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รหัสโปรแกรมทวัร์  HAPPY HONGKONG 3D2N JUL18-CX-W10 

อตัราคา่บรกิาร 

  ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

ไฟลทข์าไป CX616 BKK  HKG 06.40-10.25 

ไฟลทข์ากลบั CX617 HKG  BKK 21.35-23.30 / CX709 HKG  BKK 22.25-00.15  

วนัแรก   วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง –เซนิเจ ิน้                                                                    (B/อสิระ/D)  

03.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่6 เคานเ์ตอร ์M สาย

การบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

06.40 น. ออกเดนิทางสู่เกาะฮ่องกง  โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิคแอรไ์ลน์ พรอ้มบรกิารอาหารเชา้บนเครือ่ง      

( มือ้ที ่1) เทีย่วบนิที ่CX616 

10.25 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้รับสมัภาระเรยีบรอ้ย พบไกดท์อ้งถิน่ 

อสิระกบัการทอ่เทีย่ว หรอื เลอืกซือ้ทวัร ์Optional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optional 1   รายการทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม HongKong Disneyland ราคา 2,700 บาทต่อท่าน หากลูกคา้เลือกซื้อ 

Optional HongKong Disneyland ตอ้งเดนิทางไปเอง ไมม่ไีกดพ์าไป 
Optional น าท่านเขา้สู่ด ินแดนแห่งความฝัน Hongkong Disneyland ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 

ของดสินยีแ์ลนดท์ั่วโลกและเป็นสวนสนุกแหง่ที ่11 ของดสินยี ์เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนาน
มากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรต์ระดับโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา  

- กรซิลยีก์ลัช สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มนัส ์
ไมเ่หมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มายน ์คารส์”  

เดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-18 
ปี 

พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

 วนัที ่15-17 มถินุายน 61 8,888 11,888 4,500 CX616 / CX617 

วนัที ่17-19 มถินุายน 61 8,888 11,888 4,500 CX616 / CX617 

วนัที ่19-21 มถินุายน 61 8,888 11,888 4,500 CX616 / CX617 

วนัที ่22-24 มถินุายน 61 9,999 12,999 4,500 CX616 / CX617 

วนัที ่24-26 มถินุายน 61 9,999 12,999 4,500 CX616 / CX617 

วนัที ่26-28 มถินุายน 61 9,999 12,999 4,500 CX616 / CX617 

วนัที ่29-01 กรกฎาคม 61 10,999 13,999 4,500 CX616 / CX617 

วนัที ่01-03 กรกฎาคม 61 10,999 13,999 4,500 CX616 / CX617 

วนัที ่04-06 กรกฎาคม61 10,999 13,999 4,500 CX616 / CX617 

วนัที ่09-11 กรกฎาคม 61 10,999 13,999 4,500 CX616 / CX617 

วนัที ่11-13 กรกฎาคม 61 10,999 13,999 4,500 CX616 / CX709 

วนัที ่13-15 กรกฎาคม 61 11,999 14,999 4,500 CX616 / CX709 

วนัที ่14-16 กรกฎาคม 61 11,999 14,999 4,500 CX616 / CX709 

วนัที ่16-18 กรกฎาคม 61 10,999 13,999 4,500 CX616 / CX617 
 

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิจนถงึ 2 ขวบ) ราคา 7,000 บาท 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

3 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  HAPPY HONGKONG 3D2N JUL18-CX-W10 

- ทอย สตอรีแ่ลนด ์ธมีแลนดจ์ากดสินยีพ์คิซารส์ าหรับเด็กทกุวยั เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏบิตักิารรว่มกบั
กองก าลังของแอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป 

- เมนสตรที ย ูเอส เอ กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทาวน์ สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟแฟนตา
ซ ีพาเหรด 2 รอบของทกุวัน 

- ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร ์“สเปซเมาทเ์ทน่” และ

“บซัไลทเ์ยยีรแ์อสโทร บลาสเทอร”์  

- แฟนตาซแีลนด ์ดืม่ด ่าไปกบัโลกแหง่เทพนยิาย พบกับเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกับเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอื
ตามเรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์”  

- แอดเวนเจอร์แลนด์ ดนิแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตืน่เตน้สัมผัสความเรา้ใจกับการผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยีและ
แอฟรกิาในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครซู”  

- มสิทคิ พอยท ์ชมพพิธิภณัฑส์ว่นตัวของทา่นลอรด์ ซึง่อยูภ่ายในคฤหาสนท์ีต่กแตง่ในสไตลว์กิตอเรยีน  และเมือ่ใดก็ตามที่
เจา้ลงินอ้ย อัลเบริต์ เพือ่นเดนิทางคู่ใจของท่านลอรด์ ไดเ้ล่นซกุซนเปิดหบีเครือ่งดนตรโีบราณ เมือ่นัน้ผง
วเิศษ มวิสคิ ดัสท์ จะถูกปลดปล่อยออกมาจากหีบ และน่ันหมายถงึการผจญภัยสุดทา้ทายไดเ้ริม่ตน้ขึน้ 
แฟนๆไอรอนแมน ซเูปอรฮ์โีร่สดุฮอตจากค่ายมารเ์วล หา้มพลาด! เพราะฮอ่งกง ดสินียแ์ลนด ์เปิดธมี Iron 
Man Experience (ในโซน Tomorrowland) ในวันที่ 11 มกราคม 2017 ที่ผ่านมา ไฮไลท์เด็ดคอื การขึน้
ยาน Iron Wing บนิไปกับไอรอนแมน ปราบเหล่ารา้ยทีอ่อกมาถล่มฮ่องกง จัดเต็มกับเทคโนโลยแีละชุด
เกราะสดุล ้าทีส่รา้งโดย โทนี่ สตารค์ มาโชวใ์หแ้ฟนๆดกูนั ไมว่่าจะเป็น Iron Man MARK III ,  เตาปฏกิรณ์
อารค์และเครือ่งตา้นแรงโนม้ถว่ง Iron Wing , ชดุ Iron Man MARK I และอืน่ๆ อกีเพยีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optional 2.   รายการทวัรเ์ลอืกซือ้เพิม่เตมิ Nong Ping กระเชา้นองปิง หากลกูคา้เลอืกซือ้ Optional Nongping กระเชา้

นองปิง Nong Ping กระเชา้นองปิง  ราคา 850 บาทตอ่ทา่น Nong Ping กระเชา้นองปิง + อาหารกลางวัน 

ราคา 1,350 บาทตอ่ทา่น  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะลันเตา ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกงเปลีย่นอริยิาบถขึน้เคเบิล้

ไฟฟ้า น่ังกระเชา้นองปิงชมววิ 360องศา  หนา้ตา่งเป็นกระจกใส ทีส่ามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามในแบบ

พาโนรามา่ ในมมุกวา้งถงึ 360 กราบไหวข้อพรพระใหญ่ หรอืเรยีกว่า พระพุทธรูปเทยีนถาน ทีต่ัง้ตระหงา่น

อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาองคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใต ้อสิระใหท้่านไดส้ัมผัส

กับหมูบ่า้นวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ใหท้่านเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดง

กลางแจง้มากมาย บรเิวณหมู่บา้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความ

เจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตัวจน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่City Gate Outlet  เป็นตกึทีข่าย

แต่สนิคา้ Late Season และปรับราคาตัง้แต่ 50% ขึน้ไป มอียู่ 70 กว่ายีห่อ้ ตั่งแต่ยีห่อ้ Nike, Addidas, 

Roots, Puma,ไปจนถึง แบ รนด์ เ นม  เ ช่น  Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21 , Pedder 

Warehouse (กลุ่ ม สินค ้า แบ รนด์ดั ง ๆ  ของ ร ้า น  On Pedder), Polo, Samsonite , Crocs, Agatha 

(เครื่องประดับรูปนอ้งหมา), Vivienne Tam, DVF (Diane Von Furstenberg และ i.t. ซึง่เป็นกลุ่มแฟชั่น

ชัน้น าของฮอ่งกง เหมอืน Club 21 ทีป่ระเทศไทย และสงิคโ์ปร ์

(อสิระอาหารกลางวัน เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วของทา่น) 
 
 

น าทา่นออกเดนิทางสูเ่ซนิเจ ิน้ โดยรถไฟ 
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 จากนัน้น าทา่นเดนิทาง ตะลยุเมอืง เมอืงเซนิเจิน้ เมอืงทีม่คีวามทันสมยั ซึง่ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี 

ซึง่เป็น  เมอืงใหมท่ีม่คีวามสวยงามและมกีารวางผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบรัฐบาลจนีมคีวามภมูใิจในเมอืง

ใหม ่แหง่นีอ้ยา่งมาก หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่2)  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Lee.   Garden hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง สวนดอกไม ้ฮอลแลนด ์ – รา้นบวัหมิะ, รา้นผา้ไหม,รา้นหยก–เซนิเจ ิน้–  ชอ้ปป้ิงหลอวูซ่ติ ี ้             

                                                                                                                                                        (B/L/D) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 น าท่านชม สวนดอกไม ้ฮอลแลนด ์THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ในเซนิเจิน้ โดยไดอ้อกแบบ

และ  ก่อสรา้งเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดนิ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอร์แลนดข์นานแทท้ีน่ยิม

ออกแบบหลังคาหนา้จ่ัวใหล้วดลายไม่ซ ้ากัน ราวกับจะประกวดประชันกันก็ไม่ปาน เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

แหง่ใหม ่ก าลังเป็นนยิมในขณะนี ้ทีน่ีเ่ป็นสวนสาธารณะทีม่รีา้นดอกไม ้และมมุภาพภาพทีส่วยงาม อกีทัง้ยงั

มรีา้นกาแฟใหน่ั้งชลิกัน โดยแต่ละรา้นจะไดรั้บการออกแบบใหม้สีไตล์ และคงเอกลักษณ์ใหม้บีรรยากาศ

เหมอืนอยูฮ่อลแลนด ์แตก่ลมกลนืเขา้ภมูทิศันล์อ้มรอบเมอืงเซนิเจิน้ อกีทัง้ยงัมพีืน้ทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ ไดแ้ก ่

สวนหยอ่ม น ้าพุ ลานอเนกประสงคส์ าหรับจัดการ  แสดงหรอืดนตร ีหอ้งแสดงสนิคา้หรอืนทิรรศการ เหมาะ

กบัการถา่ยรปูเป็นอยา่งมาก 

   น าท่านเลอืกชมหยกทีข่ ึน้ชือ่ ชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี ยาบวัหมิะสรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้น

ลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ นอกจากนัน้ยังมผีลติภัณฑ์ผา้ไหมใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

เลอืกชมอกีดว้ย 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4)  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจิน้ ซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนีเดมิเป็นเพยีง

หมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่น มณฑลกวางตุง้ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการ

วางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศน์และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบ

สวยงาม  จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกบัการตอ่ราคาสนิคา้มากกวา่ 50% ที่

คนไทยขนานนามว่ามาบุญครองเซนิเจิน้ หรือหลอวู่ซติ ี ้ท่านจะพบกับ

สินค า้ก๊อป ป้ีแบรนด์เนมชื่อดั งมากมายอาทิAmani, Prada, Gucci, 

Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole 

ฯลฯ  

ค า่ รบัประทาน อาหารค า่ ณ ภคัตาคาร ลิม้รสอาหารพเิศษ... เป็ดปกักิง่ ไวนแ์ดง (มือ้ที ่5) 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Lee.   Garden hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม       เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัแชกง – วดัหวงัตา้เซยีน – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– รา้นหยก –  ช็อปป้ิง  

                       ถนนนาธาน – กรงุเทพฯ                                       (B/L/อสิระ)  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  

 หลังอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

1 ชัว่โมง  

 จากนัน้น าท่านสู่ วดัแชกงหมวิ เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และใหท้่าน

หมนุกังหันทองแดง ทีเ่ชือ่กันว่าถา้หมนุ 3 รอบ จะขับไล่สิง่ชัว่รา้ยและ น า

แต่สิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮ่องกงนยิมไปสักการะทีว่ัดนี้ในวันขึน้ปีใหม่ น าท่าน

เดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ) 

เป็นวัดเก่าแกอ่ายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพือ่

ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรงไรโ้รคภยั จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอร์

ร ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้น

การเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ และรา้นหยก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

บา่ย ** อสิระใหท้กุทา่นเพือ่ใชเ้วลาในการชอ้ปป้ิงถนนนาธาน** 

  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อสิระใหท้่านเต็มอิม่กับ

การชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ มกัจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง้

เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสนิคา้แบบ

ที่เป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ี

Shopping Complex ขนาดใหญ่ชือ่ Ocean Terminal ซึง่ประกอบไปดว้ย

หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมทีางเชือ่มตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุ

ถงึกนัได ้

                      (อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น) 

21.35/22.25 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่CX617/CX709 

23.30/00.15 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ................. 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่

เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ***ไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณีนกรณี 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 
 
 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีต่า่งประเทศทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่

ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 

เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา

ทีส่งูมาก 

หมายเหต ุ

1.) ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปสว่นตัวตัง้แต ่15 ผูใ้หญข่ึน้ไป 

2.) อตัราคา่ทรปิขัน้ต ่าไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 1,500 บาท/ คน 

3.) ไม่สามารถใชไ้ดก้ับกรุ๊ปนักเรียน นักศกึษา อาจารย ์หมอ พระ อาชพีที่เกีย่วขอ้งกับยา  เครื่องประดับ และอาชพีที่

เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 

4.) ใชไ้ดเ้ฉพาะกรุ๊ปไทยและลาว ทีเ่ดนิทางไปกลับประเทศไทยหรอืประเทศลาวเทา่นัน้ 

5.) รวมวีซ่า144 ส าหรับคนไทยเท่านัน้ หากเกดิกรณีที่ไม่สามารถท าวซี่าหนา้ด่านไดจ้ะเก็บค่าวซี่าเพิม่จากลูกคา้ กรณี

รัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปประเภท144 ลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่งเพิม่ทา่นละ 1,800 บาท 

 

 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


