
 

บินดวยสายการบิน HONGKONG AIRLINE (HX) : ขึ้นเครือ่งท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ำหนักไมเกิน 20 ก.ก.  และถือข้ึนเครื่องบินไดน้ำหนักไมเกิน 7 ก.ก.** 

**พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ** 

HX780 BKK – HKG 02.00 – 05.55 

HX765 HKG - BKK 19.05 – 20.55 

**รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม** 



DAY 1   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)         (-/-/-) 

23.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน HONGKONG AIRLINE 

โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนา

ทัวรใหคำแนะนำเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ: ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนำอาหารสด 

จำพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 

ดานตรวจคนเขาเมือง  

DAY 2  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแลบ็กอก) - วิคตอเรียพคี - PEAK TRAM– รีพลสั

  เบย – เจาพอกวนอู วัดกวนไท - ถนนซุปเปอรสตาร – ชมโชวแสงสเีสียง    (-/L/-) 

02.00 ออกเดินทางสู เช็กแล็บกอก ฮองกง (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINE 

เที่ยวบินที่ HX780  

 

05.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ฮองกง (เขตการปกครองพิเศษ)  

(ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย นำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับ

อากาศ 

08.00 จากนั ้นนำทานเดินทางสู จ ุดชมวิวเกาะฮองกง ณ วิคตอเรียพีค น่ังรถรางพีคแทรม ขึ ้นสู ยอดเขา  

VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮองกง โดยรถรางพีคแทรมเปดใชบริการมามากกวา 120 

ปแลว บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอัน

งดงามของ เกาะฮองกงและเกาลูนไดทั้งเกาะอยางชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและหามพลาด เมื่อขึ้นมา The 

Peak สามารถมองเห็นวิวได 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟา



ที่สูงตระหงานและอาคารตางๆ ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา, ตึกไชนาแบงคและตึก

อ่ืนๆ อันเปนที่ต้ังของธุรกิจ ช้ันนำของฮองกงพรอมทั้งถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 

จากนั้นนำทานเดินทางสูหาด รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้ ที่สวยที่สุด

แหงหน่ึง และยังใชเปนฉากในการถายทำภาพยนตรหลายเรื่อง มีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่ง

ทำหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอ

พรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล และขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหน่ึง

ครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ป 

นำทานสักการะ เจาพอกวนอู วัดกวนไท (Kwan Tai Temple) ใน Sham Shui Po หรือที่คนไทยๆ

นิยมเรียกวา "วัดเทพเจากวนอู" เปนสถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือวาเปนวัดแหงเดียวในเขตเกาลูน ที่สรางขึ้น

เพื่อบูชาเทพเจากวนอู ซึ่งทานเปนเทพเจาแหงความซื่อสัตย เปยมไปดวยคุณธรรม ศาลเจาพอกวนอูแหงนี้ ผู



ที่มาไหวสักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร เนื่องจากวา เจาพอกวนอู เปนเทพเจาที่รักษาคำพูดดวย

ชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย ชวยปกปองสิ่งเลวราย อันตรายตาง ๆ และชวยเสริมอำนาจบารมีในการปกครอง 

ทานมีจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปญญาเปนเลิศ และไมประมาท ทานจึงเปนสัญลักษณแหงความเขมแข็งโดด

เดี่ยว ไมครั่นครามตอศัตรู ฉะนั้นการมาบูชาขอพรทาน จะชวยเสริมดวงไมใหเพลี่ยงพล้ำแกศัตรู ทำใหมีมิตรที่

ซื่อสัตย และคุมครองบริวารใหกาวหนาและอยูเย็นเปนสุข ซึ่งผูประกอบอาชีพ ตำรวจ ทหาร และ นักการเมือง 

จึงมักจะนิยมบูชาเทพเจากวนอู เปนพิเศษ  

จากนั้นอิสระใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกันที่สถานีจอรแดนถึงจิมซาจุย มีรานขาย

ของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพ้ืนเมืองฮองกงอยู

ดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ง

ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนด

ดังมากมายใหทานไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, 

GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

ค่ำ          อิสระอาหารค่ำ ยานจิมซาจุยตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทองเท่ียว  

ไกดและหัวหนาทัวรนัดเวลาและนำทานเดินสูและนัดเวลากลับโรงแรมดวยตัวเองไมมีรถบัสบริการ ไปยังถนน

ซุปเปอรสตารและชมโชวแสงสี Symphony of lights  

ถนนซุปเปอรสตาร (Avenue of Stars) สรางไวเพ่ือเปนเกียรติใหกับบรรดาบุคคลสำคัญที่มีสวน 

 



ชวยใหฮองกงไดรับการขนานนามวาเปน "ฮอลลีวูดแหงตะวันออก"หลังผานการปรับโฉมใหมดวยฝมือของเจมส 

คอรเนอร ภูมิสถาปนิกชื่อดัง รวมกับดีไซนเนอรทองถิ่นและตางชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร ไดเปดใหเขาชมอีก

ครั้งในป 2562 กับรอยประทับมือกวารอยอันของเหลาดาราที่มีชื่อเสียง  คุณสามารถถายรูปกบัซุปเปอรสตาร

ดัง พรอมเพลิดเพลินกับวิวที่สวยงามของอาววิคตอเรีย 

พิเศษ !! ชมโชวแสง สี เสียง (The Symphony of Lights) ไดชื่อวาเปนการแสดงแสงสี

เสียงกลางแจงที่ใหญที่สุดซึ่งบันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดวย 44 อาคารช้ัน

นำที่อยูในฝงฮองกง และฝงเกาลูน การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟตางๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลา

ค่ำๆ ของอาวฮองกง แสงไฟที่กระทบจากน้ำในอาวที่มีเรือว่ิงผานไปมาเปนฉากประกอบอยางสวยงาม 

 

ท่ีพัก         RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

** เนื่องจากโรงแรมมีหองนอนประเภท TRP ROOM หรือหองนอน 3 ทาน จำนวนจำกัด กรุณากับเช็คกับ

เจาหนาท่ีกอนจอง ** 

 

DAY 3  ดิสน่ียแลนด เต็มวัน!!        (B/-/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำขึ้นชื ่อของ

ฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยวหลอด โจก 

นำทานเดินทางสู ดิสนียแลนด (Disneyland) อาณาจักรแหง

จินตนาการนี้ประกอบดวยพ้ืนท่ี 7 สวน  ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวน

เจอรแลนด , แฟนตาซีแลนด , ทูมอรโรวแลนด , ทอย สตอรี่ แลนด , กริซ

ลีย กัลช และมิสทิค พอยท  จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร

แลนด ผจญภัยกับการลองเรือทองปาที่เต็มไปดวยสิงสาราสัตวตลอดเสนทาง



และโชวแรงระเบิดที่ตื่นเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะไดพบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสาน

เสียงมิคกี้เมาส พรอมดวยเอฟเฟคตเคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษยตางดาวและขามเวลาไปยัง

ทูมอรโรวแลนด ดินแดนแหงอนาคตและสิ่งที่พลาดไมไดคือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรูป

กับมิคกี้ และจับมือกับเจาเปดชื่อกองโลก เดินทองไปผานสวนหยอมที่เต็มไปดวยวัตถุโบราณที่สรางภาพลวงตา 3 มิติ สำรวจ

พิพิธภัณฑลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณนาตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีวิตตอหนาตอตาใน มิสทิค พอยท และไมควรพลาดกับ  IT’S A 

SMALL WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดาตุกตานานาชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของแตละชาติไว โดยตุกตาจะมีการเคลื่อนไหวไป

ตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณของแตละชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของ

แตละชาติไว โดยตุกตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที่เปน

เอกลักษณของแตละชาติ และอยา 

ลืมแวะทักทายตุกตาสวมชุดประจำชาติของไทย สนุกกับเกมตางๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” 

 

จากนั้นเชิญทานสนุกสนานกับเครื่องเลนในดิสนียแลนดและโซนตางๆ พบกับเครื่องเลนใหมลาสุดธีมมารเวล Ant-Man and 

The Wasp: Nano Battle! ทานสามารถรวมความสนุกไดโดยการขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการตอสูอยาง

กลาหาญแบบอินเทอรแอคทีฟในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพรอมกับ Ant-Man and The Wasp 

เพื่อตอสูกับเหลาราย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผูชั่วราย และสนุกไปกับ Iron Man Experience 

บินไปกับไอรอนแมน เหนือฟากฟาของฮองกง หยิบแวนตา Stark Vision ขึ้นสวมใส แลวเตรียมตัวสำหรับการเขาสูยุคใหม

อยางเต็มตัว! การบินแตละครั ้งของ Expo Edition Iron Wing จะใชพลังงานจากเตาปฏิกรณอารคของตนเองและมี

เทคโนโลยีลาสุดจากสตารค อินดัสตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปญญาประดิษฐ และกระจกท่ี



ซอมแซมตัวเองได เมื่อคุณพรอมสำหรับการบินขึ้น คุณจะไดทองฟากฟาที่ตื่นเตนเราใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลก

ใหมลาสุดและสูงท่ีสุดบนขอบฟาของฮองกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนวา มีรายงานถึงปฏิบัติการ

ของไฮดราอยูบริเวณนี้ ใหเตรียมพรอมสำหรับการตอสู! ซึ่งแตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษเฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับ

ยอสวนอยางมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พรอมดวยทาวนสแควร รานคานารัก ๆ และหอสังเกตการณวิคตอเรีย 

 

ขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดที่เมน

สตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ)  ชมและเชียรตัวละครดิสนีย ที่รวมขบวนมากมายไมวาจะเปนตัวการตูน

ดัง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามดวยเจาหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง 

อาทิ  Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรือตัวละครจากภาพยนตดังอาทิ The Jungle Book, The Lion 

King, Toy Story ฯลฯ 

ชมไฮไลทการแสดงดอกไมไฟที่ปราสาทเจาหญิง ชวงเวลา 2-3 ทุม  *อาจมีการยกเลิกการแสดงหากสภาพอากาศไม

เอ้ืออำนวย* 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเท่ียว 

ค่ำ   อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการทองเท่ียว 

ท่ีพัก  RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 

** เนื่องจากโรงแรมมีหองนอนประเภท TRP ROOM หรือหองนอน 3 ทาน จำนวนจำกัด กรุณากับเช็คกับ

เจาหนาท่ีกอนจอง ** 



 

DAY4  วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซยีน – วัดเจาแมกวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ – รานหยก  

  – ชอปปงยานจิมซาจุย – ทาอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (B/L/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำขึ้นชื่อของฮองกง อาทิ ฮะเกา ขนมจีบกุง กวยเตี๋ยว

หลอด โจก 

นำทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) 

เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนใหความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน 

ตำนาน แชกงหมิว มีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบ

เอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญ

ตางก็ยำเกรงตอกำลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออก

รบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั ้ง ทานใชสัญลักษณรูป

กังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนำขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลามีความเชื่อวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูป

กังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะชวยเสริมสิริมงคล นำพาแตความโชคดี มีอำนาจเขมแข็ง เสริมกำลังใจใหแก

กองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนำทัพสูศึกของทานจึงเปนตำนานมาจนทุกวันนี้ ปจจุบัน ดานในมีรูปปนสูง

ใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจำวัดแหงนี้ ดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลาย

ตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขามากราบไหวจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนำโชค" เพื่อหมุน

แตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพ่ือความเปนสิริมงคล 

 



นำทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหวพระสละโสด 

เสี่ยงเซียมซีสุดแมน โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม วัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีน

หลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรัก

จากเทพเจาองคนี้แตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว 

เปนรูปปนสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ชาวจีนมักมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับ

เทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธีน่ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหานยาง 

นำทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมฮองฮำ 

(Hung Hom Kwun Yum Temple) 
เปนหนึ ่งในวัดที ่ชาวฮองกงนั ้นเลื ่อมใสกันมาก 

ดวยความที ่เจาแมกวนอิมนั ้นเปนเทพเจาแหง

ความเมตตา ฉะนั ้นเมื ่อใครมีทุกขร อนอะไรก็

มักจะมากราบไหวขอพรใหเจาแมนั ้นชวยเหลือ 

นอกเสียจากน้ีที่น่ียังขึ้นช่ือในเรื่องเซียมซีที่แมนมาก และ ยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย 

 นำทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับสำหรับ

เสริมดวงชะตาของตัวทานเอง เปนรูปกังหันลมที่มีช่ือเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกำเนิดขึ้นที่น่ี  



นำทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาหยกคุณภาพดีของเมือง 

จากนั้นใหทานอิสระชอปปงที่ยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนด

เนมจากทั่วทุกมุมโลกทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอิ่มจุใจ อีกทั้งยังเปนที่ที่คุณ สามารถอ่ิม

เอมกับอาหารช้ันเลิศ บรรยากาศหรู เลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกงไดเชนกัน  

 

ไดเวลาอันสมควรนำทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บกอก  

19.05 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONGKONG 

AIRLINE เที่ยวบินที่ HX765 

20.55           เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 



**รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม** 

 

** หากลูกคาทานใดที่จำเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของ

บริษัท ทุกครัง้กอนทำการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร  

ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ หวัหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 

บาท / ทรปิ / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน

เดินทางกลบั ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน ** 

 

** ราคาเด็กอายุต่ำกวา 2 ป (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 6,500 บาท **  (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบนิ) 

** บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถือหนังสอืเดินทางตางประเทศ 

ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์เรยีกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร  

100 USD กรณุาติดตอสอบถามเปนกรณพีิเศษ   ** 

อัตราคาบรกิาร 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน 

ราคาผูใหญตอทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 
หองพักเด่ียว 

เพิ่ม 
ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ทานละ 

16 – 19 กุมภาพันธ 66 
HX780 BKK-HKG 02.00 – 05.55 

HX765 HKG-BKK 19.05 – 20.55 
21,999 5,000 14,999 

23 – 26 กุมภาพันธ 66 
HX780 BKK-HKG 02.00 – 05.55 

HX765 HKG-BKK 19.05 – 20.55 
21,999 5,000 14,999 

10 – 13 มีนาคม 66 
HX780 BKK-HKG 02.00 – 05.55 

HX765 HKG-BKK 19.05 – 20.55 
21,999 5,000 14,999 

17 – 20 มีนาคม 66 
HX780 BKK-HKG 02.00 – 05.55 

HX765 HKG-BKK 19.05 – 20.55 
21,999 5,000 14,999 



 

**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองฮองกงเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน

รัฐบาล คือ จิวเวอรี่ หยก สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งจำเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึง

อยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจำเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจ

ของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบรษิัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเปนจำนวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน 

 

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ทีส่ถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรยีน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขาย

เครือ่งสำอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะทีต่องการใหเพิม่สถานทีข่อดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจง

รายละเอียด โดยละเอียด เพื่อสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได ** 

 

อัตราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี

น้ำมันทุกแหง 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื ่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน 

Hongkong Airline คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 

และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ำหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทาน้ัน 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ  

 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำใหโรงแรมตามกำหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปน

เมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ในโปรแกรม) 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

 

อัตราคาบรกิารนีไ้มรวม 



× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทำหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน  

× คาวีซาสำหรับพาสสปอรตตางชาติ (ถามี) โดยผูเดินทางตองทำการย่ืนเองเทาน้ัน 

× คาเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาชากวาเวลานัดหมาย ทานตองออกคาเดินทางดวยตนเอง 

× คาใชจายดานเอกสารสวนตัว เชน คาทำหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอรต เปนตน 

× คาอาหารสำหรับทานที่ทานเจ มังสวิรัติ หรอือาหารสำหรับมุสลิม 

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทำได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการ

บิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกำหนด 

× คาภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผู

เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทาน

สามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงนิ 

• กรุณาทำการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ทานละ 10,000 บาท 

หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. 

เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากทานมีความประสงค

จะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจำเปนตองทำจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะ

ใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบริการ เต็มจำนวน เทาน้ัน  

• เมื่อทานชำระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ

ไวทั้งหมดน้ีแลว 



• กรณีลูกคาทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บคาทัวรเต็มจำนวน 100% 

• หากชำระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสำเนาเอกสาร หลักฐานการชำระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมที่

เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก 

• สงรายชื่อสำรองที่นั่ง ผูเดินทางจำเปนจะตองสงสำเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง

ครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และ

จะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียด

วันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื ่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอร

โทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสำเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง 

ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ 

ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาทัวรโดยหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

                ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชำระแลว หรือหัก

คาใชจายตามจริง เชน คามัดจำต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และคาใชจายจำเปนอ่ืนๆ 

• ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชำระมาแลว

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชำระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสำรองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต

ปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

• กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน 

กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอ



สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ

ของแตละคณะ เปนสำคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

• กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจาย

การดำเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณี

ใดๆทั้งสิ้น 

• กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทำการจองและชำระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด 

• เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบิน

โปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชำระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียก

เงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจำเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

• กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ 

ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว 

ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้ 

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนำเขาประเทศ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคน

เขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พำนัก

อยูในประเทศไทย 

 

เงื่อนไขสำคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

• คณะเดินทางจำเปนตองมีขึ้นต่ำ 15 ทาน หากต่ำกวากำหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน

ยินดีที่จะชำระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตาม

ความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป 



โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟร

มลางาน  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง , 

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนำเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สำหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง 

• เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชำระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ  

• กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึน้ และ จะ

ไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชำระเรียบรอยแลว 

• หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ 

พาสปอรตของทานชำรุด เชน เปยกน้ำ ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนา

หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพ

หนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการ

ตางประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็ว

ที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาทีบ่ริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไม

ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสำคัญ 

• ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หาก

ตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชำระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

• เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

แตทั้งน้ีและทั้งน้ัน ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางที่ดีสุด 



• ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทำให

หองพักแบบหองเดี ่ยว (Single) และหองคู  (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 

Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม   

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของ

สายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุม

จากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสำคัญ 

• หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทำการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ  

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , 

การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

• เมื่อทานตกลงชำระเงินมัดจำหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

• รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสำรองโรงแรมที่พักใน

ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

• กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน

การเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

• มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอำนาจของผูจัดกำกับเทาน้ัน 



• กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพ่ิม หรือ หากมี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

• บริการน้ำดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการ

เดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ำด่ืมแจก 

 

** เม่ือทานชำระเงินคาทัวรใหกับทางบรษิัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว ** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 


