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HKG09 ฮ่องกง ลันเตา อสิระช็อปปิ้ง  
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บินด้วยสายการบิน HONGKONG AIRLINE (HX):ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภมูิ (BKK) 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

 
 
 

 

01.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน K สายการบิน HONG KONG 
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอินและ
หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด 
จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

04.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES 
เที่ยวบินที่ HX 762 ** บริการ Snack และ น้้าดื่มบนเครื่องบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4 ชั่วโมง 45 นาที **  

09.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่าประเทศไทย
ประมาณ 1 ชั่วโมง **  

** เนื่องจากมีหลายไฟลท์บิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ ** 

              
หลังผ่านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

วันที่ 1    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง    

– พระใหญ่นองปิง -  ซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง                                             (-/L/-) 
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 น้าท่านเดินทางสู่สถานี กระเช้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบ
นองปิงใน เวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปัตยกรรมจีนโบราณ
ของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้้าทะเล 371 เมตร น้าท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่โปหลิน 

(Polin Monastery) เพื่อให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่แห่งเกาะลันเตา เพื่อเป็น
สิริมงคล ** ในกรณีที่กระเช้านองปิง งดให้บริการ ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรม
เป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน **                 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น้าท่านเดินทางสู่ ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญท่ี่สุดของฮ่องกง อยู่ใกลก้ับ
สนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเป็นสถานทีข่ึ้นกระเช้าไปไหว้พระใหญ่นองปิง 
มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กนั 40-70% จนทั้งคนฮ่องกงและนักท่องเทีย่วต่างพากนัมาช้อปป้ิง
กันที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆ , ศูนย์อาหาร Food Republic , 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หา้ง City Gate Outlet มีแบรนด์
ต่างๆให้เลอืกมากกว่า 90 แบรนด์ เช่น Nike , Addidas , New Balance , Burburry , Coach , Michel Kor , Kate 
Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani Exchange , Bally , Crocs , Columbia , Esprit , Evisu 
, Guess , Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ Timberland  

              

                   

ค่่า             อิสระอาหารค่่าเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ง  

พิเศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง กลางแจ้ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (Symphony of Lights) ได้ชื่อว่าเป็นการ

แสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดซ่ึงบันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด้วย 
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44 อาคารช้ันน่าที่อยู่ในฝ่ังฮ่องกง และฝ่ังเกาลูน การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบ
เพลง บวกกับเวลาค่่าๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟที่กระทบจากน้่าในอ่าวที่มีเรือวิ่งผ่านไปมาเป็นฉาก

ประกอบแบบธรรมชาติ  
 

 
พักที่ PENTA HOTEL,TUEN MUN หรือเทียบเท่า 

 

 

              

 

 

อิสระอาหารมื้อเช้า ตามอัธยาศัย 

              

ให้ท่านอิสระท่องเที่ยว 1 วัน ตามอัธยาศัย ท่านอาจเลือกซ้ือทัวร์ 
1. ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) (ถ้าต้องการซือ้ตั๋วดิสนีย์แลนด์กับทางบริษัท ผู้ใหญ่ราคาทา่นละ 3,600 บาท 
ราคาเดก็ท่านละ 3,400 บาท รวมรถรับส่งโรงแรม – ดิสนีย์แลนด ์ขั้นต่้า 10 ท่านขึ้นไป )  

วันที่ 2    อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน                                                         (-/-/-) 
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 ดินแดนฝัน เข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน ที่เต็มไปด้วยมนตร์
มายา ความสวยงาม ความตื่นเต้น การส้ารวจ และตัวละครของดิสนีย์ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่น
หลากหลายชนิดทั้ง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly 
Gulch และ ที่ดินของ Toy Story ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอน้้าโบราณเพื่อชมรอบสวนสนกุ 
, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดสินีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ Space - Mountain , ชมภาพยนตร์การ์ตูนสาม
มิติที่ Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ Festival of the Lion King และ
ผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถราง
ตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy 
เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land 
 แนะโซนเครื่องเลน่ใหม่ !! หนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ทีย่ิ่งใหญ่ที่สดุคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา
เพลิดเพลินไปกับโลกที่นา่ตื่นตาตืน่ใจของสตารค์ อินดัสตรี้! เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของสตาร์คด้วยตาของ
คุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่างใกล้ชดิเตาปฏิกรณ์อาร์คและผลงาน
ชิ้นเอกดา้นเทคโนโลยีล่าสุด Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง  

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ทุกท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

2. โอเช่ียน พาร์ค (Ocean Park) (ถ้าต้องการซื้อตั๋วโอเชี่ยนปาร์คกับทางบริษัท ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 2,800 บาท 
ราคาเด็กท่านละ 2,400 บาท รวมรถรับส่งโรงแรม– ดิสนีย์แลนด์ ขั้นต่้า 10 ท่านขึ้นไป ) สวนสนุกกลางแจ้งขนาด
ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง รวมเครื่องเล่นเอาไว้มากมาย นอกจากเครื่องเล่นแล้วก็ยังมีการแสดงโชว์ของสัตว์แสนรู้และ
สวนสัตว์อยู่ภายในโอเช่ียนปาร์ค ด้วย อีกหนึ่งไฮไลท์ยอดนิยมก็คือการนั่ง Cable Car ขึ้นไปชมวิวที่ยอดเขา 
ระหว่างนั่งก็จะมองเห็นวิวเครื่องเล่นต่างๆพร้อมกับท้องทะเลและภูเขา โอเชี่ยนปาร์คนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่
ก็คือ 
- สวนสัตว์ ด้านในมีสัตว์มากมายหลายชนิท แต่สัตว์ที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆก็คือ เจ้าแพนด้ายักษ์ และ ฝูงนก
เพนกวินขั้วโลกใต้ ในแต่ละตามรอบเวลาต่างๆก็จะมีการโชว์ให้อาหารสัตว์บางประเภทให้ชมกันด้วย เช่น การให้
อาหารแพนด้า และมีสัตว์อื่นๆที่น่าสนใจอีกตัว เช่น หมีโคลอาล่า, สุนัขจิ้งจอกอาร์คติก, ปลาฉลาม, แมวน้้า และ
อื่นๆ 
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- เครื่องเล่นต่างๆ เครื่องเล่นของที่โอเชี่ยนปาร์คนั้น เกินครึ่งจะเป็นเครื่องเล่นหวาดเสียว ท้าให้เป็นที่ชื่นชอบกัน
อย่างมากของเด็กวัยรุ่น เครื่องเล่นยอดฮิตของที่นี่ก็คือ รถไฟเหาะ Hair Raiser และยังมีเครื่องที่น่าสนใจอีก
มากมายเช่น The Abyss, Sea Jelly Spectacular, the Mine Train roller coaster 
- การแสดงโชว์จากสัตว์ อีกหนึ่งกิจกรรมที่เมื่อเข้ามาเที่ยวที่โอเชี่ยนปาร์คแล้วไม่ควรพลาดก็คือ ชมการแสดง
โชว์จากสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Amazing Bird Theatre เป็นการแสดงของเหยี่ยวสายพันธุ์ต่างๆให้บินตามค้าสั่ง 
และโชว์จากนกพันธุ์อื่นๆอีกกว่า 70 ชนิด, Ocean Theatre โชว์จากสัตว์ทะเลแสนรู้อย่างโลมาและแมวน้้า และ 
Symbio ! โชว์ระบ้าน้้าพุในตอนกลางคืนซึ่งจะเปิดแสงสีเสียงไปพร้อมกันดูระบ้าน้้าพุซึ่งมีความสูงถึง 9 เมตร 
อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกให้ทุกท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
 

  พักที่ PENTA HOTEL,TUEN MUN หรือเทียบเท่า 

                   

              

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซ่า) 
จากนัน้เดินทางสู่ วคิตอเรียพีค หรอืชื่อท้องถิน่ที่เรียกกันทั่วไปอกีแบบก็คอื เดอะ พคี โดยพคีแทรม วิคตอเรีย
พีคเป็นชื่อภูเขาที่อยูท่างทิศตะวันตกของเกาะฮอ่งกง เป็นภูเขาที่ทคีวามสูงที่สุดบนเกาะ และยงัเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวสดุฮิตของฮ่องกง บนยอดเขาแห่งนี้ คุณจะมองเห็นทัศนียภาพทั้งหมดของเกาะฮอ่งกง ชื่นชมกับวิว
ทิวทัศน์ของอา่ววิคตอเรีย อ่าวทีม่ีชื่อเสยีงระดบัโลก ตึกระฟ้า และเรือเฟอร์รี่ เป็นจุดชมวิวเมอืงที่ยอดเยีย่มที

วันที่ 3   วิคตอเรียพีค(พีคแทรม) - รีพลัสเบย์ - วัดแชกง หมิว –วัดหวังต้าเซียน- โรงงานจิวเวอร่ี – ร้านหยก – 

ถนนนาธาน –   ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  - กรุงเทพฯ          ( B/ L/ - )                              

      (B/L/-) 
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นักท่องเที่ยวทั้งหลายนยิมมาเก็บภาพวิวสวยๆของเมอืงฮอ่งกงจากมุมสูง และเยี่ยมชมแหล่งทอ่งเที่ยวอืน่ ๆ เชน่ 
พีกทาวเวอร์ ซึ่งในปัจจุบนั วิกตอเรยีพคีสามารถรองรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคนตอ่ปี 
น้าท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็น
ฉากในการถ่ายท้าภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปป้ันของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งท้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง
ชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  
น้าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้
ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงต้านานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้
รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักร
น้อยใหญ่ ต้านาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช 
กง" เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ย้าเกรงต่อก้าลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน 
ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกน้า
ขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริม
สิริมงคล น้าพาแต่ความโชคดี มีอ้านาจเข้มแข็ง เสริมก้าลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการน้าทัพสู้ศึก
ของท่านจึงเป็นต้านานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์
โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้าน
ในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ้าวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และ
มีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันน้าโชค" 
เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริ
มงคล  

กลางวัน     บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษ ห่านย่าง 

น้าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด และเสี่ยงเซยีมซี

สุดแม่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใ้บหญ้าได้รับการ

ดูแลอย่างพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) อยู่ถนนหวังต้าเซยีน 

ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งนีเ้ป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคือ
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เทพหวังต้าเซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคูไ่ม่ใช่การขอความรกัจากเทพเจ้าองค์นี้แตอ่ย่างใด แต่เป็นการ

เดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเสีย้วพระจันทร์

อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจนีต้องมาขอพรความรักกันที่นี ่โดยการขอพรกับเทพเจ้าองคน์ีต้้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้ว

เอาไว้ไม่ใหห้ลุดระหว่างพิธ ี

 
น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร 
เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็นส้าหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดด
เด่น เป็นรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือก้าเนิดขึ้นที่นี่ น้าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก 
(Chinese Jade Shop) น้าทุกท่านแวะเลือกซื้อสินค้าหยกคุณภาพดีของฮ่องกงได้ที่นี่ 

น้าท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) 
มักจะตั้งต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ 
และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี Shopping Complex 
ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดิน
ทะลุถึงกันได้ 
อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกให้ทุกท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่  สนามบินเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง 
 

 
 

 

 
 

** เนื่องจากมีหลายไฟลท์บิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ ** 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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21.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ HONG KONG 
AIRLINE เที่ยวบินที่ HX 761 ** บริการ Snack และ น้้าดื่มบนเครื่องบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 15 
นาที ** 

23.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
             

** หากลูกค้าท่านใดที่จ่าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของ

บริษัท ทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัว

ท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 
รายละเอียดไฟล์ทบิน 

 และ เวลาบิน 

ราคา ผู้ใหญ่ 

ท่านละ 

(พัก 1 ห้อง 2 

ท่าน) 

ราคา 1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ (เด็ก

ต่่ากว่า18มี

เตียง) 

ห้องพัก

เดี่ยว 

เพิ่ม 

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบิน 

ท่านละ 

เดือน ตุลาคม 2561 

05 – 07 ตุลาคม 61 
05OCT HX768 BKKHKG  08.25-12.20 

07OCT HX761 HKGBKK  21.45-23.55 
14,999 14,999 4,500 7,999 

06 – 08 ตุลาคม 61 
06OCT HX762 BKKHKG  04.40-09.00 

08OCT HX761 HKGBKK   21.45-23.55 
14,999 14,999 4,500 7,999 
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** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 

1,000 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ 
วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 
 

** ราคาเด็กอายุต่่ากว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์  

100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินค้า

พ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ 

เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้อง

รบกวนทกุท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

21 – 23 ตุลาคม 61 

(BUS 1) 

21OCT HX762 BKKHKG   04.40-09.00 

23OCT HX761 HKGBKK   21.45-23.55 
15,999 15,999 4,500 7,999 

21 – 23 ตุลาคม 61 

(BUS 2) 

21OCT HX768 BKKHKG   08.25-12.20 

24OCT HX769 HKGBKK   00.35-02.35 
15,999 15,999 4,500 7,999 

25 – 27 ตุลาคม 61 
25OCT HX762 BKKHKG   04.15-09.00 

27OCT HX761 HKGBKK   22.45-00.45 
14,999 14,999 4,500 7,999 

27 – 29 ตุลาคม 61 
27OCT HX762 BKKHKG   04.40-09.00 

29OCT HX761 HKGBKK   23.50-02.20 
14,999 14,999 4,500 7,999 
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และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 

 

 
** กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หรอื กรุ๊ปเหมา ทีส่ถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องส่าอางค์ 

หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพือ่แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อ

เสนอราคาใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได้ กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง ** 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 
 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษี

น้้ามันทุกแห่ง 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน HONGKONG 

AIRLINE คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ 

สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามก้าหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเป็น

เมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม) 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
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× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่าน

สามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช่าระเงิน 
 

• กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช่าระเงินมัดจ่า

จ่านวน 10,000 บาท หลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  

• หากไม่ช้าระมัดจ้าตามที่ก้าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน

ทราบลว่งหน้า 

• หากช้าระไม่ครบตามจ้านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุ

ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช้าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส้าเนาเอกสาร หลักฐานการช้าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่

เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก 
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• ส่งรายชื่อส้ารองที่นั่ง ผู้เดินทางจ้าเป็นจะต้องส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง

ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และ

จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียด

วันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พักของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์

โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง 

ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส้ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
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• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก

ค่าใช้จ่ายการด่าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

• กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากท่าการจองและช่าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ด้าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ หมายถึง 

เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผู้เดินทางจ้าเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

• กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ 

ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว 

ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านในกรณี

ดังนี ้

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรอืสิ่งของหา้มน้าเข้าประเทศ

เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เข้าเมอืงห้ามเดนิทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่

พ้านักอยู่ในประเทศไทย 

เงื่อนไขสา่คัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
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• คณะเดินทางจ่าเป็นต้องมีข้ึนต่่า 15 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุก

ท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทาง

ตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น

ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพิ่งคอน

เฟิร์มลางาน  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง 

, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน้าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ

ถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส้าหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

• เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  

• กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึน 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอร์ตของท่านช่ารุด เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน 

หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ

สภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็ว

ที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่
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ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นส้าคัญ 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หาก

ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช้าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ 

• เก่ียวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก้าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างที่ดีสุด 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้

ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้า

ของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการ

ควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

• หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้่ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวัน

เดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน่าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
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• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

• เมื่อท่านตกลงช่าระเงินมัดจ่าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค่าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 

• กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือ หาก

มีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

• บริการน้่าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ

เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้้าดื่มแจก 

 
** เมื่อท่านช่าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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