
 

  

✔รหสัทวัร ์ ll  GSHKG13 

>>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



 
บินด�วยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

**โหลดกระเป5าสัมภาระโดยน้ำหนักไม9เกิน 23 ก.ก.  และถือขึ้นเครื่องบินได�น้ำหนักไม9เกิน 7 ก.ก.** 

**พาสปอรAต ต�องมีอายุใช�งานได�คงเหลือไม9น�อยกว9า 6 เดอืน ณ วันกลับ** 

CX700 BKK – HKG 08.10 – 12.10 
CX703 HKG - BKK 18.35 – 20.35 

**รายละเอียดไฟลAทบิน โปรดดูท�ายโปรแกรม** 



DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ9องกง (สนามบินเช็กแล็บกRอก) – เจ�าพ9อกวนอู กวนไท – รีพลัสเบยA – จุด
ชมวิววิคตอเรียพีค – ถนนซุปตารA - พิเศษ ชมโชวAแสงสีเสียง Symphony of light   (-/-/D) 

06.00 คณะพร�อมกัน ณ ท9าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 เคาน�เตอร�สายการบิน CATHAY PACIFIC 
AIRLINE โดยมีเจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ คอยให�การต�อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ 
หัวหน�าทัวร�ให�คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร�อมก*อนออกเดินทาง ข�อควรทราบ: ประเทศฮ�องกงไม�อนุญาตให�นำ
อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว$ พืช ผัก ผลไม� เข�าประเทศ หากฝ)าฝ*น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยู�กับดุลพินิจของเจ�าหน�าที่
ศุลกากร ด�านตรวจคนเข�าเมือง  

08.10 ออกเดินทางสู* เช็กแล็บกRอก ฮ9องกง (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE 
เที่ยวบินที่ CX700 

12.10 เดินทางถึง ท*าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก2อก ฮ*องกง (เขตการปกครองพิเศษ)  
(ตามเวลาท�องถิ่น จะเร็วกว*าเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
หลังผ*านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร�อย นำคณะเด ินทางโดยรถบัสปรับ
อากาศ 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท9องเท่ียว 
นำท*านสักการะ เจ�าพ9อกวนอู วัดกวนไท (Kwan Tai Temple) ใน Sham Shui Po หรือที่คนไทยๆ
นิยมเรียกว*า "วัดเทพเจ�ากวนอู" เปBนสถานศักด์ิสิทธ์ิอันเล่ืองช่ือ ถือว*าเปBนวัดแห*งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร�างข้ึน
เพื่อบูชาเทพเจ�ากวนอู ซึ่งท*านเปBนเทพเจ�าแห*งความซื่อสัตย� เปFGยมไปด�วยคุณธรรม ศาลเจ�าพ*อกวนอูแห*งน้ี ผู�
ที่มาไหว�สักการะจะนิยมขอพรเร่ืองธุรกิจและบริวาร เน่ืองจากว*า เจ�าพ*อกวนอู เปBนเทพเจ�าที่รักษาคำพูดด�วย
ชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย� ช*วยปกปIองสิ่งเลวร�าย อันตรายต*าง ๆ และช*วยเสริมอำนาจบารมีในการปกครอง 
ท*านมีจิตใจม่ันคงดั่งขุนเขา มีสติปJญญาเปBนเลิศ และไม*ประมาท ท*านจึงเปBนสัญลักษณ�แห*งความเข�มแข็งโดด
เดี่ยว ไม*คร่ันคร�ามต*อศัตรู ฉะน้ันการมาบูชาขอพรท*าน จะช*วยเสริมดวงไม*ให�เพล่ียงพล้ำแก*ศัตรู ทำให�มีมิตรที่



ซ่ือสัตย� และคุ�มครองบริวารให�ก�าวหน�าและอยู*เย็นเปBนสุข ซึ่งผู�ประกอบอาชีพ ตำรวจ ทหาร และ นักการเมือง 
จึงมักจะนิยมบูชาเทพเจ�ากวนอู เปBนพิเศษ  

จากน้ันนำท*านเดินทางสู*หาด รีพลัส เบยA (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน�เส้ียวแห*งน้ี ที่สวยท่ีสุด

แห*งหน่ึง และยังใช�เปBนฉากในการถ*ายทำภาพยนตร�หลายเร่ือง มีรูปปJMนของเจ�าแม*กวนอิมและเจ�าแม*ทินโห*วซึ่ง
ทำหน�าท่ีปกปIองคุ�มครองชาวประมง โดดเด*นอยู*ท*ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู*ชายหาด ให�ท*านนมัสการขอ
พรจากเจ�าแม*กวนอิมและเทพเจ�าแห*งโชคลาภเพื่อเปBนสิริมงคล และข�ามสะพานต*ออายุซ่ึงเช่ือกันว*าข�ามหน่ึง
คร้ังจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปF 

นำท*านเดินทางสู* วัดเจ�าแม9ทับทิม ทินหัว (Tin Hua Temple) ต้ังอยู*ที่ย*าน YAU MA TEI เปBน

วัดเก*าแก*และสำคัญอีกวัดหน่ึงของฮ*องกง ไอไลท�สำคัญของวัดเจ�าแม*ทับทิม ทินหัว จะเปBนขดธูปสีแดงขนาด

ใหญ* ที่แขวนอยาตามเพดานด�านในวิหารของวัดเต็มไปหมด จะยิ่งสวยงามในยามที่มีแสงแดดส*องลงมาเหมือน

เปBนลำแสงส*องทะลุคว ันธูป นอกจากนี ้ย ังนิยมมาสักการะ บ ูชาเจ �าแม*ทับทิมในเรื ่องของการเด ินทางให�

ปลอดภัย 

จากน้ันนำท*านเดินทางสู*จุดชมวิวเกาะฮ*องกง ณ วิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยที่สุดของฮ*องกง 

ทุกท*านจะได�สัมผัสกับบรรยากาศบริสุทธ์ิสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ*องกงและเกาลูน
ได�ทั้งเกาะอย*างชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและห�ามพลาด เมื่อขึ้นมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได� 360 
องศา มีความสูงถึง 428 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทั้งน้ียังตื่นตากับตึกระฟIาที่สูงตระหง*านและอาคารต*างๆ ที่
ก*อสร�างตรงตามหลักฮวงจุ�ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ*า, ตึกไชน*าแบงค�และตึกอ่ืนๆ อันเปBนที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำ
ของฮ*องกงพร�อมท้ังถ*ายภาพอันสวยงามน*าประทับใจ 

Avenue of Star ฮ*องกง ชมความงามของ อ*าววิคตอเรีย (Victoria Harbour) ชมวิวฮ*องกง ที่จัดว*าสวย

เปBนอันดับต�นๆ ของโลก กันเลย นอกจากน้ี ยังได�ชม รอยผ*ามือ ของดาราดังในฮ*องกง และ รูปหล*อโลหะ 
สัญลักษณ� Hong Kong Film Awards, Bruce Lee, Anita Mui และ หมูน�อย Mcdull 



พิเศษ !! ชมโชวAแสง สี เสียง (The Symphony of Lights) ได�ชื่อว*าเปBนการแสดงแสงสี

เสียงกลางแจ�งที่ใหญ*ท่ีสุดซ่ึงบันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด�วย 44 อาคารชั้น

นำที่อยู*ในฝJGงฮ*องกง และฝJGงเกาลูน การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต*างๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลา

ค่ำๆ ของอ*าวฮ*องกง แสงไฟที่กระทบจากน้ำในอ*าวที่มีเรือว่ิงผ*านไปมาเปBนฉากประกอบอย*างสวยงาม 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร  

ที่พัก  KING HOTEL หรือเทียบเท9า 



**ทางโรงแรมมีห�องพักประเภท TRP ROOM หรือ ห�องพัก 3 ท9าน หากลูกค�าเดินทาง 3 ท9าน จำนวน

จำกัด** 
 

DAY 2 วัดเจ�าแม9กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครือ่งประดับ – ร�านหยก   (B/L/-) 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ภัตตาคาร แบบต่ิมซำ แบบต่ิมซำข้ึนชื่อ
ของฮ9องกง อาทิ ฮะเกoา ขนมจีบกุ�ง กoวยเต๋ียวหลอด โจRก 

นำท*านเดินทางสู * วัดเจ�าแม9กวนอิมฮองฮำ (Hung Hom 

Kwun Yum Temple) เป Bนหนึ่งในว ัดที่ชาวฮ*องกงนั้นเลื ่อมใส

กันมาก ด �วยความที ่เจ �าแม*กวนอิมนั ้นเป Bนเทพเจ �าแห*งความเมตตา 

ฉะนั้นเมื ่อใครมีทุกข�ร�อนอะไรก็มักจะมากราบไหว�ขอพรให�เจ �าแม*น้ัน

ช*วยเหลือ นอกเสียจากน้ีที่น่ียังข้ึนชื่อในเร่ืองเซียมซีที่แม*นมาก และ ยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจ�าแม*กวนอิมอีก

ด�วย  

นำท*านเดินทางสู* วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เปBนวัดหน่ึงที่ประชาชนชาวจีนให�ความ

เลื่อมใสศรัทธามาเน่ินนาน ตำนาน แชกงหมิว มีประวัติเล*าต*อกันมาว*า ขณะน้ันเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" 

เปBนแม*ทัพปราบศึก ทุกแคว�นเขตแดนแผ*นดินใหญ*ต*างก็ยำเกรงต*อกำลังพลท่ีกล�าหาญในกองทัพของท*าน ยาม

ท่ีออกรบเพื่อต�านข�าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆคร้ัง ท*านใช�สัญลักษณ�รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว�ด�านหน�ารถศึกนำ



ขบวนในกองทัพ เหล*าทหารกล�ามีความเชื่อว*าเมื่อพกพาสัญลักษณ�รูปกังหันน้ีไป ณ ท่ีใดๆ กังหันน้ีจะช*วยเสริม

สิริมงคล นำพาแต*ความโชคดี มีอำนาจเข�มแข็ง เสริมกำลังใจให�แก*กองทัพของท*าน ชื่อเสียงในการนำทัพสู�ศึก

ของท*านจึงเปBนตำนานมาจนทุกวันน้ี ปJจจุบัน ด�านในมีรูปปJMนสูงใหญ*ของท*านแชกงซ่ึงเปBนเทพประจำวัดแห*งน้ี 

ด�านข�างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู*หลายตัว มีกลองด�านละตัว ประชาชนท่ีเข�ามากราบ

ไหว�จะต�องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว*า "กังหันนำโชค" เพื่อหมุนแต*สิ่งดีๆ เข�ามาในชีวิต และก*อนที่ท*านจะออก 

จากวัดจะต�องตีกลองให�เสียงดังสน่ันเพื่อความเปBนสิริมงคล 

เที่ยง        รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษ!! เมนูชาบูสไตลAฮ9องกง 

นำท*านเดินทางสู* โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซื้อเคร่ืองประดับสำหรับ

เสริมดวงชะตาของตัวท*านเอง เปBนรูปกังหันลมที ่มีชื่อเสียงและเป Bนที ่นิยมกันทั่วโลก ที ่ถ ือกำเนิดขึ ้นที ่น่ี 

สวยงามโดดเด*นไม*เหมือนใคร นำท*านเดินทางสู* ร�านหยก (Jade Shop) ให�ทุกท*านได�เลือกซ้ือสินค�า

หยกคุณภาพดีของเมือง 

ค่ำ         อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการท9องเที่ยว 

ที่พัก  KING HOTEL หรือเทียบเท9า 

**ทางโรงแรมมีห�องพักประเภท TRP ROOM หรือ ห�องพัก 3 ท9าน หากลูกค�าเดินทาง 3 ท9าน จำนวน

จำกัด** 

 
DAY 3  นองปtง 360 องศา – พระใหญ9เทียนถาน – ซิต้ีเกทเอ�าเล็ท - ท9าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก –  

  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)         (B/-/-) 



เช�า บริการอาหารเช�า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ แบบติ่มซำขึ้น
ช่ือของฮ9องกง อาทิ ฮะเกoา ขนมจีบกุ�ง กoวยเต๋ียวหลอด โจRก 

กระเช�านองปtง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที ่ยาว

ที ่ส ุดในโลก จากตุงชุงสู *ที ่ราบนองปrงใน เวลา 25 นาที ท*านจะได�ชมทวิทัศน�
รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปJตยกรรมจีนโบราณของหมู*บ�าน
นองปrงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร�เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร นำท*านเดินทางสู* 
วัดพระใหญ*โปหลิน (Polin Monastery) เพื ่อให�ท *านนมัสการพระใหญ*วัดโป
หลิน หรือ นิยมเรียกว*าพระใหญ*แห*งเกาะลันเตา เพ่ือเปBนสิริมงคล ** ในกรณีที่กระเช�านองปrง งดให�บริการ ไม*ว*าเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเปBนน่ังรถโดยสารของทางนองปrง เปBนการทดแทน ** 

นําท*านขอพร พระใหญ9เทียนถาน (Tian Tan Buddha) ณ ลานอธิษฐาน ให�ทุกท*านได�ตั้งจิตอธิษฐานขอ

พรไม*ว*าจะเปBนเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค�พระเปBนปรางค�ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท*านสามารถเดินขึ้น
ชมฐานองค�พระได� โดยจะมีบันไดทอดยาวจํานวน 268 ข้ัน บริเวณฐานพระพุทธรูป เปBนที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระ

เขี้ยวแก�ว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาด พุทธประวัติโดยวาดจากสีน ้ำมัน (ไม*รวมค*าเข�าชม 

ท*านละ 60 เหรียญฮ*องกง) หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได� และยังมีรูปปJMนของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความ
เชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู*รอบๆ บริเวณฐานองค�พระ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท9องเท่ียว  

นำท*านเดินทางสู* ซิตี้ เกท เอาทAเล็ท (City Gate Outlet) เปBนเอาท�เล็ทขนาดใหญ*ที่สุดของฮ*องกง อยู*ใกล�

กับสนามบินฮ*องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเปBนสถานท่ีขึ้นกระเช�าไปไหว�พระใหญ*นองปrง มีแบรนด�
ต*างประเทศให�เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนท้ังคนฮ*องกงและนักท*องเท่ียวต*างพากันมาช�อปปrMงกันที่น่ีจนเต็มห�างเลย
ทีเดียว นอกจากส*วนของห�างแล�วยังมีร�านอาหารต*างๆ , ศูนย�อาหาร Food Republic , ซุปเปอร�มาร�เก็ต , โรงภาพยนตร� และ
โรงแรม Novotel City Gate Hong Kong ห�าง City Gate Outlet มีแบรนด�ต*างๆให�เลือกมากกว*า 90 แบรนด� เช*น 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  

ได�เวลาอันสมควรนำท*านเดินทางสู* ท9าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บกRอก  

18.35 ออกเด ินทางสู * ท9าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY 

PACIFIC AIRLINE  เท่ียวบินท่ี CX703 

20.35           เดินทางถึง ท*าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

**รายละเอียดไฟลAทบิน โปรดดูท�ายโปรแกรม** 

 

อัตราค9าบริการ 

กำหนดการเดนิทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ราคาผู�ใหญ9ต9อท9าน 

พักห�องละ 2-3 ท9าน 
ห�องพัก

เด่ียว เพ่ิม 

ไม9ใช�ตั๋วเครื่องบิน 

ท9านละ 

19-21 เมษายน 66 
เปtดเพ่ิม 

CX700 BKK-HKG 08.10 – 12.10 

CX703 HKG-BKK 18.35 – 20.35 
18,999 6,500 10,999 

06 – 08 พฤษภาคม 66 
CX700 BKK-HKG 08.10 – 12.10 

CX703 HKG-BKK 18.35 – 20.35 
19,999 6,500 10,999 

07 – 09 พฤษภาคม 66 
CX700 BKK-HKG 08.10 – 12.10 

CX703 HKG-BKK 18.35 – 20.35 

19,999 
6,500 10,999 

11 – 13 พฤษภาคม 66 CX700 BKK-HKG 08.10 – 12.10 19,999 6,500 10,999 



 

** หากลูกค�าท9านใดท่ีจำเปzนต�องออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวรA , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ�าหน�าท่ีของ

บริษัท ทุกคร้ังก9อนทำการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลAท หรือ เวลาบิน โดยไม9แจ�งให�ทราบ

ล9วงหน�า ท9านใดมีไฟลAทบินภายในประเทศต9อ โปรดแจ�งให�บริษัทฯทราบในวันจองทัวรA  

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนAของตัวท9านเอง ** 

 

** อัตราค9าบริการข�างต�น ยังไม9รวมค9าทิปคนขับรถ หัวหน�าทัวรA และ มัคคุเทศกAท�องถิน่ ตามธรรมเนียม ท9านละ 1,500 
บาท / ทริป / ต9อลูกค�า ผู�เดินทาง 1 ท9าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู�ใหญ9 ยกเว�นเฉพาะ เด็กอายุไม9ถึง 2 ป| ณ วัน

เดินทางกลับ ทั้งน้ีท9านสามารถให�มากกว9าน้ีได� ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท9าน ** 
 

** ราคาเดก็อายุต่ำกว9า 2 ป| (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท9านละ 6,500 บาท **  (ไม9มีท่ีนั่งบนเครื่องบิน) 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท9องเที่ยว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท9านัน้ กรณีถอืหนังสือเดินทางต9างประเทศ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค9าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวรA โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวรA  

100 USD กรุณาติดต9อสอบถามเปzนกรณีพิเศษ   ** 

 
**พาสปอรAตของผู�เดินทาง ต�องมีอายุมากกว9า 6 เดือนข้ึนไป!!!** 

 

CX703 HKG-BKK 18.35 – 20.35 

14 – 16 พฤษภาคม 66 
CX700 BKK-HKG 08.10 – 12.10 

CX703 HKG-BKK 18.35 – 20.35 

19,999 
6,500 10,999 

18 – 20 พฤษภาคม 66 
CX700 BKK-HKG 08.10 – 12.10 

CX703 HKG-BKK 18.35 – 20.35 

19,999 
6,500 10,999 

21 – 23 พฤษภาคม 66 
CX700 BKK-HKG 08.10 – 12.10 

CX703 HKG-BKK 18.35 – 20.35 

19,999 
6,500 10,999 

25 – 27 พฤษภาคม 66 
CX700 BKK-HKG 08.10 – 12.10 

CX703 HKG-BKK 18.35 – 20.35 

19,999 
6,500 10,999 

28 – 30 พฤษภาคม 66 
CX700 BKK-HKG 08.10 – 12.10 

CX703 HKG-BKK 18.35 – 20.35 

19,999 
6,500 10,999 



หมายเหตุ : ตามนโยบายของฮ9องกงร9วมกับการท9องเที่ยวแห9งเมืองฮ9องกงเพ่ือโปรโมทสินค�าพ้ืนเมือง ในนามของร�าน
รัฐบาล คือ จิวเวอร่ี หยก สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งจำเปzนต�องระบุไว�ในโปรแกรมทัวรA เพราะมีผลกับราคาทัวรA ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนช้ีแจงลูกค�าทุกท9านว9า ร�านรัฐบาลทุกร�านจำเปzนต�องรบกวนทุกท9านแวะชม ซ้ือหรือไม9ซือ้ข้ึนอยู9กับความพอใจ
ของลูกค�าเปzนหลกั ไม9มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ�าหากลูกค�าไม9มีความประสงคAจะเข�าร�านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค9าใช�จ9ายท่ีเกิดข้ึนจากท9านเปzนจำนวนเงิน 500 เหรียญฮ9องกง / คน / ร�าน 
 
** กรณีต�องการตัดกรุRปส9วนตัว หรือ กรุRปเหมา ท่ีสถานะผู�เดินทางเปzน เด็กนกัเรียน นักศกึษา ครู ธุรกิจขายตรง ขาย

เคร่ืองสำอางคA หมอ พยาบาล ชาวต9างชาติ หรือคณะท่ีต�องการให�เพ่ิมสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต9อเจ�าหน�าท่ี เพ่ือแจ�ง

รายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือสนอราคาใหม9ทุกครั้ง ไม9สามารถอ�างอิงโปรแกรมจากในซีรี่สAได� ** 

 

 

อัตราค9าบริการน้ีรวม 

� ค*าตั๋วเคร่ืองบินไปและกลับพร�อมคณะ ตามรายการท่ีระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค*าภาษีสนามบินและค*าภาษี

น้ำมันทุกแห*ง 

� ค*าธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใต�ท �องเครื่องบินใบใหญ* ตามเงื่อนไขที ่ทางบริษัท กับ สายการบิน 

Hongkong Airline คือ อนุญาตให�ผู�เดินทางทุกท*าน โหลดกระเป�าลงใต�ท�องเคร่ืองบินได� ท9านละไม9เกิน 20 กิโลกรัม 

และ สัมภาระที่ถือขึ้นเคร่ือง มีน้ำหนักไม9เกิน 7 กิโลกรัม เท*าน้ัน 

� ค*ารถโค�ชปรับอากาศตลอดเส�นทางตามท่ีรายการระบุ  

� ค*าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท*า (พัก 2-3 ท*าน/ห�อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร� การแข*งขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทำให�โรงแรมตามกำหนดการณ�เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปBน

เมืองใกล�เคียงแทน โดยอ�างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

� ค*าธรรมเนียมเข�าชมสถานท่ีต*างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม*รวมจะชี้แจงแต*ละสถานที่ในโปรแกรม) 

� ค*าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

� ค*าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท*องเที่ยว วงเงินประกันท*านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม�) 

 

อัตราค9าบริการนี้ไม9รวม 

× ไม9รวมค9า Optional Tour  

× ค*าใช�จ*ายส*วนตัวของผู�เดินทาง อาทิ ค*าทำหนังสือเดินทาง ค*าโทรศัพท� ค*าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค*าซักรีด ค*ามินิบาร�ใน

ห�องและค*าพาหนะต*างๆ ท่ีมิได�ระบุในรายการ 



× ค*าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ำหนักเกินกว*าที่สายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ* เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค*าวีซ*าสำหรับพาสสปอร�ตต*างชาติ (ถ�ามี) โดยผู�เดินทางต�องทำการย่ืนเองเท*าน้ัน 

× ค*าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช�ากว*าเวลานัดหมาย ท*านต�องออกค*าเดินทางด�วยตนเอง 

× ค*าใช�จ*ายด�านเอกสารส*วนตัว เช*น ค*าทำหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร�ต เปBนต�น 

× ค*าอาหารสำหรับท*านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม 

× ค*าธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความต�องการเปBนกรณีพิเศษหากสามารถทำได� ท้ังน้ีข้ึนอยู*กับสายการ

บิน และ รุ*นของเคร่ืองบินแต*ละไฟล�ทที่ใช�บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได�อยู*ที่สายการบินเปBนผู�กำหนด 

× ค*าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได�ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล�ว 

× ทิปคนขับรถ หัวหน�าทัวรA และ  มัคคุเทศกAท�องถิ่น ตามธรรมเนียม ท9านละ 1,500 บาท/ทร ิป/ต9อลูกค�า ผู�

เด ินทาง 1 ท9าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู �ใหญ9 ยกเว�นเฉพาะ เด็กอายุไม9ถึง 2 ป| ณ วันเดินทางกลับ ทั ้งนี้ท9าน

สามารถให�มากกว9าน้ีได� ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท9าน 

× ภาษีมูลค*าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ*าย 3% กรณีต�องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชำระเงิน 

• กรุณาทำการจองล*วงหน�าอย*างน�อย 30 วัน ก*อนออกเดินทาง พร�อมชำระเงินมัดจำคร้ังท่ี 1 ท*านละ 10,000 บาท 

หลังจากส*งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย*างเช*น ท*านจองวันน้ี กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก*อนเวลา 16.00 น. 

เท*าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม*ได�รับยอดเงินตามเวลาท่ีกำหนด และหากท*านมีความประสงค�

จะต�องเดินทางในพีเรียดเดิม ท*านจำเปBนต�องทำจองเข�ามาใหม* น่ันหมายถึงว*า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะ

ให�สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว�นโปรแกรมราคาพิเศษ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค*าบริการ เต็มจำนวน เท*าน้ัน  

• เมื่อท*านชำระเงินไม*ว*าจะท้ังหมดหรือบางส*วน ทางบริษัทฯถือว*าท*านได�ยอมรับเง่ือนไขและข�อตกลงต*างๆที่ได�ระบุ

ไว�ทั้งหมดน้ีแล�ว 

• กรณีลูกค�าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม*ถึง 15 วัน ก*อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บค*าทัวร�เต็มจำนวน 100% 

• หากชำระเงินในแต*ละส*วนแล�ว โปรดส*งสำเนาเอกสาร หลักฐานการชำระเงิน พร�อมระบุชื ่อผู �จอง โปรแกรมท่ี

เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ� , อีเมล หรือ ไลน� ท่ีท*านสะดวก 



• ส*งรายชื่อสำรองท่ีน่ัง ผู�เดินทางจำเปBนจะต�องส*งสำเนาหนังสือเดินทาง หน�าแรกที่มีรูปถ*าย และ ข�อมูลผู�เดินทาง

ครบถ�วนชัดเจน พาสปอรAตจะต�องมีอายุคงเหลืออย9างน�อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และ

จะต�องมีหน�าว*างอย*างน�อย 2 หน�า โดยลงลายมือชื่อพร�อมยืนยันว*าต�องการเดินทางท*องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียด

วันเดินทาง , ในคณะของท*านมีใครบ�าง ,ระบุชื ่อคู *พักของท*าน(ในกรณีที ่ท *านเดินทางมากกว*า 2 ท*าน), เบอร�

โทรศัพท�ท ี่สะดวกให�ติดต*อ กรณีที ่ท *านไม*ส*งสำเนาหนังสือเด ินทาง หน�าแรกที ่มีรูปถ*าย และ ข�อมูลผู �เดินทาง 

ครบถ�วนชัดเจนมาให�ทางบริษัทฯ ไม*ว*ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม*รับผิดชอบต*อค*าเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองตั๋วเคร่ืองบินหรือ บัตรเข�าชมสถานที่ต*างๆ 

ใดๆ ทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม9น�อยกว9า 30 วัน ก9อนวันเดินทาง คืนเงินค*าทัวร�โดยหักค*าใช�จ*ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

                ** ยกเว�น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ� ต�องยกเลิกเดินทางไม*น�อยกว*า 45 วัน ก*อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก9อนวันเดินทาง คืนค*าบริการร�อยละ 50 ของค*าบริการที ่ชำระแล�ว หรือหัก

ค*าใช�จ*ายตามจริง เช*น ค*ามัดจำตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค*าใช�จ*ายจำเปBนอ่ืนๆ 

• ยกเลิกการเดินทางน�อยกว9า 15 วัน ก9อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม*คืนเงินค*าบริการที่ชำระมาแล�ว

ท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักค*าใช�จ*ายท่ีได�จ*ายจริงจากค*าบริการท่ีชำระแล�วเน่ืองในการเตรียมการจัดการนำเที่ยว

ให�แก*นักท*องเที่ยว เช*น การสำรองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม*รับผิดชอบ และ คืนค*าทัวร�ส*วนใดส*วนหน่ึงให�ท*านได�ไม*ว*ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช*น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ*า ด*านตรวจคนเข�าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต�องการเปล่ียนแปลงผู�เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต�องแจ�งให�ทางบริษัททราบล9วงหน�า อย9างน�อย 20 วัน 

ก9อนออนออกเดินทาง กรณีแจ�งหลังจากเจ�าหน�าที่ออกเอกสารเรียบร�อยแล�ว ไม*ว*าส*วนใดส*วนหน่ึง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค*าใช�จ*ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ทั้งน้ีขึ้นอยู*กับช*วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ

ของแต*ละคณะ เปBนสำคัญด�วย กรุณาสอบถามกับเจ�าหน�าที่เปBนกรณีพิเศษ 

• กรณีต�องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ หักค9าใช�จ9าย

การดำเนินการต9างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองคร้ังแรก ตามจำนวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม*ว*ากรณี

ใดๆท้ังสิ้น 

• กรณีในราคาทัวรAพิเศษ(Promotion) หากทำการจองและชำระเงินมาแล�ว ทางบร ิษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิก และไม9คืนค9าใช�จ9ายทั้งหมด 



• เงื ่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั ๋วเครื่องบ ิน เป Bนต ั ๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ2ป) ราคาต ั๋วเครื ่องบิน

โปรโมชั่น เมื่อจองทัวร�ชำระเงินค*าจองค*าทัวร�แล�ว ไม*สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได�ทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได�ดำเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล�ว (กรณีต๋ัว Refund ได� หมายถึง เรียก

เงินคืนได�บางส*วน) ผู�เดินทางจำเปBนจะต�องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท*าน้ัน  

• กรณีท่ีท9านต�องการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณ�ความไม*สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ 

ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ท่ีสายการบิน หรือในส*วนของการบริการทางประเทศที่ท*านเดินทางท*องเท่ียว 

ยังคงให�บริการอยู*เปBนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม*คืนค*าทัวร�ทั้งหมด หรือบางส*วนให�กับท*าน 

• บริษัทฯ จะไม9รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม9คืนค9าทัวรAท้ังหมด หรือบางส9วนให�กับท9านในกรณีดังน้ี 

- กรณีที่กองตรวจคนเข�าเมือง ห�ามผู�เดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห�ามนำเข�าประเทศ

เอกสารเดินทางไม*ถูกต�อง หรือความประพฤติส*อไปในทางเสื่อมเสียด�วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เข�าเมืองห�ามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ*า อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู�โดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข�าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข�าเมือง ให�กับชาวต*างชาติ หรือ คนต*างด�าวที่พำนัก

อยู*ในประเทศไทย 

 

เง่ือนไขสำคัญอื่นๆที่ท9านควรทราบก9อนการเดินทาง 

• คณะเดินทางจำเปzนต�องมีขึ้นต่ำ 20 ท9าน หากต่ำกว*ากำหนด คณะจะไม*สามารถเดินทางได� หากผู�เดินทางทุกท*าน

ยินดีที่จะชำระค*าบริการเพ่ิมเพ่ือให�คณะเดินทางได� ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือให�ทุกท*านเดินทางตาม

ความประสงค�ต*อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต*อไป 

โดยทางบริษัทฯ จะแจ�งให�ท*านทราบล*วงหน�าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม*อีกคร้ัง ทั้งน้ี กรุณาอย*าเพิ่ งคอนเฟrร�

มลางาน  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทัวร�สามารถเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง , 

สายการบิน เป Bนต�น โดยมิต �องแจ�งให�ทราบล*วงหน�า การบริการของรถบัสนำเที ่ยวฮ*องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ*องกง สามารถให�บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได� โดยมัคคุเทศก�และคนขับจะเปBนผู�บ ริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี้ข ึ ้นอยู *กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป Bนหลัก จ ึงขอสงวนสิทธิ ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาท*องเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรAต ผู�เดินทางทุกท*าน จะต�องมีอายุคงเหลืออย*างน�อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย และจะต�องมีหน�าว*างอย*างน�อย 2 หน�า สำหรับประทับตราที่ด*านตรวจคนออก และ เข�าเมือง 



• เนื่องจากการท9องเที่ยวในครั้งนี้ เปzนการชำระแบบเหมาจ9ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต9างประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธิ์ ท*านไม*สามารถขอรับเงินคืนได�ในบริการบางส*วนที่ท*านไม*ต�องการได�รับบริการ  

• กรณีที่ท9านถูกปฎิเสธการเดินทางเข�าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม9รับผิดชอบค9าใช�จ9ายที่จะเกิดข้ึน และ จะ

ไม9สามารถคืนเงินค9าทัวรAท่ีท9านชำระเรียบร�อยแล�ว 

• หากวันเดินทาง เจ�าหน�าท่ีสายการบิน หรือ ด9านตรวจคนออก และ เข�าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ 

พาสปอรAตของท9านชำรุด เช*น เปFยกน้ำ ขาดไปหน�าใดหน�าหน่ึง มีหน�าใดหน�าหน่ึงหายไป มีกระดาษหน�าใดหน�า

หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว*างสันของเล*มหนังสือเดินทาง เปBนต�น ไม*ว*ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจ�าหน�าท่ีด*านตรวจคนออก และ เข�าเมือง มีสิทธ์ิไม9อนุญาตให�ท9านเดินทางต9อไปได� ดังน้ันกรุณาตรวจสอบสภาพ

หนังสือเด ินทางของท*านให �เรียบร�อยก*อนออกเด ินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต *อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต*างประเทศเพ่ือทำหนังสือเดินทางฉบับใหม* โดยใช�ฉบับเก*าไปอ�างอิง และ ยืนยันด�วย พร�อมกับแจ�งมาที่บริษัทเร็ว

ท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงข�อมูลหนังสือเดินทาง หากท*านได�ส*งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร�อยแล�ว กรณีที่ยังไม*

ออกต๋ัวเคร่ืองบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได�ไม*มีค*าใช�จ*าย แต*หากออกตั๋วเคร่ืองบินเรียบร�อยแล�ว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค*าใช�จ*ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส*วนใหญ*ต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุ2ปจะออกก*อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วัน ก*อนออกเดินทาง ท้ังน้ีข้ึนอยู*กับกระบวนการและข้ันตอนของแต*ละกรุ2ปเปBนสำคัญ 

• ข�อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน ในการเดินทางเปBนหมู*คณะ ผู�โดยสารจะต�องเดินทางไป - กลับพร�อมกัน หาก

ต�องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท*านจะต�องชำระค*าใช�จ*ายส*วนต*างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร�เรียกเก็บ 

• เก่ียวกับการจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน จะเปBนไปตามท่ีสายการบินกำหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม*สามารถเข�าไปแทรกแซงได� 

แต*ท้ังน้ีและท้ังน้ัน ทางบริษัทจะพยายามให�ท*านท่ีมาด�วยกัน ได�น่ังด�วยกัน อย*างที่ดีสุด 

• ข�อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบห�องพักของแต*ละโรงแรมแตกต*างกัน จึงอาจทำให�

ห�องพักแบบห�องเด ี ่ยว (Single) และห�องคู * (Twin / Double) และ ห �องพักแบบ 3 ท*าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ห�องพักอาจจะไม*ติดกัน หรือ อาจอยู*คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งข้ึนอยู*กับระบบการจัดการของโรงแรม   

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล*าช�าของ

สายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ�ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก*อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม*ว*าจะด�วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเปBนเหตุการณ�ที่นอกเหนือการควบคุม

จากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค�าเปBนสำคัญ 

• หากในวันเดินทาง สถานท่ีท*องเที่ยวใดท่ีไม*สามารถเข�าชมได� ไม*ว*าด�วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม*คืนค*าใช�จ*าย เน่ืองจากทางบริษัทได�ทำการจองและถูกเก็บค*าใช�จ*ายแบบเหมาจ*ายไปล*วงหน�าทั้งหมดแล�ว 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค9าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห9งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก9อนวันเดินทาง  



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล9วงหน�าอันเน่ืองจากสาเหตุต9างๆ  

• บริษัทฯ จะไม9รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล9าช�าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท�วง , 

การนัดหยุดงาน , การก9อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ ่งของผิดกฎหมาย ซึ ่งอยู 9นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะไม9รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท9าน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท9องเท่ียวเอง  

• เมื ่อท9านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค9าทัวรAทั ้งหมดกับทางบริษัทฯ แล�ว ทางบร ิษัทฯ จะถ ือว9าท9านได�ยอมรับ

เงื่อนไขข�อตกลงต9างๆ ทั้งหมด  

• รายการน้ีเปzนเพียงข�อเสนอที่ต�องได�รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได�สำรองโรงแรมที่พักใน

ต*างประเทศเรียบร�อยแล�ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล�เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

• กรณีผู�เดินทางต�องการความช9วยเหลือเปzนพิเศษ อาทิเช9น ใช�วีลแชรA กรุณาแจ�งบริษัทฯ อย*างน�อย 7 วันก*อน

การเดินทาง หรือต้ังแต*ที่ท*านเร่ิมจองทัวร� มิฉะน้ันบริษัทฯไม*สามารถจัดการได�ล*วงหน�าได�  

• มัคคุเทศกA พนักงานและตัวแทนของผู�จัด ไม9มีสิทธิในการให�คำสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผู�จัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู�มีอำนาจของผู�จัดกำกับเท*าน้ัน 

• กรณีต�องการพักแบบ 3 ท9าน ต9อห�องหรือห�องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห�อง Triple ไม*เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจัดห�องให�เปBนแบบ แยก 2 ห�อง คือ 1 ห�องพักคู* และ 1 ห�องพักเดี่ยว อาจไม*มีค*าใช�จ*ายเพิ่ม หรือ หากมี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

• บริการน้ำดื ่มท9านวันละ 1 ขวด ต*อคนต *อว ัน โดยเริ ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงว ันสุดท�าย ของการ

เดินทาง ยกเว�นวันอิสระจะไม*มีน้ำดื่มแจก 

 
** เมื่อท9านชำระเงินค9าทัวรAให�กับทางบริษัทฯแล�ว ไม9ว9าส9วนใดส9วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว9าท9านได�ยอมรับ

เง่ือนไขข�อตกลงทั้งหมดนี้แล�ว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกท9าน ที่มอบความไว�วางใจ ให�เราบรกิาร ** 


