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ฮ่องกง ช้อปป้ิง สบาย...สบาย 

ฮอ่งกง 3 วนั 2 คนื  โดยสายการบนิคาธแ์ปซิฟิค CX 

พกัฮอ่งกง 2 คืน เดินทาง เม.ย. – มิ.ย. 60 

ราคาเพิ่มตน้ 14,999 บาท 

 

 
 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สุวรรณภูม ิ–ฮ่องกง ✈ อสิระ อสิระ PANDA HOTELหรือเทยีบเท่า 

2 อสิระ หรือ เลือกซ้ือทวัร์เพิม่เตมิ อสิระ อสิระ อสิระ PANDA HOTELหรือเทยีบเท่า 

3 
พคีเทรม -วคิตอเรีย พคี –  นมสัการ เจ้าแม่กวนอมิ ณ อ่าวรีพลัส์
เบย์ -   ศูนย์หยกและสมนุไพร -  วดักงัหัน ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย                                                                      
- สุวรรณภูม ิ

ติม่ซ า O ✈  

ไฮไลท.์....ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. น าท่านขึ้น Peak Tram จุดชมววิที่สวยที่สุดในฮ่องกง 

2. ไหวพ้ระขอพรพระวดัดงัที่ฮ่องกง วดัแชกงหมวิ และ วดัเจา้แม่กวนอมิ ณ อ่าว 

รีพลสัเบย ์

3. ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ี่ จิมซาจุ่ย, พกัฮ่องกง 2 คนื 

4. เมนูพิเศษ ติ่ มซ าตน้ต ารบั   

***สามารถเลอืกซ้ือทวัรเ์พิ่ มเตมิ เช่น ดีสนียแ์ลนด,์ โอเช่ียนปารค์, นองปิง*** 
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วนัแรก             กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  

06.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก

จดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX700 (มีบริการ

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ฮ่องกง หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้โปรด

เดินออกทาง Exit B จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงแรมท่ีพกั 

ทีพ่กั PANDA HOTEL HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง        อสิระตามอธัยาศัย หรือ เลือกซ้ือทวัร์เพิม่เติม 

 อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม 

 1.ทวัร์ดิสนียแ์ลนด์เตม็วนั สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นอนัหลากหลาย การเปิดตวัดินแดนใหม่ล่าสุดท่ีมีช่ือวา่ 

“มิสทิค พอยท”์ (MYSTIC POINT) ท่ีจะมาสร้างประสบการณ์แบบใหม่ ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้ไปสัมผสัความล้ี

ลบั น่าคน้หาของคฤหาสน์ “มิสทิค แมนเนอร์” (MYSTIC MANOR) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บคอเลคชัน่สะสมของท่าน 

ลอร์ด เฮนร่ี นัง่ยานขบัเคล่ือน “เดอะ มิสทิค แมก๊นีโต-้อิเล็คทริค แคร์ริเอจ” เพื่อชมของสะสมต่างๆของ

ท่าน ลอร์ด เฮนร่ี สัมผสัประสบการณ์ระดบัแถวหนา้ ใกลชิ้ดจนเกือบจะสัมผสัได ้

อตัราค่าบริการ : ตัว๋ดิสนียแ์ลนด ์พร้อมรถรับส่ง ผูใ้หญ่ 3,190.- / เด็ก 2,890.- / ผูสู้งอาย ุ65ปี 1,700.- 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.ทวัร์โอเช่ียนปาร์คเตม็วนั สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮ่องกง ชมเหล่าบรรดาสัตวแ์สนรู้ และสุด

ยอดเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กและผูใ้หญ่อีกมากมาย ชมพิพิธภณัฑป์ะการังท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พิพิธภณัฑป์ลา

ฉลามท่ีมีอุโมงคช์มววิใตน้ ้ายาวถึง 11.5 เมตร และการแสดงโลมาและสิงโตทะเลท่ีโอเช่ียนเธียเตอร์ ชมววิ

อนัสวยงามไดท่ี้หอคอยโอเช่ียนปาร์ค ท่ีสูงถึง 72 เมตร  
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อตัราค่าบริการ : ตัว๋โอเช่ียนปาร์ค ผูใ้หญ่ 2,900.- / เด็ก 2,500.-  

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.ทวัร์นองปิง นมสัการพระใหญ่ ลนัเตา (เดินทางข้ึนและลงโดยรถโคช้) 

อตัราค่าบริการ :   พร้อมอาหารกลางวนั 1 ม้ือ   

อตัราค่าบริการ : ผูใ้หญ่ /เด็ก 1,200. .- 

4.ทวัร์มาเก๊าเตม็วนั วดัอาม่า, รูปป้ันเจา้แม่กวนอิม, ชมโบสถเ์ซนตพ์อล, เซนาโดแ้สควร์ และเดอะเวเน

เช่ียน  

อตัราค่าบริการ : ตัว๋เรือไป-กลบั มาเก๊า ซิตท้วัร์ พร้อมอาหารกลางวนั 1 ม้ือ   

พร้อมรถรับท่ีโรงแรม  ขากลบัตอ้งกลบัโรงแรมเอง (ไกด์ภาษาองักฤษ) ผูใ้หญ่ /เด็ก 3,900. – เด็กทารก 

1,800.-  

***** หากลูกคา้ตอ้งการเพิ่ม OPTION TOUR กรุณาแจง้ความประสงคก์บัทางบริษทั***** 

ทีพ่กั PANDA HOTEL HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม        พคีเทรม -วคิตอเรีย พคี–นมัสการ เจ้าแม่กวนอมิ ณ อ่าวรีพลัส์เบย์-ศูนย์หยกและสมุนไพร-วดักงัหัน ช้อปป้ิง 

                      ย่านจิมซาจุ่ย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ                                                                      

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูติ่มซ า 

 จากนั้นน าท่านชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง น าท่านข้ึน พคีเทรม(Peak Tram) สู่เดอะพีกจุดสูงสุดของเกาะ

ฮ่องกง ชมกินบรรยากาศ ตึกระฟ้าเรียงรายระยบิระยบัและความงดงามของ วคิตอเรีย พีค (Victoria Peak) 

คือยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดบัน ้าทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 

24 ของฮ่องกง แมไ้ม่ใช่จุดท่ีสูงท่ีสุดของฮ่องกง หากวคิตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุด เพราะ

นกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยือนวคิตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นววิของเกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย 

ตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี และสีสันของแสงไฟยามค ่าคืนของฝ่ังเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวง  

จากนั้นน าท่านสู่ อ่าวรีพลัส์เบย์ (Repulse Bay) ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นใน

บรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และท่ีน่าสนใจคืออีกดา้นหน่ึงของอ่าว ท่ีมีวดั ,พระพุทธรูป และเทพเจา้
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************************************************************************ 

ต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธา เช่นพระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข, เจา้

สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน   พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้  มีเทพแห่งวาสนา    

เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้น

กลมอยา่งตั้งใจ อิสระใหท้่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นจะน าท่านชมโรงงานท่ีมี

ช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory  จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร 

ชมวธีิการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บการการันตีคุณภาพจากรัฐบาล

ฮ่องกง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านสู่ วดักงัหัน หรือ วดัแชกง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายมุากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขตซา

ถ่ินวดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมี

เหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้  าชีวประวติัไว ้ท าใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและ

คนจีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้

จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวใหมี้ความ

เจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการ

ช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ 

สุขภาพร่างกายแขง็แรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา  ใหท้่านมีความสุข

กบัการเดินเท่ียวสัมผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ยา่นขายสินคา้ ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศูนยก์ารคา้ต่างๆ 

เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงยา่น Tsim Sha Tsui ท่ีมีร้านคา้แบรนดด์งักวา่ 

700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงท่ีฮ่องกง กบัสินคา้หลากหลายชนิด 

อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ 

หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก  จนถึงเวลานดัหมาย

น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (อสิระอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงตามอธัยาศัย) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.50 น. 

21.45 น. 

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX703 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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“ราคาทวัร์ส าหรับคนไทยเท่าน้ัน ไม่มีราคาเดก็” 

21.30 น. 

23.25 น. 

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX617 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

22.00 น. 

23.55 น. 

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX709 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

วนัทีเ่ดินทาง เทีย่วบิน 
ราคาผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

 
พกัเดี่ยว 

22 – 24 เม.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

15,999.- 15,999.- 4,900.- 

28 – 30 เม.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

16,999.- 16,999.- 4,900.- 

30 เม.ย. – 02 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX703 HKGBKK 19.50 - 21.45 

16,999.- 16,999.- 4,900.- 

06 – 08 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

15,999.- 15,999.- 4,900.- 

07 - 09 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX703 HKGBKK 19.50 - 21.45 

15,999.- 15,999.- 4,900.- 

10 – 12 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

16,999.- 16,999.- 4,900.- 

12 – 14 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

16,999.- 16,999.- 4,900.- 

13 – 15 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

15,999.- 15,999.- 4,900.- 

14 – 16 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX703 HKGBKK 19.50 - 21.45 

14,999.- 14,999.- 4,900.- 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน)ก าหนดให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผไ่หม, 
หยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  และถา้
หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 
หยวน / คน / ร้าน 

19  - 21 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX703 HKGBKK 19.50 - 21.45 

15,999.- 15,999.- 4,900.- 

20 – 22 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 4,900.- 

26 -28 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX703 HKGBKK 19.50 - 21.45 

15,999.- 15,999.- 4,900.- 

27 – 29 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 4,900.- 

28 – 30 พ.ค.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX703 HKGBKK 19.50 - 21.45 

14,999.- 14,999.- 4,900.- 

02 – 04 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 4,900.- 

09 – 11 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 4,900.- 

10 – 12 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 4,900.- 

16 – 18 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 4,900.- 

17 – 19 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 4,900.- 

23 – 25 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 4,900.- 

24 – 26 มิ.ย.60 CX700 BKKHKG 08.25 – 12.15 
CX709 HKGBKK 22.00 – 23.55 

14,999.- 14,999.- 4,900.- 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล์ 
จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง 
เท่านั้น  
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารห้องพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้ าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมี
การเรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
   1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
   2. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
   3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
   4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
   5. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
   6. ค่าทิปส าหรับคนขบัรถและมคัคุเทศก ์ ท่านละ 80 HKD /ทริป/ต่อท่าน  (ประมาณ 400 บาท) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้
เท่านั้น)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวซ่ีาใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนั
ท าการ)  
2.การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อน
ก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
1.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
2.บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่สามารถควบคุม
ไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 
4.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
6.เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
2.ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
3.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
4.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   ก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
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1.เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว  (Single) และห้องคู่  
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีห้องพกัแบบ 3 ท่าน
จ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
2.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้ง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณี
ท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 


