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 ใบอนุญาตน าเทีย่วเลขที ่11/04307 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์3 วนั 2 คืน 

ท่องเท่ียวฮ่องกง เมืองแห่งสีสนัและแฟชั่นยคุใหม่ 

เที่ยว DISNEYLAND HONGKONG  **พกัที ่Disney’s Hollywood Hotel  1 คืน** 

สนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด และตืน่ตาตืน่ใจกบัขบวนพาเหรดของดิสนียแ์ลนด ์

นมสัการขอพรหวงัตา้เซียน+หมุนกงัหนัขอโชคลาภ เสริมสิริมงคล ณ วดัแชกงหมิว 

พกัผ่อนเพลิดเพลินกบัแหล่งชอ้ปป้ิงอนัทนัสมยัย่านถนนนาธาน 

บินตรงโดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง (ออกเดนิทางทุกวนั) 

 

                                                                                                                                                     
06.00 น.             ทุกท่านเขา้เช็คอินท่ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ K  สายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 

08.50 น.        ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Hong Kong Airlines เท่ียวบินท่ี HX768 

12.40 น.             เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (Chek Lap Kok)ท่าอากาศยานของฮ่องกงท่ีทนัสมยัดว้ยเทคโนโลย ี
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้  ใหท่้านเดิน
ออกทางประตู B  (EXIT B)  พบเจา้หนา้ท่ีจะรอรับท่าน ณ ทางออก B   
จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  Metropark Hotel Mongkok  หรือเทียบเท่า 

                              อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่น หรือ เดินเท่ียวชอ้ปป้ิงฮ่องกงตามอธัยาศยั   
 
 

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ - ฮ่องกง  
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เชา้                       เช็คเอาท์..  รับท่าน ณ  LOBBY ของโรงแรม 

     รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ซ า ณ ภัตตาคาร(มคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะมารับท่านไปรับประทานอาหารเช้าทีภ่ัตตาคาร)            

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายกุวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต 
Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึงเป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง  เน่ืองจากมีเหตุการณ์
จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงได้ท าวีระประวติัไว ้ท าให้คนทัว่ไปยกย่องและคนจีนมีความ
เช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหัน
น าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพ่ือจะไดห้มุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวให้มีความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชค
ลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด 
ในองค์กงัหันน าโชคมี 4 ใบพดั  คือพร 4 ประการ  คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง,  เดินทางปลอดภยั,  สมความ

ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา     จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “วัดหวังต้าเซียน”  เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี  
โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพ่ือขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภยั   ทุกๆวนัอารามเต๋าสีสันสดใสท่ีน่ี
จะคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นท่ีมาบูชาหวงัตา้เซียน  ซ่ึงข้ึนช่ือดา้นอิทธิฤทธ์ิในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  จึงไดรั้บการนบั
ถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นท่ีเคารพบูชาอยา่งสูงของชาวฮ่องกง    เล่ืองลือวา่คนท่ีมาขอพรท่ีน่ีมกัจะไดด้งัสม
ปรารถนา  พบกบัพลงัศรัทธาของผูค้นท่ีน าธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์
มงคลส าหรับการท าธุรกิจ    จากนั้นน าชมโรงงาน Jewellery ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง และมีช่ือเสียงในเร่ืองการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัตามหลกัฮวงจุย้  พบกบังานดีไชน์ท่ี ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวง
จุย้ ท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ!!  และน าท่านชมร้าน ยาสมุนไพร  เป็นสินคา้โอท๊อปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ให้
ท่านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้ารักษาโรค 

บ่าย น าท่านสู่อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่ของฮ่องกง  ฮ่องกงดสินีย์แลนด์ สนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งเตม็วนั
จุใจ ฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด  ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยัและสุดสนุก  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 โซนคือ 
1.MAIN STREET USA ยอ้นเวลาสู่ถนนเมนสตรีทวอลทดิ์สนียใ์นช่วงศตวรรษท่ี 19 ร่ืนรมยก์บับรรยากาศของ
เมืองอนัแสนสวยในอดีตของสหรัญอเมริกา ท่านจะไดพ้บกบัร้านขายของท่ีระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุด
สนุกกบัรถไฟไอน ้ าโบราณรอบสวนสนุก และชมขบวนพาเหรดอนัยิง่ใหญ่ตระการตา  พบกบัคาแร็กเตอร์และผอง
เพ่ือนดิสนียข์วญัใจเด็กๆพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  2.TOMORROW LAND ท่านจะไดส้นุกกบัเคร่ืองเล่นแนวโลก
อนาคตอนัทนัสมยั เช่น Space Mountain รถไฟเหาะตะลุยอวกาศสุดสนุกและหวาดเสียว, Buzz Lightyear Astro 
Blasters เคร่ืองเล่นท่ีปกป้องโลกยงิต่อสูผู้รุ้กรานพร้อมเก็บคะแนน, Orbitron เคร่ืองเล่นขบัยานอวกาศสุดสนุก 
พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่  IRON MAN EXPERIENCE สมัผสักบัมหากาพยก์ารผจญภยัทัว่ฮ่องกงไปกบัไอรอน แมน 
และร่วมต่อสูก้ารทา้ทายจากกองก าลงัของเหล่าตวัร้ายไฮดร้า  3.FANTASY LAND  ท่องโลกจินตนาการกบั
ดินแดนเทพนิยาย  ท่านจะไดพ้บกบัโชวก์ารแสดงบนเวทีชุดใหม่Mickey and the Wondrous Book มิกก้ิกบั
หนงัสือนิทานวเิศษ ผลงานท่ีสรรสร้างอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา เพ่ือเฉลิมฉลองนิยายสุดโปรดทั้งเจ็ดเร่ือง
ของดิสนีย ์  มิกก้ิเมาส์และกูฟ้ฟ่ีจะน าผูเ้ขา้ชมทุกท่านไปสู่การเดินทางแห่งมนตม์ายา ท่ีจะยกระดบัประสบการณ์

วันทีส่องของการเดินทาง         ฮ่องกงซิต้ีทวัร์ – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
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ของคุณไปสู่อีกระดบัหน่ึง , It’s a small world ล่องเรือชมความน่ารักของตุก๊ตานานาชาติและเพ่ือนดิสนียท์ั้ง 38 ตวั 
ชมความงดงามของสถานท่ีส าคญัต่างๆและส่ิงมหสัจรรยท์ัว่เอเชีย เพลิดเพลินกบัเสียงเพลง อิท อะ มอล เวลิด ์ทั้ง 9 
ภาษา, Mickeys Philhar Magic หวัเราะไปภาพยนตเ์พลงคลาสสิค 3 มิติของมิกก้ี เพ่ิมสมัผสัพิเศษกบัเทคนิคพิเศษ
ดว้ยมิติท่ี 4 ซ่ึงเป็นประสบการณ์ความสุขท่ีพลาดไม่ได ้  ถดัมาคือโซน  4.ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการ
ผจญภยัในป่าแอฟริกาและเอเชียอนัต่ืนเตน้  Jungle River Cruise ล่องเรือไปตามแม่น ้ าแห่งการผจญภยัในป่าอนั
สนุกสนานท่ีเตม็ไปดว้ยสตัวป่์านานาชนิดและชนเผา่นกัรบ ,  Festival of the Lion King เพลิดเพลินกบัโชวอ์นั
ยิง่ใหญ่ตระการตาของเหล่าผองเพ่ือนในเร่ืองไลออ้นคิง, Rafts to Tarzan's Treehouseสนุกกบัการล่องแพขา้มสู่
เกาะทาร์ซานและปืนบา้นตน้ไมข้องทซ์าน, Liki Tikis ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัเสียงดนตรีแห่งป่าอนัไพเราะพร้อม

กบัต่ืนเตน้กบัสายน ้ าอนัเยน็ฉ ่า พบกบัโซน 5.TOY STORY LAND พบกบั WOODY  ยนืตอ้นรับท่านท่ีทางเขา้
ดา้นตะวนัตก พร้อมดว้ย TOY SOLDIER 3 คนคอยค าสัง่จากวูด้ด้ี และ ไดโนเสาร์ REX ยนืตอ้นรับท่านท่ีทางเขา้
ดา้นตะวนัออก  มีเคร่ืองเล่นชนิดใหม่ เช่น RC RACER รถแข่งความเร็วสูงของแอนด้ี, TOY SOLDIER 
PARACHUTE DROP สนุกไปกบัเหล่าพลร่มของแอนด้ี ท้ิงด่ิงจากความสูง 25 เมตร, SLINKY DOG SPIN ส่ายหวั 
ส่ายหาง ไปกบัเจา้สุนขัจอมป่วน, TOY SOLDIER BOOT CAMP สนุกกบัการเป็นก าลงัเสริมเขา้ร่วมฝึกอาวธุกบั
เหล่าทหาร 6.Grizzly Gulch  กริซลีย ์ กลัช ์ ดินแดนท่ีสองจากสามดินแดนของการขยายใหญ่ท่ีสุด เปิดโลก 
แสวงโชคและร่วมผจญภยัไปในแดนเถ่ือนตะวนัตก พบกบั บ๊ิกกริซลียเ์มาทเ์ท่น หุบเขากริซลียห์มีใหญ่ รถราง
ตะลุยขมุทองแดนเถ่ือน รันอเวยม์ายน์คารส์, ไกเซอร์ กลัช และพบพองเพ่ือนในไวลดเ์วสต ์ มิกก้ี มินน่ี ชิบแอนด์
เดล กริซล่ีแบร์ หมีนอ้ยโคดา้และเคไนย ์ และ 7.MYSTIC POINT สนุกกบัโซนการผจญภยัใน "คฤหาสน์ Mystic 
Manor"    Lord Henry  นกัเดินทางและนกัสะสมของแปลกประหลาดจากทัว่ทุกมุมโลกกบั Albert ลิงนอ้ย
คู่ใจ  การผจญภยัเร่ิมตน้ข้ึนจากความซุกซนของ Albert ลิงนอ้ย ท่ีแอบเปิด “Music Box” กล่องดนตรีปริศนา 
ทนัใดนั้นเองเกิดผงฝุ่ นท่ีเรียกวา่ “Music Dust” ลอยไปยงัหอ้งท่ีสะสมส่ิงของแปลกประหลาดจากทัว่ทุกมุมโลก
ของ Lord Henry ท าใหส่ิ้งของเหล่านั้นสามารถเคล่ือนไหวไดเ้องราวกบัมีชีวติ  นัง่รถพลงัแม่เหลก็ไฟฟ้า ท่ีเรียกวา่ 
“The Mystic Magneto-Electric Carriage” ซ่ึงจะพาท่านผจญภยัไปกบัเหตุกาณ์ต่างๆภายในคฤหาสน์ เม่ือออกมา
ดา้นนอกคฤหาสน์ท่านจะพบกบัความลึกลบัและพิศวง Garden of  Wonder สมัผสักบัมิติมายาท่ีจะท าใหท่้าน
ประหลาดใจ      

                         (***อสิระอาหารกลางวนั / เยน็ตามอธัยาศัย สะดวกสบายกบัร้านอาหารและภัตตาคารมากมายในสวนสนุก) 
ก่อนสวนสนุกปิดคร่ึงช่ัวโมง ท่านจะได้ชมพลุไฟตระการตาด้วย แสง สี เสียง   ***กฎของดสินย์ีแลนด์ ห้ามน า
อาหารและเคร่ืองด่ืมเข้าไปภายในสวนสนุก เช่น น า้อดัลมน า้ผลไม้ทีม่โีลโก้ (ยกเว้น น า้เปล่าน าเข้าได้ท่านละ 1 
ขวด), ขนมคบเคีย้ว , ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของว่าง, ขนมห่อใหญ่ (ยกเว้น ลูกอมห่อขนาดเลก็)***   

                เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั (บริการโดย Shuttle Bus ของโรงแรมดิสนีย)์ 
                     เข้าพักที่  Disney’s Hollywood Hotel (Standard Room)   
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เชา้           รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  (ท่านจะได้รับคูปองอาหารเช้าในวนัแรกทีเ่ข้าเช็คอนิ)    
  
 
 
 

 (เช็คเอาท์ก่อน 11.00 น. ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ทีโ่รงแรมได้   กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องโรงแรม)   

                         (**พเิศษ... ส ำหรบัลกูคำ้ท่ีเขำ้พกัโรงแรมในดิสนีย ์ ท่ำนสำมำรถเขำ้ เท่ียวสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์

ไดฟ้รี อีก 1 วนัเต็ม โดยไม่ตอ้งซ้ือตัว๋ใบใหม่**) **ตัว๋เขา้สวนสนุกแบบ 2Days Pass**  

 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือ สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นในสวนสนุกดิสนียแ์ลนดอี์กหน่ึงวนั  
เยน็   (ประมาณ18.00น.)    รับท่าน ณ LOBBY ของโรงแรม (มคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะนัดเวลาทีแ่น่นอนอกีคร้ัง)  (กรุณาตรงต่อเวลา)  
  เพื่อน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
21.45 น.      ออกเดินทางจากฮ่องกงโดยสายการบิน Hong Kong Airlines เท่ียวบินท่ี HX761 

23.25 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ…  

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

หมายเหตุ: ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตาม
ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงผูจ้ดัสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีถือเอาความปลอดภยัของ ผูเ้ดินทางเป็น
ประการส าคญั  โดยใหย้ึดถือตามค านดัหมายของมคัคุเทศกท่ี์ดูแลท่านเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันทีส่ามของการเดินทาง          ดิสนีย์แลนด์ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
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อตัราคา่บรกิาร:  ส  าหรบัการจองขั้นต า่  2 ท่าน / (ออกเดินทางทุกวนั) 

ราคาใชเ้ดินทางระหว่าง 
ผูใ้หญ ่ราคา/ทา่น 

(พกัหอ้งคู่) 

>>กมุภาพนัธ ์2560<< 

15-28 กมุภาพนัธ6์0 21,900.- 

>>มนีาคม2560<< 

01-31 มนีาคม60 22,900.- 

>>เมษายน 2560<< 

01-11 / 16-25 เมษายน60 23,900.- 

>>พฤษภาคม 2560<< 

06-31 พฤษภาคม60 21,900.- 

>>มถินุายน 2560<< 

01-30 มถินุายน60 21,900.- 

 

เด็ก(อายุ2-11ปี) ไม่มีเตยีง  ราคา  13,900  บาท/ทา่น(พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  

 

หมายเหต:ุ  

1. กรณีเขา้พักทีโ่รงแรม Disney’s Hollywood Hotel บางวันอาจมคีา่ Peak Day surcharge กรณุาสอบถามกอ่นจอง 
2. เนื่องจากหอ้งพักในโรงแรมในดสินีย ์ทกุหอ้งจะใชเ้ป็นเตยีง King Size(5ฟตุ) 2เตยีง/หอ้ง  
    โรงแรมอนุญาตใหผู้ใ้หญ ่3-4 ทา่นสามารถพักรวมกนัไดใ้น 1หอ้ง (มสีว่นลด) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นจอง 
 

วีธีการท าจอง 

1.ระบวุันทีต่อ้งการเดนิทาง  
2.สง่ E-mail หรอืFax ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทกุทา่นมาท าจอง (มอีายกุารใชง้านเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน)  
 

อตัราค่าบริการนีร้วม :  

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮ่องกง โดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นทศันาจร   
2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืนตามท่ีรายการก าหนด (พกัในเมือง 1คืน+ในดิสนีย ์1คืน) 
3. ค่าอาหารเชา้  2 ม้ือตามรายการก าหนด 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีรายการก าหนด 
5. ค่ารถรับส่งน าทศันาจรตามโปรแกรม 
6. มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน(รออยูท่ี่ฮ่องกง/พดูภาษาไทย) 
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าภาษีน ้ ามนั 
8. ค่าท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินคุม้ครอง 200,000  บาท/ท่ีนัง่ 
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อตัราราคานีไ้ม่รวม: 

1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีากรณีท่ีลูกคา้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  เช่น พาสสปอร์ตลาว  ,กมัพชูา  ,พม่า  ,เวยีดนาม เป็นตน้ 

3. ค่าน าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ( 20  กิโลกรัมต่อท่าน ) 
4. ค่าใช่จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรีด, ค่าอาหารม้ือท่ี

ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
5. ค่าภาษีการบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีท่องเท่ียว หากมีการเรียกเก็บเพ่ิม (ส าหรับกรณีท่ีใหอ้อกใบเสร็จในนามบริษทัฯเท่านั้น) 
6.    ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (ตามท่ีท่านเห็นสมควร) 

 
เง่ือนไขการช าระเงนิ: 
1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่ามดัจ าการเดินทางเป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท(หนึ่งหม่ืนบาท) ต่อท่าน ทนัทีท่ีได ้ มี

การส ารองหอ้งพกัและเท่ียวบินแลว้ เน่ืองจากหอ้งพกัและเท่ียวบินมีจ านวนจ ากดั ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดท้ าการจองทวัร์หลงัจาก
ท่ีไดว้างเงินมดัจ าแลว้  และบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจ า  หากท่านยกเลิกการเดินทางหลงัจากท่ีท่านจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ไม่
วา่ดว้ยกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ เม่ือท่านไดรั้บตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารประกอบการเดินทางท่ีออกโดยบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯจะจดัส่ง
เอกสารการเดินทางใหท่้านหลงัจากท่ีท่านไดช้ าระเงินมดัจ าแลว้  

3. กรณีท่ีท่านไม่ช าระเงินใหค้รบตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯก าหนดโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร  บริษทัฯจะถือวา่ท่านผดิสญัญาและอาจ
ยกเลิกโปรแกรมการเดินทาง  แต่จะแจง้ใหท่้านทราบก่อนยกเลิกอยา่งนอ้ย 24 ชม. เพ่ือใหท่้านมีเวลาท่ีจะช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

4.   การช าระเงินท่านสามารถเขา้มาช าระเงินท่ีบริษทัฯ หรือช าระผา่นเคานเ์ตอร์ธนาคาร ตามรายละเอียดและวนัเวลาท่ีก าหนดในใบ
เรียกเก็บเงิน(INVOICE)   

5.   เม่ือท่านช าระเงินมดัจ า หรือ ยอดเงินทั้งหมดแลว้ บริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบ ขอ้ตกลงและยอมรับเง่ือนไขต่างๆของแพค็เกจทวัร์
นั้นๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 
เง่ือนไขยกเลกิ (หลงัจากท่านได้ช าระค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว) :  
1. ยกเลิกก่อนเดินทาง  16-30  วนั  เก็บค่าใชจ่้าย  80  เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ 
2. ยกเลิกก่อนเดินทาง  1-15  วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100  เปอร์เซ็นต ์

3. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. การเล่ือนการเดินทาง(ทุกกรณี) ลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบค่าเล่ือนการเดินทางอนัไดแ้ก่ ค่าตัว๋เคร่ืองบินและค่าหอ้งเป็นตน้ ซ่ึงตอ้ง
ตรวจสอบ เป็นกรณีไป ตามเง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรม 

***หมายเหตุ: กรณีทีท่่านได้จ่ายค่ามดัจ าค่าทวัร์แล้ว และขอยกเลกิการเดนิทาง บริษัทฯ จะไม่คืนเงนิค่ามดัจ าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
(ตามเง่ือน ไข ในใบแจ้งหนี)้ 
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ข้อยกเว้นในเร่ืองความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาจากเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1.การประทว้ง หรือ การก่อจลาจล ซ่ึงเป็นปัญหาภายในของประเทศนั้น ๆ  
2.การก่อการร้ายสากลซ่ึงผูเ้ดินทางอาจไดรั้บอนัตรายจากปัญหาดงักล่าว 
3.การล่าชา้ หรือ ยกเลิกการเดินทางของสายการบิน ซ่ึงมาจากปัญหาเร่ืองความปลอดภยั เช่น มีพายรุุนแรง ซ่ึงไม่ปลอดภยัในการท า
การบิน เป็นตน้ 

4.อนัตรายต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ซ่ึงไม่ไดมี้สาเหตุมาจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของเรา  เช่น  การถูก
ปลน้ จ้ี การถูกท าร้ายโดยบุคคลท่ีสาม การสูญหายของทรัพยสิ์นมีค่าต่างๆ เป็นตน้ 

5.อนัตรายท่ีมาจากภยัธรรมชาติ  เช่น ดินถล่ม พาย ุฟ้าผา่ น ้ าท่วม เป็นตน้ 
6.การถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง(Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเขา้ หรือ ออกเมืองดว้ย
เหตผุลใด ๆ ก็ตาม ท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ถือเป็นเหตุซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 
เง่ือนไขการท าประกนัภัยการเดินทางท่องเที่ยว 
1. บริษทัฯ จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือทวัร์ทุกท่าน หากเกิดอุบติัเหตุ ทางบริษทัฯจะช่วย
ประสานงานในเร่ืองการเบิกค่ารักษาพยาบาลกบัทางบริษทัประกนั โดยใหถื้อค าตดัสินของบริษทัประกนัเป็นท่ีส้ินสุด ทางบริษทัฯจะถือวา่
เราเป็นแค่ตวักลางในการซ้ือประกนัอุบติัเหตุเท่านั้น หรือท่านอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัโดยตวัท่านเองก็ได ้
2. บริษทั ศรีอยธุยา  เจนเนอรัล  ประกนัภยั จ ากดั เป็นบริษทัฯ ท่ีรับท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางของลูกคา้ทุกท่าน  
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