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วนัแรก  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-นัง่รถรางพคีแทรมสู่ยอดเขาวิคทอเรยีพคี-รพีลัสเ์บย-์Symphony of Lights 

06.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ Cathay Pacific เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

08.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX700 บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง  

12.40 น.     เดนิทางถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK ฮ่องกง (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าไทย 1 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น

เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ 

ยอดเขาวคิตอเรยีพคี โดยรถรางPeak Tram ขาขึ้น จดุชมววิสูงทีสุ่ดและสวยทีสุ่ดของฮ่องกงกบัความสูง 396 เมตรเหนือ

ระดบันํา้ทะเล สมัผสับรรยากาศอนับริสุทธิ์สดชื่น ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรูปร่างครึ่ง

วงกลมทีม่เีอกลกัษณ์ ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ ัง้เกาะอย่างชดัเจน ท ัง้น้ียงัจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัตกึระฟ้าทีสู่งตระหงา่นและ

อาคารต่างๆ ทีก่่อสรา้งตามหลกัฮวงจุย้ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกิจชัน้นาํของฮ่องกง พรอ้มท ัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

และเลอืกซื้อของทีร่ะลกึของฮ่องกงนานาชนิดจากรา้นคา้ภายในอาคารเดอะพคีไดอ้กีดว้ย และในบริเวณเดยีวกนั ยงัมี

พพิธิภณัฑม์าดามรุสโซ ซึ่งเป็นพพิธิภณัฑห์ุ่นจาํลองเสมอืนจริงของดารา นกัแสดง และผูม้ชีื่อเสยีงของฮ่องกงและท ัว่โลกให ้

ท่านไดเ้ขา้เยี่ยมชมอกีดว้ย (ในการเขา้พพิธิภณัฑท์่านตอ้งเสยีค่าต ัว๋เขา้ชมเอง)  

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ อา่วรพีสัเบย ์เพือ่นมสัการและขอพรอนัศกัดิ์สทิธิ์ จาก “องคเ์จา้แม่กวนอมิ” ปางประทานพรทีช่าวฮ่องกงเชื่อว่าศกัดิ์สทิธิ์มาก พรอ้มกบันมสัการเทพเจา้แห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้ งเอี้ย ทีม่ชีื่อเสยีงว่าหากใครไดม้าสมัผสัองคท์่าน จะไดร้บัแต่เงนิ ทอง กลบับา้น โดยเอาสองมอืลูบจากเคราท่านลงมาแลว้กาํมาใสใ่นกระเป๋าของตวัเอง เสมอืนเป็นเคลด็ว่าใหเ้งนิทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋า หรือ
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หากท่านไหนทีม่บีตุรยาก แต่งงานแลว้ยงัไม่มบีตุร ใหม้าขอพร องคพ์ระสงักจัจายน ์มคีวามเชื่อทีว่่าถา้หากลูบทอ้งซา้ยจะได ้

ลูกชาย ถา้ลูบทอ้งขวาจะไดลู้กสาว จากนัน้พาท่านเดนิขา้ม สะพานต่ออายุ ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกนัว่าถา้ขา้มสะพานน้ีไดจ้ะ

สามารถต่ออายุได ้ และเมือ่เราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้งทีเ่ตม็ไปดว้ยเซยีนและเทพเจา้มากมาย ซึง่รวมถงึ องคเ์ทพ

เจา้แหง่ความรกั ใหท้าํการอธษิฐาน แลว้ทาํการลูบกอ้นหนิซึ่งจะนาํพาใหพ้บคู่  ส่วนท่านทีม่คู่ีอยู่แลว้เมือ่ไหวข้อพรท่านแลว้ก็

ทาํใหร้กัม ัน่คงและยาวนาน 

 

คํา่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านชม A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ริ่มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกคํา่คืน การแสดงมลัติมเีดยีสุดยอด

ตระการตาทีไ่ดร้บัการบนัทกึในกินเนสบุค๊ ว่าเป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคาร

ตกึระฟ้าสาํคญัต่าง ๆ ทีต่ ัง้อยู่สองฟากฝัง่ของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึ่งเพยีงกด

สวติชก์็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสต่ีาง ๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Cruise Hotel ระดบั 3*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง นัง่กระเชา้นองปิง-พระใหญ่ลนัเตา-หมู่บา้นนองปิง-City Gate Outlet 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูติ่มซําขึ้นช่ือของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋,ขนมจบีกุง้,กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจก๊ เป็นตน้ 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ พระใหญ่เกาะลนัเตา โดยนาํท่านนัง่ กระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา*ไหวข้อความสาํเร็จ

ดา้นบารมกีารปกครอง* เป็นพระพทุธรูปทองสมัฤทธิ์ประทบักลางแจง้องคใ์หญ่ทีสุ่ดในโลก หนกั 250ตนัและสูง 34เมตร 
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องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจนีใตต้ ัง้อยู่บนเกาะลนัเตาเดนิทางขึ้นดว้ย กระเชา้นองปิง ชมววิ 360 

องศา ชม หมู่บา้นนองปิง ซึ่งจะมรีา้นคา้ รา้นขายของฝาก ของทีร่ะลกึหลายประเภท ตัง้อยู่เรยีงรายตลอดสองขา้งทาง 

หมายเหต ุ กรณีนองปิง"ปิดปรบัปรุงเพือ่ซ่อมบาํรุง" ในวนัเดนิทาง ทวัรจ์ะนาํทุกท่านขึ้นลงเกาะลนัเตา โดยรถ Shuttle Bus 

ประจาํทางของนองปิง และขอสงวนสทิธิ์ ไม่คนืค่ากระเชา้ ในทกุกรณี  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้นาํท่านสู่ City Gate Outlet ศูนยก์ารคา้ในรูปแบบ Outlet ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากโรงงาน  มาลดกระหนํา่

สูงสุด 30-70%  เช่น  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK  และม ี Food Court อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Cruise Hotel ระดบั 3*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม วดัแชกงหมิว-วดัหวงัตา้เซยีน-วดัเจา้แม่กวนอมิฮงุฮอม-โรงงานจวิเวอรร์ี่-รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูติ่มซําขึ้นช่ือของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋,ขนมจบีกุง้,กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจก๊ เป็นตน้ 

ท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ ัง้จิตอธิษฐาน

ดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้่านหมนุกงัหนัทองแดงจะมกีงัหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภยั, สุขภาพ

แขง็แรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชื่อกนัว่าหากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะช่วยปดัเป่าสิ่งช ัว่รา้ยออกไป และนาํพา

สิง่ดีๆ เขา้มา 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซียน (Wong Tai Sin Temple) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่

เดนิทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง ไรโ้รคภยั เรื่องความรกัไปจนถึงฤกษม์งคลในการทาํธุรกิจ ซึ่งวดัแห่งน้ีเป็นที่

ประดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน 

จากนัน้นาํท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอมิฮงุฮอม (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมที่มชีื่อเสยีงแห่งหน่ึงใน

ฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปกัรกัษา เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งต ัง้แต่

ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวดัขนาดเลก็ทีไ่ม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทุกวนั

จะมคีนมาบูชาขอพรกนัแน่นวดั ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซีเขาบอกว่าที่น่ีแม่นมาก และที่พเิศษกว่านัน้นอกจากสกัการะขอพร

แลว้ยงัมพีิธีขอซองอัง่เปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลใน

เทศกาลปีใหม่ เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้าํซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเขม็นาฬกิา 3 
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รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ึ่งภายในซองจะมีจาํนวนเงินที่ทางวดัจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค  ถา้หากเราประสพ

ความสาํเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮ่องกงอกีก็ค่อยกลบัไปทาํบญุอกีครัง้ในโอกาสหนา้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเยี่ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ี่ ทีข่ ึ้นชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื่องฮ

วงจุย้ โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาทาํเป็นเครื่องประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  กาํไล เพือ่ใหเ้ป็นเครื่องประดบัตดิ

ตวั และเสริมดวงชะตา นาํท่านชม รา้นหยก มสีินคา้มากมายเกี่ยวกบัหยก อาท ิกาํไลหยก  หรือสตัวน์ําโชคอย่างป่ีเสี่ยะ  

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของทีร่ะลกึ หรือนาํโชคแด่ตวัท่านเอง จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่แหล่ง ชอ้ปป้ิงที่

ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากท ัว่ทุกมมุโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ประเภทต่างๆ 

อย่างเตม็อิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิ่งที่คุณตอ้งการ 

ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมหอ้งเสื้อทีจ่าํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซนเ์นอรน์านาชาติชื่อดงัจ ากท ัว่ทุกมมุ

โลก อกีท ัง้ยงัเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง  หรือ

เลอืกชอ้ปป้ิงที่ โอเชี่ยนเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นาํที่มใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิ

ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us  

**หมายเหต:ุ กรณีเดนิทางช่วง กรกฎาคม – สงิหาคมของทกุปีท่านจะไดเ้ตม็อิ่มกบัเทศกาลลดท ัง้เกาะ ใหท้่านอิสระเลอืกซื้อ

สนิคา้ลดราคากว่า 50-90%** 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Cathay Pacific  

- เทีย่วบนิที ่CX703 ออกเดนิทางเวลา 20.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิเวลา 22.10 น. พรอ้มความประทบัใจ 

- เทีย่วบนิที ่CX617 ออกเดนิทางเวลา 21.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิเวลา 23.40 น. พรอ้มความประทบัใจ 

****************************************************************************************************** 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข 

ฮอ่งกง เที่ยวฟิน ไหวพ้ระขอพร 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่เอาตัว๋

เครื่องบิน 
พกัเดี่ยว 
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อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

    

21-23 ธ.ค.61 

CX700 // CX703 
15,900 15,900 14,900 8,900 3,900 

12-14 ม.ค.62 

CX700 // CX617 
14,900 14,900 13,900 8,900 3,900 

19-21 ม.ค.62 

CX700 // CX617 
15,900 15,900 14,900 8,900 3,900 
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 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,200 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1. ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

4. สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

4. สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่านั้น อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสดุสมบูรณ์ 

2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์ูงสดุของลูกคา้สว่นมาก

เป็นสาํคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิาร

ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน้ํามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลี่ยนไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

7.ค่าบรกิารที่ท่านชําระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบรกิารนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ์ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่กําหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 10-15

ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเ้ดินทาง 16-19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย 
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และ อืน่ ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดม้ีสว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํ

ดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลือกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย

ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้ อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบิน สายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึ้นทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

19.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 


