เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways ( CX
)

เทียวดิสนี ยแ์ ลนด์เต็มวันแบบจุใจ

ชมพลุในดิสนี ยแ์ ลนด์

(รวมค่าตัวและค่าเครืองเล่นทุกอย่าง
)
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทีริมอ่าวรีพลัสเบย์/
ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวทีเขาวิคตอเรียพีค
ขอโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน /ขอพรสุขภาพ ณ วัดหวังต้าเซียน

ช้อปปิ งสิน ค้าแบนเนมบนถนนนาธานและย่านจิมซาจุย่
โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุ งเทพ ฯ - ฮ่ องกง

05. น. คณะพร้ อมกันที อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั $น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Mสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์ (
CX )
08.6 น.
12.15 น
เย็น

เหิรฟ้าสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์ เทียวบินที CX700 บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง
ถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊ อกสนามบิน ลงทุนด้ วยเงินจํานวนมหาศาลร่ วมแสนล้ านด้ วยการถมทะเลเป็ นเกาะขนาดมหึมา
เพือสร้ างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ วนําท่านเดินทางสูโ่ รงแรมทีพกั
แล้ วอิสระให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อท่านจะช้ อปปิ ง$ สินค้ าแบรนเนมบนถนนนาธานย่านแหล่งทีพกั
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารÆ หลังอาหารนําท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ มต้ นในเวลา
20.00 น. ทุกคําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาทีได้ รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็ นการแสดงแสงและเสียงถาวรที
ยิงใหญ่ทีสดุ ของโลกครอบคลุมพื $นทีอาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆทีตั $งอยู่สองฟากฝั งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้าของตึก
เหล่านี $ จะประดับประดาด้ วยแสงไฟ ซึง เพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่าง ๆ แสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศอัน
คึกคักของฮ่องกง คืนนี $พักที Eaton Hotel หรื อเทียบเท่า( 4ดาว)

วันทีสอง

เช้ า

ฮ่ องกง – ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) + ชมพลุในดิสนีย์แลนด์

อาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิงใหญ่แห่งใหม่ลา่ สุดของ
โลก“ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” ท่านจะได้ สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรี เครื องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้ พบกับเครื อง

เล่นอันทันสมัยนและสุดสนุกทีสดุ แห่งใหม่ของโลก ซึง แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านจะได้ พบกับร้ านค้ าขายของที
ระลึกและร้ านอาหารมากมายและสุดสนุกกับ รถไฟไอนํ 2าโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิงใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ ตนู
ขวัญ ใจพร้ อมถ่ายรูปเป็ นทีระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้ สนุกกับเครื องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE
MOUNTAIN เครื องเล่นทีสนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื อง เล่นทีปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผ้ รู ุกรานพร้ อม
เก็บคะแนน ORBITORN เครื องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยายท่านจะได้ พบกับโชว์อนั
ยิงใหญ่ตระการตาและตัวการ์ ตนู ที ท่านชืนชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้ าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี 2เมาท์ หมีพลูและเพือนๆตัว
การ์ ตนู อันเป็ นทีใฝ่ ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตืนเต้ น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรื อใน
ป่ าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตืนเต้ นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บ้ านต้ นไม้ ของทาร์ ซาน ท่านจะได้ พบกับ
FESTIVEL OF THE LION KING เพลิดเพลิน กับโชว์อนั ยิงใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ ตนู ในเรื องไลอ้ อนคิงค์ RAFTS TO
TARZAN’S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ ามสูเ่ กาะทาร์ ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับเสียงดนตรี แห่งป่ าอัน
ไพเราะพร้ อมกับตืนเต้ นกับสายนํ 2าอันเย็นฉํา และตืนตาตืนใจกับ Q โซนใหม่ทีเปิ ดเพิม กริซลีย์ ดัลช์ สร้ างสรรพิเศษสุดเฉพาะ ฮ่องกง
ดีสนีย์แลนด์ เปิ ดโลกตะวันตกกับ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถือน ผจญภัยหลากหลายทิศทาง เลี 2ยวเละผ่านโตรกธาร ไกเซอร์ นํ 2าพุ
ร้ อน ทีพวยพุ่งสะเทือนทัว ทังพื
2 2นดินทีฮ่องกงดีสนีย์แลนด์เท่านัน2 ทอย สตอรี แลนด์ ดินแดนทียิงใหญ่เหนือคําบรรยายแห่งเดียวใน
เอเชียทีฮ่องกงดีสนีย์แลนด์กระโจนเข้ าสูท่ อย สตอรี แลนด์ ธีมแลนด์จากดีสนีย์ พิคซาร์ สําหรับเด็กทุกวัย เมือแอนดี 2ไม่อยู่,เหล่าของ
เล่นออกมามากมาย...ระวัง ปฏิบตั ิการร่ วมกับกองกําลังของแอนดี 2 ในภาระกิจสูง ทอยโซลเจอร์ พาราซูต ดร๊ อป, แล้ วร่วมวิงไล่งบั หาง
กับ สลิ 2งกี 2 ด็อก สปี น กรีY ดสุดเสียง หวาดเสียวบนร่างรูปตัว U ทีความสูง QZ เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ ซีเรสเซอร์ ให้ ท่านได้ สนุกสนาน
อย่างจุใจ วันนี 2จะให้ ทกุ ท่านสนุกสนานจนถึงพิธีปิดสวนสนุกซึง จะมีการจุดพลุอนั สวยงามตระการตา
(อาหารกลางวันและอาหารเย็นอิ สระตามอัธาศัย เพือ ให้ทกุ ท่านสนุกสนานและประทับใจกับฮ่องกงดิ สนีย์แลนด์โดยมิ รู้ลืม)
จนได้ เวลานัดหมายนําทานเดินทาสูโ่ รงแรมทีพกั คืนนี 2พักที Eaton Hotel หรื อเทียบเท่า( 4ดาว)

วันทีสาม

ฮ่ องกง –ซิตที  วั ร์ (เจ้ าแม่ กวนอิม-วิคตอเรี ยพีค-รี พัลส์ เบย์ –
โรงงานจิวเวอร์ ร ี –วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้ าเซียน )- ช้ อปปิ  งกรุ งเทพฯ

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยโจ๊ กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุ งรสตามสูตรต้ นตําหรับ
กวางตุ้งแท้ หลังอาหารนําท่านลอดอุโมงค์ใต้ ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้ าต่างๆ อันทันสมัย นําท่านสู่
วิคตอเรี ยพีค เพือขึ 2นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงทีสวยงามเลืองลือไปทัว โลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับ
ของฮ่องกง แล้ วนําท่านสูร่ ี พลั ส์ เบย์ Repulse Bay ซึง ชืออ่าวนี 2ได้ มาจากชือเรื อรบของอังกฤษทีมาจอดเพือรักษาการณ์อ่าวอ่าว
ด้ านนี 2เป็ นอ่าวนํ 2าตื 2น ซึง ได้ รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีมาเทียวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิY กนิคชายทะเล แต่ทีน่าสนใจคือ
ด้ านหนึง ของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจ้ าต่างๆ ก่อสร้ างประดิษฐานไว้ มากมาย ตามความเชือถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชา

เพือความสุข, เจ้ าสมุทร เทพเจ้ าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้ าแห่งความมัง คัง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทัง!
กามเทพ ทีมีวิธีการเสียงทายด้ วยด้ ายแดง และอธิษฐานด้ วยการลูบคลําหินก้ อนกลมอย่างตั !งใจ อิสระท่านสักการะสิงศักดิ-สทิ ธิ-ตาม
อัธยาศัย ณ ทีแห่งนี !คืออีกด้ านของเสน่ห์ทีค้นพบได้ ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง แล้ วนําชมโรงงานโรงงาน ฮ่ องกงจิวเวอร์ รี ซึง เป็ น
โรงงานทีมีชือเสียงในเรื องการออกแบบเครื องประดับและกังหันนําโชค ซึง เชือกันว่าหากใครมีกงั หันนี !จะพัดพาสิงไม่ดีออกจากตัวและ
จะพัดพาสิงดีๆๆเข้ ามาในชีวิต อีกทั !งช่วยในเรื องของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้ าให้ เจริ ญรุ่งเรื องในท่านทีทําธุรกิจ หากเป็ น
ข้ าราชการจะได้ เลือนยศเลือนตําแหน่ง หากเป็ นลูกน้ องพนักงานบริ ษัทฯจะเป็ นทีรักของเจ้ านาย จากนั !นนําท่านเดินทางสู่ วัด
หวังต้ าเซียน ซึง วัดนี !คนฮ่องกงจะมาไหว้ ขอพรเกียวกับเรื องสุขภาพ แล้ วนําท่านเดินทาง สูว่ ัดแชกงหมิว(กังหันนําโชค) ซึง เป็ นวัด
ทีคนฮ่องกงเคารพนับถือเป็ นอย่างมากและเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึงของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปี ชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้ าไปปั กธูป
ในพระอุโบสถเป็ นคนแรกๆและหมุนกังหันทีสามารถเปลียนดวงชะตาของตนเองให้ ดีขึ !น ถ้ าได้ ทําแล้ วในปี นั !นดวงชะตาของคนๆนั !นจะ
ดีตลอดปี ซงึ เป็ นความเชือของคนฮ่องกง ฉะนันคนฮ่
!
องกงจึงนิยมมากราบไหว้ และมาหมุนกังหันก่อนทีจะไปทําธุรกิจหรื อริ เริ มธุรกิจ
อย่างอืนโดยเฉพาะเหล่าข้ าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้ และหมุนกังหันเพือให้ ธรุ กิจน่าทีการงานราบรื นเป็ นทีรักของเจ้ านาย
และพวกพ้ อง ทั !งยังปั ดเป่ าหมุนสิง ไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่สิงดีๆเข้ ามาในชีวิตของเราตลอดทังปี
!
เทียง รั บประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง! อย่างเต็มทีใจกลางแหล่งช้ อปปิ ง! ย่านถนนนาธาน หรื อช้ อป
ปิ ง! ที
DUTY FREE ร้ านค้ าปลอดภาษี กับสินค้ าทีมีชือเสียงจากทัว ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO,
ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 เป็ นต้ น
จนได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินฮ่องกง
19.50 น. เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ เวย์ เทียวบินที CX703 กลับสูก่ รุงเทพฯ บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื อง
21.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***************************************************************************************************************************************************
*****

รายการท่ องเทียวนีอ าจเปลียนแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทัง นีถ ือเป็ นเอกสิทธิ$ของผู้จัด

อัตราค่ าบริการ

โดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสําคัญ

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

- พ.ค. (วันฉัตรมงคล)
CX700:0825-12-15/CX703:1950-2145
6-8 พ.ค. CX700:0825-1215/CX703:1705-1900
12-14 พ.ค. (วันพืชมงคล)
CX700:0825-12-15/CX709:2225-0015
$%-$$ พ.ค. (วันพืชมงคล
CX616:0645-1025/CX617:2130-2325
27-29 พ.ค.
CX700:0825-12-15/CX709:2225-0015

22,900

ค่ าบริการรวม

20,900

เด็กอายุ _-aa ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
มีเตียง

เด็กอายุ _-aa ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียง

เด็กอายุ _-aa ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่านไม่มีเตียง

พักเดียว

20,900

19,900

18,900

5,500

22,900

21,900

20,900

5,500

20,900

20,900

19,900

18,900

5,500

20,900

20,900

19,900

18,900

5,500

20,900

20,900

19,900

18,900

5,500

9
9
9
9
9
9
9
9
9

ค่าตัว เครื องบิน ไป-กลับ ชั นทัศนาจร
ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ยกเว้ นคนต่างด้ าว
ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,0000 บาท ตามเงือนไขกรมธรรม์ และผู้ทีเดินทางอายุตํากว่า 12 ปี หรื อ อายุ 32-42 ปี ความ
คุ้มครอง 25 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย และผู้เดินทางอายุเกิน 42 ปี ไม่ค้ มุ ครอง
ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1ใบ นํ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
ค่าห้ องพัก สอง-สาม ท่านต่อหนึงห้ อง ในโรงแรมทีระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
ค่าภาษี สนามบินไทยและฮ่องกง และค่าสิ นเปลืองเชื อเพลิง คํานวณ ณ วันที 1 มี.ค. B2C5
มัคคุเทศก์ คอยอํานวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ ( ผู้โดยสารเดินทางอย่างน้ อย 15 ท่านขึ นไป มี หัวหน้ าทัวร์ เดินทางไปด้ วย)

ค่ าบริการนีไม่ รวม
8
8
8
8
8

ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์ (คิดคํานวณจากค่าบริการ กรณีต้องการ)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% (คิดคํานวณจากค่าบริ การ กรณีต้องการ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอืน ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื องดืม
ค่าทิ ปไกด์ทอ้ งถิ นและคนขับรถ คนละ 0 เหรียญฮ่ องกง/ ทริป )***เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ทีเดินทางจากเมืองไทย คนละ  บาท/ทริป ***เด็กและผู้ใหญ่จา่ ยเท่ากัน

หมายเหตุ

¾ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิLทีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การก่อการจลาจล ความ ล่าช้ าของเทียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกหรื อเข้ าประเทศ เป็ นต้ น
¾ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิLในการปรับเปลียนรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ทังนี
 ขึ นอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรม และ
สภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
¾ บริ ษัทฯ มีสิทธิLทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี  เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
¾ บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืนๆ ทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จา่ ยเพิมเติมทีเกิดขึ นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จาก
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ
¾ หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสิ นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิLและจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การทีท่านได้ ชําระไว้
แล้ ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
 น
¾ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนืองมาจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ
¾ รายการนี เป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้ องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง หนึง หลังจากได้ สํารองทีนังบนเครื อง และโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
¾ ราคานี คิดตามราคาตัว เครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว เครื องบินปรับสูงขึ น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิLทีจะปรับราคาตัว เครื องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
¾ กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลียนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษัทขนส่ง หรื อหน่วยงานทีให้ บริ การ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการทัวร์ อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริ การนันๆ

¾ หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดของทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทังสิ
 น
¾ กรุณาตรงต่อเวลาทุกครัง ทีมีการนัดหมาย

¾
¾
¾
¾

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน หาผู้ร่วมเดินทาง
**** ออกเดินทางขั #นตํ&า 10 ท่าน (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ ) 15 ท่านขึ #นไป (มีหวั หน้ าทัวร์ )
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการเลื&อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
การท่องเที&ยวประเทศจีนนันจะต้
# องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื&อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที&ยวดังกล่าว คือร้ านหยก ร้ านบัว
หิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ ร ี แต่ไม่ได้ มีการบังคับซื #อ หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิ&ม ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื&อนไขดังกล่าวแล้ ว
¾ เนื&องจากตัว; เครื& องบินที&ซื #อมาเป็ นตัว; กรุ๊ป ดังนันที
# &นงั& ทางสายการบินจะจัดเป็ นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริ ษัทฯม่สามารถที&จะร้ องขอได้ วา่
จะขอที&นงั& โซนไหน และในบางครัง# ที&นงั& บนเครื& องอาจจะไม่ได้ นงั& ติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่อย่างไรเสียทางเจ้ าที&และหัวหน้ า
ทัวร์ จะพยายามอย่างเต็มที&เผื&อที&จะได้ นงั& ด้ วยกันกับคนในครอบครัว ทั #งนี #จึงเรี ยนมาเพื&อทราบโดยทัว& กัน และโปรดเข้ าใจ

เงือนไขการจอง

1. วางเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท ทันที โดยโอนเข้ าบัญชี แล้ วแฟกซ์หรื อ mail สลิปโอนเงินมาที&บริ ษัทฯ พร้ อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ ตมา
ด้ วย ( พาสปอร์ ตต้ องมีอายุใช้ งานอย่างน้ อย 6 เดือน ) *** โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้ งานถึง F เดือนหรื อไม่ หากมี
การผิดพลาดทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ***
2. ค่าทัวร์ สว่ นที&เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง IJ วัน

เงือนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกทัวร์ ไม่คืนเงินทุกรณี เพราะทางบริ ษัทฯต้ องจ่ายเงินสายการบินและทางแลนด์เมืองนอกเต็มอัตตรา

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน L – IN วัน ขอสงวนสิทธิคิดค่าทัวร์ OP %
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน I – F วัน ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั #งหมดในทุกกรณี
J. เมื&อท่านยกเลิกทัวร์ ในกรณีที&มีการออกตัว; เครื& องบินแล้ ว ลูกค้ าไม่สามารถทําการ Refund ค่าตัว; คืนได้ เนื&องจากตัว; ที&ทางทัวร์ ได้ จดั ซื #อ
เป็ นราคาตัว; กรุ๊ป ซึง& ทางสายการบินจะไม่มีการทํา Refund ตัว; คืนได้

***เมือท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมด

ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯหรื อชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ***
* * * * * * * * * * * * * * ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้ บริ การ * * * * * * * * * * * * * * * * *

