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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
เด็ก  

0-18 ปี 
สายการ
บนิ 

จ านวน 

14-16 พฤษภาคม 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

15-17 พฤษภาคม 62  9,999 5,500 3,500 WE 20 

23-25 พฤษภาคม 62 10,901 5,500 3,500 WE 20 

26-28 พฤษภาคม 62 10,901 5,500 3,500 WE 20 

27-29 พฤษภาคม 62 9,999 5,500 3,500 WE 20 

28-30 พฤษภาคม 62 9,999 5,500 3,500 WE 20 

29-31 พฤษภาคม 62 9,999 5,500 3,500 WE 20 
 
 

HONG KONG DISNEYLAND 3 DAYS 

ไหวพ้ระวดัดงัของฮอ่งกง ... วดัแชกงหมวิ,วดัเจา้แมก่วนอมิ 

 สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ ชมขบวนพาเหรด “ดสินยีแ์ลนด”์ 

ชอปป้ิงจุใจ “ถนนนาธาน” 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 
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ราคานีไ้มร่วม คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

วนัแรก         สนามบนิสุวรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – The Avenue of Stars – The Symphony 

of Light 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ประต ู3 เคำน์เตอร ์

E   สำยกำรบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวก 

10.05 น. ออกเดนิทำงสูฮ่อ่งกง โดยสำยกำรบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE630 (บรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) 

13.50 น. ถงึสนำมบนิ เชก็ลัปกอ๊ก ฮอ่งกง หลังผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง, ศลุกำกรและรับสัมภำระเรยีบรอ้ยแลว้ ออกทำงออก B 

เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่ 

น ำทำ่น อสิระชอปป้ิงตำมอัธยำศัย ถนนนำธำน ยำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้อันมชี ือ่เสยีง

ที ่ยำ่นจมิซำจุย่ ซ ึง่ถอืไดว้ำ่เป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น ำของฮอ่งกงและของโลก 

กับสนิคำ้หลำกหลำยชนดิ ใหท้ำ่นอสิระชอ้ปป้ิงอยำ่งจใุจตำมอธัยำศัย จนถงึ

เวลำนัดหมำย 

น ำทำ่นชม อะเวนวิ ออฟ สตำร ์(The Avenue Of Stars) สรำ้งไวเ้พือ่เป็น

เกยีรตใิหก้ับบรรดำบคุคลส ำคญัทีม่สีว่นชว่ยใหฮ้อ่งกงไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่

เป็น "ฮอลลวีูด้แหง่ตะวันออก" ปรับโฉมใหมด่ว้ยฝีมอืของเจมส ์คอรเ์นอร ์ภมู ิ

สถำปนกิชือ่ดงั ร่วมกับดไีซนเ์นอรท์อ้งถิน่และตำ่งชำต ิชมรอยประทับมอืกวำ่

รอ้ยอันของเหลำ่ดำรำทีม่ชี ือ่เสยีงทีจ่ะพำคณุออกเดนิทำงสู ่"ถนนสำยดำรำ" 

โดยรูปปัน้สมำคมรำงวัลภำพยนตรฮ์อ่งกงและรูปปัน้ดำรำตำ่ง ๆ จะถูกประดับ

ตกแตง่ดว้ยเอฟเฟคทส์ำยน ้ำทีไ่หลรนิ มแีสงไฟสอ่งเคลำ้คลอเบำ ๆ สอดรับ

กับหลักปรัชญำของบรู๊ซ ล ี เรือ่ง "กำรเป็นดัง่สำยน ้ำ" ใหท้ำ่นไดเ้ดนิชมและถ่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึ  พรอ้มชมควำมมหัศจรรย์

กำรแสดงมัลตมิเีดยี The Symphony Of Light สดุยอดตระกำรตำทีไ่ดรั้บกำรบันทกึ ในกนิเนสบุค๊วำ่เป็นกำรแสดงแสง,สี

และเสยีงถำวรทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่ำคำรตกึส ำคัญตำ่ง ๆทีต่ัง้อยูส่องฟำกฝ่ังของอำ่ววคิตอเรยีโดยบน

ดำดฟ้ำของตกึเหลำ่นี้ จะประดับประดำดว้ยแสงไฟ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยำกำศอันคกึคกัของฮอ่งกง 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า) 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์ (Hongkong Disney Land) ทำ่นจะได ้

พบกับเครือ่งเลน่อันทันสมัยและสนุกทีส่ดุหนึง่ในเอเชยีซึง่แบง่ออกเป็น 4 

โซนใหญ่ๆ  ไดแ้ก ่MAINSTREET USA ทำ่นจะไดพ้บกับรำ้นคำ้ขำยของที่

ระลกึ ตุก๊ตำและขนม ลกูกวำดมำกมำย  สว่นตอ่มำคอื TOMORROWLAND 

ทำ่นจะไดส้นุกกับเครือ่งเลน่อันทนัสมัยสไตล ์“โลกอนำคต”   และสดุสนุกกับ

เมอืงเทพนยิำย FANTASYLAND ทำ่นจะไดพ้บกับโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระกำรตำ

กับตัวกำรต์นูทีท่ำ่นชืน่ชอบ อำทเิชน่ สโนวไ์วท ์เจำ้หญงินทิรำ ซนิเดอเรลำ 

มกิกี&้มนินี่ หมพีูและพอ้งเพือ่น และเหลำ่บรรดำตัวกำรต์นูอันเป็นทีใ่ฝ่ฝันของ

ทกุคนตำมตอ่ดว้ย ADVENTURELAND ดนิแดนแหง่กำรผจญภัยอันน่ำตืน่เตน้ 
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ทำ่นจะไดล้อ่งเรอืในป่ำอนัน่ำสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตวป่์ำอันน่ำตืน่เตน้นำนำชนดิ TARZAN’S 

TREEHOUSE เพลดิเพลนิกับบำ้นตน้ไมข้อง ทำรซ์ำน  เดนิตอ่ไปยัง IT’S A SMALL WORLD ลอ่งเรอืชมเหลำ่บรรดำ

ตุก๊ตำ นำนำ ชำต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแตล่ะชำตไิว ้โดยตุก๊ตำจะมกีำรเคลือ่นไหวไปตำมเสยีงเพลง IT’S A SMALL 

WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณข์องแตล่ะชำต ิและอยำ่ลมืแวะทักทำยตุก๊ตำสวมชดุประจ ำชำติ

ของไทย  Toy Story Land    โซนนี้จะเป็นโซนทีใ่หญ่ทีส่ดุใน Hongkong Disney Land โดยเหลำ่ของเลน่จำก

ภำพยนตรแ์อนเิมชัน่ชือ่ดงั Toy Story  เพลดิเพลนิกับของเลน่มำกมำย หรอื พึง่เปิดไดใ้หมไ่มน่ำนมำนี้ เครือ่งเลน่ที่

หวำดเสยีวทีส่ดุในแดนตะวันตก! ที ่กรซิลยี ์กัลซ ์GRIZZLY GULCH  ใหท้ำ่นได ้สัมผัสเครือ่งเลน่อันหวำดเสยีว ทีไ่มเ่ป็น

ลองกับ SPACE MOUNTAIN  คอื BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS  หรอื บิ๊ก กรซิลยี ์เมำทเ์ทน 

รันอะเวย ์  ใหม ่ลำ่สดุ  สตำร ์วอรส์ มำแลว้ สัมผัสประสบกำรณ์กำรตอ่สู“้สตำร ์วอรส์ ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอเวอร”์ 

นับตัง้แตก่ลำงเดอืนมถิุนำยนเป็นตน้มำ! พรอ้มพบตัวละคร ในภำพยนตร ์และเดนิทำงสูฐ่ำนลับของขบวนกำรตอ่ตำ้น

จักรวรรด ิซึง่คณุจะไดพ้บกับฮโีร่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของมหำกำพยส์ตำร ์วอรส์  ใหท้ำ่นสนุกสนำนกับเครือ่งเลน่ตำมอธัยำศัย 

(อสิระอาหารกลางวนั,เย็น เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่ไดอ้ยา่งเต็มที)่ พรอ้มชมไฮไลทพ์ำเหรดอนั

สวยงำมตระกำรตำ  

*ทำ่นใดไมป่ระสงคจ์ะเขำ้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่บัตรเขำ้สวนสนุกทกุกรณี*   

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง – วดัเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิ

สุวรรณภมู ิ

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า) 

★ น ำทำ่นไปไหว ้เจำ้แมก่วนอมิฮอ่งฮ ำ (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจำ้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ใน

ฮอ่งกง ขอพรเจำ้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์หง่ควำมเมตตำ ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษำวัดเจำ้แมก่วนอมิที ่Hung Hom 

หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกำ่แกข่องฮอ่งกงสรำ้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนำดเล็กที่

ไมไ่ดส้วยงำมมำกมำย แตเ่ป็นวัดเจำ้แมก่วนอมิทีช่ำวฮอ่งกงนับถอืมำก แทบทกุวันจะมคีนมำบชูำขอพรกนัแน่นวัด ถำ้ใคร

ทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขำบอกวำ่ทีน่ี่แมน่มำกทีพ่เิศษกวำ่นัน้ นอกจำกสักกำระขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง่เปำจำกเจำ้แม่

กวนอมิอกีดว้ย อสิระทำ่นขอพรตำมอัธยำศัย จนถงึเวลำนัดหมำย   น ำทำ่น

เยีย่มชม โรงงำนจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงำนดไีชนท์ีไ่ดรั้บรำงวัล

อันดับเยีย่ม และใชใ้นกำรเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 ★ น ำทำ่นขอพร วัดแชกง หมวิ หรอื วัดกังหันน ำโชค เป็นวัดเกำ่แกข่องฮอ่งกง 

ขึน้ชือ่ลอืชำในเรือ่งควำมศักดิส์ทิธิใ์นดำ้นของโชคลำภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมี

รูปปัน้เจำ้พ่อแชกง และดำบไรพ้่ำยเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธป์ระจ ำวัด ดำบไรพ้่ำยของทำ่นคนจนีถอืวำ่มคีวำมเป็นมงคลในดำ้นของ

ศำสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของกำรตอ่สูเ้ป็นอยำ่งสงู ธนำคำรแบงคอ์อฟไชน่ำของฮอ่งกง ถงึกับจ ำลองดำบของทำ่นไปกอ่สรำ้ง

ตกึส ำนักงำนใหญ่ของธนำคำรทีม่ชี ือ่วำ่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกำะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง 

ยังเป็นทีม่ำของจีก้งัหันน ำโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงกำรกำรทอ่งเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่ำ่ทัวรไ์หนทีม่ำฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชำ่

เลอืกซือ้สนิคำ้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรำ้งบำรม ีและศริมิงคลใหก้ับชวีติ จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.00 น.     ออกเดนิทำงกลับกรุงเทพ โดยสำยกำรบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE631 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

16.45 น.     ถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิำพ 
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บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รำยกำรทัวรท์อ่งเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรำยกำรตำมควำมเหมำะสมอนัเนื่องจำกสภำวะอำกำศ,

กำรจรำจร,สำยกำรบนิ,ขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้โดยมตีัวแทนบรษัิท

(มัคคเุทศก,์หัวหนำ้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิำรเวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภำพกำรจรำจร,กำร

ตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืสำเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้ำจำกทำงบรษัิท โดยทำงบรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 

กรณุาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จำกนัน้จะถอืวำ่ลกูคำ้รับทรำบตำม

ขอ้ก ำหนดของบรษัิทหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศเนือ่งจำกเหตไุฟลท์

บนิตำมรำยกำรถูกยกเลกิหรอืสำเหตอุันเนื่องจำกสภำวะอำกำศ,กำรจรำจร,กำรเมอืงจำกสำยกำรบนิ ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณ ี

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตำมรำยกำรทีร่ะบ ุรวมถงึคำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมัน  

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ  

 โรงแรมทีพั่กตำมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทำ่ (พัก 2-3 ทำ่น/หอ้ง)  

 คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ 

 คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ  

 คำ่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนำ้ทัวรอ์ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว วงประกันทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศพัท ์คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซักรดี คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งและคำ่พำหนะ

ตำ่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรำยกำร 

× คำ่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋ำสัมภำระทีม่นี ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนินัน้ๆก ำหนดหรอืสัมภำระใหญ่เกนิขนำดมำตรฐำน 

× คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

× ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หำกต ำ่กวำ่ก ำหนด กรุ๊ปจะไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทำงได ้ทำงเรำยนิดทีีจ่ะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้ำ่นตอ่ไป ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงและ

เลือ่นกำรเดนิทำงไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทำงบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช ำระเต็มจ ำนวน กรณีลกูคำ้ท ำกำรจองกอ่นวันเดนิทำงภำยใน 30 วัน ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน  

 ช ำระกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วัน 

 หำกไมช่ ำระตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตัดทีน่ั่งใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทำ่นช ำระเงนิไมว่ำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีำยคุงเหลอื ณ วันเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้ หำก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถำม 
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใช ้

บรกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกทำ่นไมไ่ดร่้วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธกำร

เขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่  และอยำ่งนอ้ย 10 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับ

ประเทศทีม่วีซีำ่  แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำง

บรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิ

มัดจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภมูอิำกำศ และ

เวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของ

ทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ 

ควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำคำ่บรกิำรนีค้ ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำร

ปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ข ึน้ ในกรณทีีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ คำ่ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่

ประกันภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ

ของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้  


