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     ใบอนุญาตน าเทีย่วเลขที ่11/04307       
 
 

เท่ียวฮ่องกง-ดิสนียแ์ลนด-์เซินเจ้ิน 4 วนั 3 คืน  
เที่ยวฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์สุดยอดแห่งสวนสนุกของคุณ 

ตืน่ตาตืน่ใจกบัขบวนพาเหรดของดิสนียแ์ลนด ์

นมสัการขอพรหวงัตา้เซียน  อธิฐานจติขอโชคลาภที่วดัแชกง  
พกัผ่อนเพลิดเพลินกบัแหล่งชอ้ปป้ิงอนัทนัสมยัย่านถนนนาธาน 

ชอ้ปป้ิงของถูกที่ Lowu Center (มาบุญครองเมืองจนี) 

ชมโชวก์ารแสดงแสง สี เสียง ตระการตาเมืองจ  าลอง WINDOW OF THE WORLD 

บินตรงโดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) 
 
 
       
 
 
 

 

 
โปรแกรมการเดินทาง (ออกเดินทางทุกวัน) 

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

08.25 น.   ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Hong Kong Airlines เท่ียวบินท่ี HX 768 

12.10 น.        เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่าอากาศยานท่ีทนัสมยัดว้ยเทคโนโลย ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง
หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  เจา้หนา้ท่ีจะรอรับท่าน ณ ทางออก B  (EXIT B) 

        จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  ………  

                        อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นหรือเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงฮ่องกงตามอธัยาศยั   
 
 

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – ฮ่องก ง  
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เชา้                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)  

                             น าท่านสู่อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่ของฮ่องกง  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่ง
เตม็วนัจุใจ ฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด  ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยัและสุดสนุก  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 

โซนคือ 1.MAIN STREET USA ยอ้นเวลาสู่ถนนเมนสตรีทวอลทดิ์สนียใ์นช่วงศตวรรษท่ี 19 ร่ืนรมยก์บั
บรรยากาศของเมืองอนัแสนสวยในอดีตของสหรัญอเมริกา ท่านจะไดพ้บกบัร้านขายของท่ีระลึกและ
ร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกบัรถไฟไอน ้ าโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอนัยิง่ใหญ่ตระการ
ตา พบกบัคาแร็กเตอร์และผองเพ่ือนดิสนียข์วญัใจเด็กๆพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  2.TOMORROW LAND 
ท่านจะไดส้นุกกบัเคร่ืองเล่นแนวโลกอนาคตอนัทนัสมยั เช่น Space Mountain รถไฟเหาะตะลุยอวกาศสุด
สนุกและหวาดเสียว, Buzz Lightyear Astro Blasters เคร่ืองเล่นท่ีปกป้องโลกยงิต่อสูผู้รุ้กรานพร้อมเก็บ
คะแนน, Orbitron เคร่ืองเล่นขบัยานอวกาศสุดสนุก  3.FANTASY LAND ท่องโลกจินตนาการกบัดินแดน
เทพนิยาย  ท่านจะไดพ้บกบัโชว ์ The Golden Mickey อนัยิง่ใหญ่ตระการตาของผองเพ่ือนดิสนียท่ี์ท่านช่ืน
ชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท,์เจา้หญิงนิทรา,ซิลเดอเรล่า,มิกก้ีเมาท,์หมีพ ู เป็นตน้, It’s a small world ล่องเรือชม
ความน่ารักของตุก๊ตานานาชาติและเพ่ือนดิสนียท์ั้ง 38 ตวั ชมความงดงามของสถานท่ีส าคญัต่างๆและส่ิงม
หสัจรรยท์ัว่เอเชีย เพลิดเพลินกบัเสียงเพลง อิท อะ มอล เวลิด ์ทั้ง 9 ภาษา, Mickeys Philhar Magic หวัเราะ
ไปภาพยนตเ์พลงคลาสสิค 3 มิติของมิกก้ี เพ่ิมสมัผสัพิเศษกบัเทคนิคพิเศษดว้ยมิติท่ี 4 ซ่ึงเป็นประสบการณ์
ความสุขท่ีพลาดไม่ได ้   ถดัมาคือโซน 4.ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภยัในป่าแอฟริกาและ
เอเชียอนัต่ืนเตน้  Jungle River Cruise ล่องเรือไปตามแม่น ้ าแห่งการผจญภยัในป่าอนัสนุกสนานท่ีเตม็ไปดว้ย
สตัวป่์านานาชนิดและชนเผา่นกัรบ ,  Festival of the Lion King เพลิดเพลินกบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาของ
เหล่าผองเพ่ือนในเร่ืองไลออ้นคิง, Rafts to Tarzan's Treehouseสนุกกบัการล่องแพขา้มสู่เกาะทาร์ซานและ
ปืนบา้นตน้ไมข้องทซ์าน, Liki Tikis ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัเสียงดนตรีแห่งป่าอนัไพเราะพร้อมกบัต่ืนเตน้
กบัสายน ้ าอนัเยน็ฉ ่า  พบกบัโซน 5.TOY STORY LAND พบกบั WOODY  ยนืตอ้นรับท่านท่ีทางเขา้ดา้น
ตะวนัตก พร้อมดว้ย TOY SOLDIER 3 คนคอยค าสัง่จากวูด้ด้ี และ ไดโนเสาร์ REX ยนืตอ้นรับท่านท่ี
ทางเขา้ดา้นตะวนัออก  มีเคร่ืองเล่นชนิดใหม่ เช่น RC RACER รถแข่งความเร็วสูงของแอนด้ี, TOY 
SOLDIER PARACHUTE DROP สนุกไปกบัเหล่าพลร่มของแอนด้ี ท้ิงด่ิงจากความสูง 25 เมตร, SLINKY 
DOG SPIN ส่ายหวั ส่ายหาง ไปกบัเจา้สุนขัจอมป่วน, TOY SOLDIER BOOT CAMP สนุกกบัการเป็นก าลงั
เสริมเขา้ร่วมฝึกอาวธุกบัเหล่าทหาร  6.GRIZZLY GULCH กริซลีย ์กลัช ดินแดนท่ีสองจากสามดินแดนของ
การขยายใหญ่ท่ีสุด เปิดโลกแสวงโชคและร่วมผจญภยัไปในแดนเถ่ือนตะวนัตก พบกบั บ๊ิกกริซลียเ์มาทเ์ท่น 
หุบเขากริซลียห์มีใหญ่ รถรางตะลุยขมุทองแดนเถ่ือน รันอเวยม์ายน์คารส์, ไกเซอร์ กลัช และพบพองเพ่ือน
ในไวลดเ์วสต ์มิกก้ี มินน่ี ชิบแอนดเ์ดล กริซล่ีแบร์ หมีนอ้ยโคดา้และเคไนย ์ และ  7.MYSTIC POINT สนุก
กบัโซนการผจญภยัคร้ังใหม่ล่าสุดใน "คฤหาสน์ Mystic Manor" Lord Henry  นกัเดินทางและนกัสะสม
ของแปลกประหลาดจากทัว่ทุกมุมโลกกบั Albert ลิงนอ้ยคูใ่จ  การผจญภยัเร่ิมตน้ข้ึนจากความซุกซนของ 

วันทีส่องของการเดินทาง        สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) 
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Albert ลิงนอ้ย ท่ีแอบเปิด “Music Box” กล่องดนตรีปริศนา ทนัใดนั้นเองเกิดผงฝุ่ นท่ีเรียกวา่ “Music 
Dust” ลอยไปยงัหอ้งท่ีสะสมส่ิงของแปลกประหลาดจากทัว่ทุกมุมโลกของ Lord Henry ท าใหส่ิ้งของ
เหล่านั้นสามารถเคล่ือนไหวไดเ้องราวกบัมีชีวติ  นัง่รถเล่ือนท่ีเรียกวา่ “The Mystic Magneto-Electric 
Carriage” ซ่ึงจะพาท่านผจญภยัไปกบัเหตุกาณ์ต่างๆภายในคฤหาสน์  เม่ือออกมาดา้นนอกคฤหาสน์ท่านจะ
พบกบัความลึกลบัและพิศวง Garden of Wonder สมัผสักบัมิติมายาท่ีจะท าใหท่้านประหลาดใจ 

                         (***อสิระอาหารกลางวนั/เยน็ตามอธัยาศัย สะดวกสบายกบัร้านอาหารและภัตตาคารมากมายในสวนสนุก) 
ก่อนสวนสนุกปิดคร่ึงช่ัวโมง ท่านจะได้ชมพลุไฟตระการตาด้วย แสง สี เสียง ***กฎของดสินีย์แลนด์ ห้าม
น าอาหารและเคร่ืองดืม่เข้าไปภายในสวนสนุก เช่น น า้อดัลมน า้ผลไม้ทีม่โีลโก้ (ยกเว้น น า้เปล่าน าเข้าได้ท่าน
ละ 1 ขวด), ขนมคบเคีย้ว , ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของว่าง, ขนมห่อใหญ่ (ยกเว้น ลูกอมห่อขนาดเลก็)***   

                         เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ (กรุณาตรงต่อเวลา)  

                         น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั  .....................................  
 
 

เชา้            (เช็คเอาทจ์ากโรงแรม ท่านสามารถฝากกระเป๋าสมัภาระท่ีไม่จ าเป็นไวท่ี้โรงแรมได ้กรุณาติดต่อ เจา้หนา้ท่ีของโรงแรม) 
                    รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ซ า ณ ภัตตาคาร (2)  (มคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะมารับท่านไปยงัภัตตาคาร)             

                           น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมวิ  มีกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มา
ใหช้าวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัปีใหม่  จากนั้น น าท่านนมสัการและชมหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของ
ฮ่องกง  “วดัหวงัต้าเซียน”  ทุกๆวนัอารามเต๋าสีสนัสดใสท่ีน่ีจะคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นท่ีมาบูชาหวงัตา้เซียน  ซ่ึง
ข้ึนช่ือดา้นอิทธิฤทธ์ิในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  จึงไดรั้บการนบัถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นท่ีเคารพ
บูชาอยา่งสูงของชาวฮ่องกงและไทย เล่ืองลือวา่คนท่ีมาขอพรท่ีน่ีมกัจะไดด้งัสมปรารถนา พบกบัพลงัศรัทธา
ของผูค้นท่ีน าธูปและสม้มาสกัการะเพ่ือขอพรต่างๆ ตั้งแตเ่ร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลส าหรับการท าธุรกิจ  
เม่ือไปถึงแลว้ลองเส่ียงเซียมซีและใหค้นอ่านค าท านายตามเลขท่ีไดดู้  จากนั้นน าชมโรงงาน TSL Jewellery ซ่ึง
เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ!! 
และน าท่านเลือกซ้ือยาสมุนไพรจนี ต่างๆ อีกมากมาย                    

บ่าย              น าท่านสู่สถานีรถไฟ(KCR)  เพื่อเดินทางไป เมอืงเซินเจิน้ เมืองเศรฐษกิจของจีน(ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที) 
ถึงเซินเจ้ิน เมืองเศรษฐกิจของจีนท่ีมีความเจริญไม่แพฮ่้องกงแต่ข้ึนช่ือเร่ืองของสินคา้ ท่ีมีราคาถูกกวา่ฮ่องกงมาก       
จึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นนกัชอ้ปโดยเฉพาะ  

                    จากนั้น น าท่านเดินสู่สถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงเปรียบเสมือนสญัลกัษรณ์ของเมืองเซินเจ้ิน  หน้าต่างโลก Window 

of the World  ใหท่้านไดท่้องเท่ียวไปทัว่โลกกบัการจ าลองสถานท่ีส าคญัต่างๆ  มาไวท่ี้น่ีท่ีเดียว   อาทิเช่น  
แกรนดแ์คนยอนของอเมริกา  นครวดันครธมของกมัพชูา  โอเปร่าเฮา้ส์ของออสเตรเลีย   หอไอเฟล ของฝร่ังเศส  
พีระมิตของอียปิต ์เป็นตน้  อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั    

                            ช่วงเยน็ น าท่าน ชมโชว์การแสดงแสง สี เสียง อนัตระการตา ซ่ึงใชน้กัแสดงมากกวา่ 1,000  ชีวติ  ในเวที 
ท่ีจุผูช้ม ไดม้ากกวา่ 10,000 ท่ีนัง่       

วันทีส่ามของการเดินทาง     ฮ่องกงซิต้ีทวัร์ - เซินเจ้ิน – ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 
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ค ่า                รับประทานอาหารค า่  ณ  ภัตตาคาร (3) (เมืองเซินเจ้ิน) 
จากนั้น          น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  CAA Holy Sun Hotel  (เซินเจิน้)  หรือเทียบเท่า 
 
 
เชา้                รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม (4) 
                           น าท่านเดินทางท่องเท่ียวชมเมือง เซินเจ้ิน โดยระหวา่งทางจะมีการแวะหยดุใหท่้านไดช้มและเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

จากโรงงานผลิตของท่ีระลึกหรือ Museum Of Shenzhen  เช่น  หยก  หรือ  มุก  เป็นตน้  โดยสินคา้ส่วนมากจะ
ผลิตตามความเช่ือของชาวจีนท่ีเช่ือถือในส่ิงประดบัท่ีเป็นมงคล ไม่วา่จะเป็นเผเ่ยา้สตัวใ์นเทพนวนิยายท่ีวา่กนัวา่ ผู ้
ครอบ ครองจะประสบแต่ความมัง่มีทรัพยสิ์นเงินทองจะไหลมาเทมา โดยไม่รู้ตวั หรือ เรือส าเภาท่ีเช่ือกนัวา่มี ผล
ท าใหกิ้จการคา้ขายเจริญรุ่งเรืองยิง่ ๆ ข้ึนไป  เป็นตน้     จากนั้น  น าท่านสู่ท่ีชอ้ปป้ิงราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน 
LOWU CITY  คนไทยรู้จกัในนามมาบุญครองเมืองจีน  มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็น
ของฝากส าหรับคนท่ีท่านรักและตวัท่านเอง อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

เท่ียง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(5) (เมืองเซินเจ้ิน) 
ได้เวลาอนัสมควรเดนิทางโดยรถไฟ กลบัสู่ฮ่องกง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัยา่นจิมซาจุ่ย,ยา่นมงกก    มีสินคา้ มากมาย 
เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ฯลฯ หรือชอ้ปป้ิง DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษีกบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุม
โลกหลากหลายแบรนด ์อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, 
G2000  เป็นตน้   

18.00 น.            พร้อมกนั ณ LOBBY ของโรงแรมทีท่่านพกัในคนืแรก   (มคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะแจ้งเวลานัดทีแ่น่นอนอกีคร้ัง )

(กรุณาตรงต่อเวลา)  เพื่อน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง          
23.15 น.      ออกเดินทางจากฮ่องกงโดยสายการบิน Hong Kong Airlines เท่ียวบินท่ี HX 773 

01.10 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจ....... 

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

หมายเหตุ:ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะเวลาสภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น
ตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงผูจ้ดัสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีถือเอาความปลอดภยัของ ผู้
เดินทางเป็นประการส าคญั  โดยให้ยดึถือตามค านดัหมายของมคัคุเทศก์ท่ีดูแลท่านเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง         เซินเจ้ินช้อปป้ิง - ฮ่องกง  - กรุงเทพฯ 
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อตัราคา่บรกิาร:  ส าหรบัการจองขั้นต า่  4 ท่าน / (ออกเดินทางทุกวนั) 

ทา่นสามารถเลอืกพักโรงแรมในฮอ่งกง (ฝ่ังเกาลนู) ไดดั้งนี้ 

โรงแรม ราคาใชเ้ดินทางระหว่าง ราคาผูใ้หญ่/ท่าน 

(พกัหอ้งคู่) 

 
 
 
 

1.Metropark Hotel Mongkok        
   www.metroparkhotelmongkok.com  

2.The Cityview Hotel (Economy Room)  
    www.thecityview.com.hk  

3.Evergreen Hotel 
    http://www.evergreenhotel.com  

4. Hotel MK 
    http://www.hotelmk.com.hk/  

5.Royal Park Hotel  
 www.royalpark.com.hk 

 

 
 

 

1-30 ก.ย.58 
 

 

 
 

1-31ต.ค.58 

 

 

1พ.ย.-20ธ.ค.58 

 

 
 

17,900.- 
 

 
 

 

19,500.- 
 
 

17,900.- 
 

 
หมายเหต:ุ 
1.ราคานีส้ าหรับจองขัน้ต า่ 4 ทีน่ั่ง 
2.วซีา่เขา้เซนิเจิน้แบบกรุ๊ป 
3.ตอ้งจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 3 วัน เนือ่งจากตอ้งยืน่ขอ้มลูท าวซีา่เขา้เซนิเจิน้ 

 

วีธีการท าจอง 

1. สง่ E-mail หรอื Fax ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางทกุทา่น (มอีายกุารใชง้านเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน)  

 

อตัราค่าบริการรวม : 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – ฮ่องกง โดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นทศันาจร  
2. ค่าโรงแรมท่ีพกั  3 คืนตามท่ีรายการก าหนด  (พกัฮ่องกง 2 คนื / เซินเจิน้ 1 คนื)   
3. ค่าอาหาร 5 ม้ือ ตามโปรแกรม 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีรายการก าหนด 
5. ค่ารถรับส่งน าทศันาจรตามโปรแกรม 
6. ค่าวซ่ีานกัท่องเท่ียวชัว่คราวเขา้เมืองเซินเจ้ิน (วซ่ีากรุ๊ป) 
7. มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (รออยูท่ี่ฮ่องกงและเซินเจ้ิน/พดูภาษาไทย)   
8. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าภาษีน ้ ามนั 
9. คา่ท าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางทอ่งเทีย่ว วงเงินคุ้มครอง 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,

ค่าอาหารม้ือท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
5. ค่า ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (ตามท่ีท่านเห็นสมควร) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ: 
1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่ามดัจ าการเดินทางเป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมืน่บาท) ต่อท่าน 

ทนัทีท่ีได ้มีการส ารองหอ้งพกัและเท่ียวบินแลว้ เน่ืองจากหอ้งพกัและเท่ียวบินมีจ านวนจ ากดั ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดท้ า
การจองทวัร์หลงัจากท่ีไดว้างเงินมดัจ าแลว้  และบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจ า หากท่านยกเลิกการเดินทาง
หลงัจากท่ีท่านจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ไม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ เม่ือท่านไดรั้บตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารประกอบการเดินทางท่ีออกโดยบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ
จะจดัส่งเอกสารการเดินทางใหท่้านหลงัจากท่ีท่านไดช้ าระเงินมดัจ าแลว้  

3. กรณีท่ีท่านไม่ช าระเงินใหค้รบตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯก าหนดโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร  บริษทัฯจะถือวา่ท่านผิดสญัญาและ
อาจยกเลิกโปรแกรมการเดินทาง  แต่จะแจง้ใหท่้านทราบก่อนยกเลิกอยา่งนอ้ย 24 ชม. เพ่ือใหท่้านมีเวลาท่ีจะช าระค่าทวัร์
ส่วนท่ีเหลือ 

4.   การช าระเงินท่านสามารถเขา้มาช าระเงินท่ีบริษทัฯ หรือช าระผา่นเคานเ์ตอร์ธนาคาร ตามรายละเอียดและวนัเวลาท่ีก าหนด
ในใบเรียกเก็บเงิน(INVOICE)   

5.   เม่ือท่านช าระเงินมดัจ า หรือ ยอดเงินทั้งหมดแลว้ บริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบ ขอ้ตกลงและยอมรับเง่ือนไขต่างๆของ
แพค็เกจทวัร์นั้นๆ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 

 

เงือ่นไขยกเลกิ (หลงัจากท่านได้ช าระค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว) :  
1. ยกเลิกก่อนเดินทาง  16-30  วนั  เก็บค่าใชจ่้าย  80  เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ 
2. ยกเลิกก่อนเดินทาง  1-15  วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100  เปอร์เซ็นต ์
3. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. การเล่ือนการเดินทาง(ทุกกรณี) ลูกคา้จะตอ้งรับผดิชอบค่าเล่ือนการเดินทางอนัไดแ้ก่ ค่าตัว๋เคร่ืองบินและค่าหอ้ง เป็นตน้ 

ซ่ึงตอ้งตรวจสอบ เป็นกรณีไป ตามเง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรม 

***หมายเหต:ุ กรณีทีท่่านได้จ่ายค่ามดัจ าค่าทวัร์แล้ว และขอยกเลกิการเดนิทาง บริษัทฯ จะไม่คนืเงนิค่ามดัจ าไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน (ตามเงือ่น ไข ในใบแจ้งหนี)้ 
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ข้อยกเว้นในเร่ืองความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาจากเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1.การประทว้ง หรือ การก่อจลาจล ซ่ึงเป็นปัญหาภายในของประเทศนั้น ๆ  
2.การก่อการร้ายสากลซ่ึงผูเ้ดินทางอาจไดรั้บอนัตรายจากปัญหาดงักล่าว 
3.การล่าชา้ หรือ ยกเลิกการเดินทางของสายการบิน ซ่ึงมาจากปัญหาเร่ืองความปลอดภยั เช่น มีพายรุุนแรง ซ่ึงไม่ปลอดภยัในการ
ท าการบิน 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 

 

เงือ่นไขการท าประกนัภัยการเดินทางท่องเที่ยว 
1. บริษทัฯ จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือทวัร์ทุกท่าน หากเกิดอุบติัเหตุ ทางบริษทั
ฯจะช่วยประสานงานในเร่ืองการเบิกค่ารักษาพยาบาลกบัทางบริษทัประกนั โดยใหถื้อค าตดัสินของบริษทัประกนั เป็นท่ีส้ินสุด 
ทางบริษทัฯจะถือวา่เราเป็นแค่ตวักลางในการซ้ือประกนัอุบติัเหตเุท่านั้น หรือท่านอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั
ประกนัโดยตวัท่านเองก็ได ้
2. บริษทั ศรีอยธุยา  เจนเนอรัล ประกนัภยั  เป็นบริษทัท่ีรับท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางของลูกคา้ทุกท่าน 
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