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HKG08 ฮ่องกง ช้อปป้ิง  
สายการบิน Egypt Air (MS) 
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MS 960 BKK (กรุงเทพ) – HKG (ฮอ่งกง) 14.15-17.50 
MS 961 HKG (ฮ่องกง) – BKK (กรุงเทพ) 22.00-23.50 

บนิดว้ยสายการบนิ Egypt Air (MS) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 23 ก.ก. และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 8 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - มงกก๊  เลด้ี                  (-/-/-) 
 

11.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอร์เชค็อนิ  สายการบนิไทย Egypt Air 
โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิและหวัหน้าทวัร์
ใหค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาติให้นําอาหารสด จําพวก 
เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าที่
ศลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

14.15 ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ Egypt Air เที่ยวบนิ
ที ่MS960 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

17.50  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  
    ** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเรว็กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง **  

หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบร้อย  นําท่านเดินทางสู่ ย่านมงก๊ก 

(Mong Kok) เป็นย่านที่พกัอาศยัและชอ้ปป้ิงที่หนาแน่นที่สุดในฮ่องกง ถ้าคุณคดิว่า  ที่นี่จะแออดัและไม่น่า
เดนิ กข็อใหค้ดิใหม่ไดเ้ลย ถนนสายประวตัศิาสตร์อาบไฟนีออนที่ทอดผ่านบรรยากาศของความพลุกพล่าน
และมชีวีติชวีาของที่นี่นัน้ ควรค่าแก่การแวะไปชมเป็นอย่างยิง่ ไม่เพยีงเพราะคลื่นฝูงชนที่หลากหลายและ
ละลานตา แต่ยงัรวมถงึสารพดัร้านค้าที่ขาชอ้ปจะต้องตดิใจ  ย่านนี้มหีนึ่งในตลาดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดใน
ฮ่องกง ย่านเลดี้ส์ มาร์เกต็ (Lady Market) และยงัมีถนนสายช้อปป้ิงอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งทําให้ที่นี่
คล้ายคลงึกบัย่านช้อปป้ิงหลายแห่งทางตอนใต้ของจีน ถนนแต่ละสายจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าเพียง
ประเภทเดยีวเท่านัน้ ทําใหส้ะดวกต่อการเลอืกซื้อมากขึน้ ถนนบางเสน้ในมงก๊กนัน้ เตม็ไปดว้ยรา้นขาย  ปลา
ทอง , ดอกไม ้, นก , รองเทา้ผา้ใบ , เครื่องใชใ้นครวั , ชดุแต่งงาน และสนิคา้เฉพาะบางประเภทอื่นๆ อกีนับ

http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/ladies-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/goldfish-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/goldfish-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
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ไม่ถว้น ทีน่ี่ คุณจะสามารถซื้อและต่อรองราคาของไดเ้กอืบทุกอย่าง ตัง้แต่ของใชใ้นบา้นไปจนถงึอญัมณรีาคา
แพง ถนนไซเยงิชอยขายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เครื่องสําอาง และเสือ้ผา้ ถนนชานตุงและถนนแดนดาสเป็น
ทีท่ีคุ่ณสามารถเลอืกซื้อสนิคา้แฟชัน่และเครื่องประดบัเทรนดล่์าสุดจากญี่ปุน่และตะวนัตก ในขณะที ่แลงแฮม 
เพลส เป็นหนึ่งในหลายๆ มอลล์ที่ให้คุณสามารถช้อปป้ิงในมงก๊กอย่างสบายๆ ในสายลมเย็นของ
เครื่องปรบัอากาศ  

คํา่                  อิสระอาหารเยน็ เพ่ือให้ทุกท่านสะดวกต่อการช้อปป้ิง 

พกัท่ี           I CLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 2 
    ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว –วดัหวงัต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดบั – ร้านหยก – จิมซาจุ่ย –  
    ชมโชวแ์สงสีเสียง                                                                                                                        (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                       

 

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ต่ิมซาํ)  

นําท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาวจนีให้

ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิน่นาน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึตํานานแห่งนกัรบราชวงศซ่์ง ในสมยัทีป่ระเทศจนียงั

ไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปจัจุบนันี้ แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พื่อชว่งชงิ

อาณาจกัรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึ่งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาวา่ ขณะนัน้เองยงัมนีกัรบ

เอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่ต่างกย็ําเกรงต่อกําลงัพลทีก่ลา้หาญใน

กองทพัของท่าน ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศตัรูทุกทศิทาง ทกุๆครัง้ ท่านใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดั

ตดิไวด้า้นหน้ารถศกึนําขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชือ่วา่เมื่อพกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนันี้ไป ณ 

ทีใ่ดๆ กงัหนันี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล นําพาแต่ความโชคด ีมอีํานาจเขม้แขง็ เสรมิกําลงัใจใหแ้กก่องทพัของ

ท่าน ชือ่เสยีงในการนําทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นตํานานมาจนทุกวนันี้ เมื่อ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดั

เลก็ๆ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 

1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรูีปป ัน้สูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจําวดัแห่งนี้ ซึ่ง

ทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยูห่ลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วดัแช

กงจะตอ้งหมุนกงัหนั หรอืทีเ่รยีกวา่ "กงัหนันําโชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออก
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จากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล นําท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai 

Sin Temple) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และเสีย่งเซยีมซสีุดแมน่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นดว้ย 

สถาปตัยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญ้าไดร้บัการดูแลอยา่งพถิพีถินั วดัจนีขนาดใหญ่

ทางตอนเหนือของประเทศฮอ่งกง (ฝ ัง่แผน่ดนิใหญ่) อยู่ถนนหวงัตา้เซยีน ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึ่งวดั

แห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดั คอื เทพหวงัต้าเซียน แต่

เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใชก่ารขอความรกัจากเทพเจา้องคน์ี้แต่อย่างใด แต่ เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึ่ง

จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอื เทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปป ัน้สทีองมเีสีย้วพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงั

ประทบัอยู่ ซึ่งชาวจนีตอ้งมาขอพรความรกักนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไว้

ไม่ใหห้ลุดระหวา่งพธิ ี

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อเลอืกซื้อเครื่องประดบัทีส่วยงาม ไม่เหมอืน

ใคร เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรกั หรอืเลอืกซื้อเป็นสําหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ่งมีลกัษณะ

สวยงาม โดดเด่น  เ ป็นรูปกังหันลมที่มีชื่ อ เสียงและ เป็นที่นิ ยมกันทัว่ โลก  ที่ถือกํ า เนิดขึ้นที่นี่  

นําท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึน้ชือ่ของเมอืงจนี 

พิเศษ !! ชมโชวแ์สง สี เสียง กลางแจ้ง ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในโลก (Symphony of Lights) ไดช้ือ่วา่เป็นการ

แสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดซึง่บนัทกึโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดว้ย 44 

อาคารชัน้นําทีอ่ยู่ในฝ ัง่ฮ่องกง และฝ ัง่เกาลูนการแสดงจะมกีารยงิแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบ

เพลง บวกกบัเวลาคํ่าๆ ของอ่าวฮอ่งกง แสงไฟทีก่ระทบจากน้ําในอ่าวทีม่เีรอืวิง่ผา่นไปมาเป็นฉากประกอบ

แบบธรรมชาต ิ 

คํา่            อิสระอาหารคํา่เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

พกัท่ี  ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า 
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เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซาํ) 

 นําท่านเดินทางสู่จุดชมววิเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบสั ในช่วงจุดชมววิกลางเขา (Mid-Level) 
สมัผสับรรยากาศบรสิุทธิส์ดชืน่   ชมทศันียภาพเกาะฮ่องกงและฝ ัง่เกาลูน และอาคารต่างๆ ทีก่่อสรา้งตรงตาม
หลกัฮวงจุ้ย เช่นตึกเซ็นทรลัพลาซ่า  ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อนัเป็นที่ตัง้ของธุรกิจชัน้นําของฮ่องกง   
นําท่านเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจนัทน์เสีย้วแห่งนี้ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยงัใช้
เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรห์ลายเรื่องมรูีปป ัน้ของเจา้แม่กวนอมิและเจ้าแม่ทนิโห่วซึ่งทําหน้าที่ปกป้อง
คุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกนัว่าข้ามหนึ่งครัง้จะมีอายุ
เพิม่ขึน้ 3 ปี นําท่านเดนิทางสู่ วดัหม่านโหมว (Man Mo Temple) เป็นวดัที่มอียู่หลายสาขาทัว่ฮ่องกงและ
ทัว่ประเทศจนี สําหรบัสกัการะบูชาเทพเหวนิชางตีจ้วนิ (Man) เทพแห่งตวัอกัษรเป็นเทพดา้นบุ๋น และเทพเจ้า
กวนอู (Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพดา้นบู ้เป็นทีน่ิยมของนกัเรยีน นกัศกึษา ซึ่งนิยมกนัมาตัง้แต่ในอดตีทีผู่้
ตอ้งการสอบจอหงวนมกัจะมากราบไหวข้อพรกนั วดัหม่านโหมว ทีย่่าน Sheung Wan จะเก่าแก่ที่สุดของวดั
บนเกาะฮ่องกง และยงัมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในบรรดาวดัหม่านโหมวทัง้หมดในฮ่องกง สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1847 และ
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัปิระจําฮ่องกงเรยีบร้อยแล้ว(declared monument) ซึ่งภายในจะมกีารจุดธูป

วนัท่ี 3 เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค- รีพลสั เบย ์–วดัหม่านโหมว - ถนนนาธาน  ย่านจิมซาจุ่ย-
เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก)-กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                  (B/L/-)                                                                                         
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วงสแีดง เตม็เพดานไปหมด พรอ้มกบักระดิง่สําหรบัขอพรทีด่า้นขา้งด้วย โดยในบรเิวณรัว้เดยีวกนัจะมอีกี 2 
อาคารคอื Lit Shing Kung ที่สร้างขึน้เพื่อสกัการะเทพต่างๆมากมายบนสรวงสรรค์ และ Kung Sor ซึ่งเป็น
เหมอืนหอประชมุของคนในชมุชน 

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเตม็อิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha 

Tsui) มกัจะตัง้ต้นกนัที่ สถานีจมิซาจุ่ยมรี้านขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกฬีา , เครื่องใชไ้ฟฟ้า , กล้อง 

ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี 

Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสนิค้าเรยีงรายกนัและมี

ทางเชื่อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถึง กนัได้  ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศ

ฮ่องกง  

22.00       ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Egypt Air    
                            เทีย่วบนิที ่MS961 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 
23.50      เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
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** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ทุกครัง้

ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บิน

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 

(พกั 1 ห้อง 2 ท่าน) 

ราคา 1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ (เดก็

ตํา่กว่า18มีเตียง) 
ห้องพกัเด่ียว เพ่ิม 

ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน  

ท่านละ 

เดือน มกราคม 2562 

01 - 03 มกราคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

03 - 05 มกราคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

10 - 12 มกราคม  11,900 11,900 4,000 5,900 

17 - 19 มกราคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

24 - 26 มกราคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

เดือน กมุภาพนัธ ์2562  

07 - 09 กมุภาพนัธ ์ 11,900 11,900 4,000 5,900 

14 - 16กมุภาพนัธ ์ 11,900 11,900 4,000 5,900 

21 - 23กมุภาพนัธ ์ 11,900 11,900 4,000 5,900 

28กมุภาพนัธ ์– 02มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

เดือน มีนาคม 2562 

07 - 09 มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

14 - 16 มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 
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** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 
1,000 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ 

วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 
 
 

** ราคาเดก็อายตุํา่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึน้ไป!!!** 
 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรอื กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขายเครื่องสาํอางค ์

หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือ

เสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ช ัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษี

น้ํามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขทีท่างบรษิทั กบั สายการบนิ Egypt 

Air อนุญาตให้ผูเ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรมั เท่านัน้ และ 

สมัภาระทีถ่อืขึน้เครื่อง มีน้ําหนักไม่เกิน 8 กิโลกรมั เท่านัน้ 

21 - 23 มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

28 - 30 มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 
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 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมที่พกั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท และตดั

ทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิ ์

ไปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  
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 หากไม่ชําระมดัจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่โดยอตัโนมตัใิห้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษิทัฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงื่อนไข 

 เมื่อท่านชาํระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืวา่ท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได้ระบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชาํระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผูจ้อง โปรแกรมทีเ่ดนิทาง 

, พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชือ่สํารองที่นัง่ ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีด

วนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดนิทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์

โทรศพัท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง 

ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ 

ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
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 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมด

ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเที่ยวให้แก่

นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เครื่องบิน

โปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ดําเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ หมายถึง 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ 

ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว 

ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงัน้ี 
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- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที่

พํานกัอยู่ในประเทศไทย 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึน้ตํา่ 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุก

ท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดนิทาง

ตามความประสงคต์่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น

ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ีต้องทาํวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะ เป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนัเดินทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า สําหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  
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 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ 

หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้ง

มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรยีบร้อย

แลว้ กรณทีีย่งัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบร้อยแล้ว 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

สําคญั 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพร้อมกนั หาก

ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้า ไป

แทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อย่างทีด่สีุด  

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้

ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม  

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้

ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพ
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อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อคัคีภัย หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการ

ควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคํานึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสําคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนั

เดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 
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 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหี้อง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไม่มน้ํีาดื่มแจก 

 
 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


