละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)
คาประกันอุบัตเิ หตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินทาน
ละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ อาประกันทีม่ อี ายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเ อาประกันทีม่ อี ายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ลานบาท]
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คาน้ําหนักเกินจากทางสายการ
บินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 800 บาท/ทาน
คาธรรมเนียมน้าํ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 23 วันหลังจากทําการจองแลว
2. การชําระคาทัวรสวนทีเ่ หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจาก
ทางบริษัทตองสํารองคาใชจา ยในสวนของคาที่พักและตัว๋ เครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทัง้ หมด
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้ หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ
่ ริษัท
ฯกําหนดไว (15ทานขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย
ตางๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซงึ่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยัง
คณะตอไปแตทั้งนี้ทา นจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรม
เนียมในการมัดจําตัว๋ ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
7. กรณีทานไดชาํ ระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจา ยบางสวนที่ เกิดขึ้น
จริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชาํ ระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว ) ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจา ยจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป
8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการ ไมคนื คาทัวรทั้งหมด
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