
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบิน CATHAY PACITIC (CX) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก.  และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั** 

HONGKONG 



 

DAY 1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - 

วดัหยวน หยวน – จดุชมววิวคิตอเรยีพคี – รพีลสัเบย ์– มงกก๊เลดี ้

(-/L/-) 
 
......... คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม  ิชัน้ 4 เคาน์เตอร์ M สายการบนิ 

Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด
ขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้
ควรทราบ: ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลพนิิจของเจา้หนา้ที่ศุลกากร ด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืง  

......... ออกเดนิทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ฮ่องกง (เขตการปกครองพเิศษ) โดยสายการบนิ Cathay 
Pacific เทีย่วบนิที ่CX........ ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ฮอ่งกง (เขตการปกครองพเิศษ)  
(ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  
หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัหยวน หยวน (Yuen Yuen Institute) วัดนี้สรา้งอยูบ่นเนนิเขาตาม
หลัก ฮวงจุย้ เป็นวดัขนาดใหญท่ีส่วยงามมาก เป็นวัดเดยีวในฮอ่งกงทีบ่ชูาศาสนาพุทธลัทธเิตา๋
และขงจือ้ ชาวฮ่องกงรวมถงึชาวไทยเรานยิมมาท าพธิแีกช้งหรอืฝากดวงชะตาทีว่ัดนี้ โดยให ้
เทพเจา้ไทส้่วนเอี๊ ยะซึง่คอืเทพเจา้ที่คอยคุม้ครองดูแลดวงชะตาของมนุษยช์่วยปกปักรักษา
คุม้ครอง เพราะทางวัดมเีทพเจา้ไทส้่วยเอี๊ ยะครบทัง้ 60 องคพ์รอ้มปีเกดิก ากับไวเ้พื่อความ
สะดวกกับผูม้าบูชา และมีใหเ้ลอืกซือ้ค าอวยพร เสรมิดวงชะตา อยู่ในซองที่สามารถพกใส่

กระเป๋าได ้หรอืไวท้ีโ่ต๊ะท างานได ้วัดหยวนหยวนแห่งนี้ยังเป็นวัดทีล่ะครชือ่ดังเรือ่ง กีเ่พ๊า มา
ถา่ยท าอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั Wonton Noodle 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิเกาะฮอ่งกง ณ วคิตอเรยีพคี โดยรถบสั ในชว่งจุดชมววิกลางเขา 
(Mid-Level) สัมผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ ชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงและฝ่ังเกาลูน และ
อาคารต่างๆ ทีก่่อสรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ เช่นตกึเซ็นทรัลพลาซ่า  ตกึไชน่าแบงค ์และตกึ
อืน่ๆ อันเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิชัน้น าของฮอ่งกง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูห่าด รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้วแหง่นี้ ที่

สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่อง มรีูปป้ันของเจา้แม่

กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวน

สวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ

เพือ่เป็นสริมิงคล และขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง เลดีม้ารเ์ก็ต (Lady Market) อยูใ่นยา่นมงกก๊ เป็นถนนสายชอ้ป

ป้ิง ถนนแตล่ะสายจะมพี่อคา้แม่คา้ทีข่ายสนิคา้เพยีงประเภทเดยีวเท่านัน้ ท าใหส้ะดวกตอ่การ

เลอืกซือ้มากขึน้ ขายของหลากหลายตัง้แต ่เสือ้ผา้แฟชัน่ เครือ่งประดับ เครือ่งส าอางค ์รองเทา้

ผา้ใบ เครื่องใชใ้นครัว อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้ ทีน่ี่คุณจะสามารถซือ้และต่อรองราคา

ของไดเ้กอืบทกุอยา่ง  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั I Club Ma Tau Wai Hotel , SAV Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY 2 
เมอืงฮอ่งกง - วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแช

กงหมวิ – โรงงานเครือ่งประดบั – รา้นหยก – จมิซาจุย่ – 

Symphony of Lights   (B/L/-) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นหนึง่

ในวดัทีช่าวฮอ่งกงนัน้เลือ่มใสกันมาก ดว้ยความทีเ่จา้แมก่วนอมินัน้เป็นเทพเจา้แหง่ความเมตตา 

ฉะนัน้เมือ่ใครมทีกุขร์อ้นอะไรก็มักจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมนั่น้ชว่ยเหลอื นอกเสยีจากนีท้ีน่ี่

ยังขึน้ชือ่ในเรือ่งเซยีมซทีีแ่มน่มาก และ ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวดัไหวพ้ระสละ

โสด เสี่ยงเซียมซีสุดแม่น โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม วัดแห่งนี้เป็นที่

ประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์อย่างเทพเจา้หลักของวัดคือเทพหวังตา้เซียน แต่

เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจา้องคน์ี้แต่อย่างใด แต่เป็นการ

เดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีองมเีสีย้ว

พระจันทรอ์ยู่ดา้นหลังประทับอยู่ ชาวจนีมักมาขอพรความรักกันทีน่ี่ โดยการขอพรกับเทพเจา้

องคน์ีต้อ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิน่ัีนเอง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีให ้

ความเลือ่มใสศรัทธามาเนิ่นนาน ต านาน แชกงหมวิ มปีระวัตเิล่าต่อกันมาวา่ ขณะนัน้เองยังมี

นักรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแมทั่พปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญต่า่งก็ย าเกรงตอ่ก าลัง

พลทีก่ลา้หาญในกองทัพของทา่น ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรทูกุทศิทาง ทกุๆครัง้ ทา่นใช ้

สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกลา้มคีวาม

เชือ่วา่เมือ่พกพาสญัลักษณ์รปูกังหันนี้ไป ณ ทีใ่ดๆ กังหันนี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแตค่วาม

โชคด ีมอี านาจเขม้แข็ง เสรมิก าลังใจใหแ้ก่กองทัพของท่าน ชือ่เสยีงในการน าทัพสูศ้กึของ

ท่านจงึเป็นต านานมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบัน ดา้นในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพ

ประจ าวัดแหง่นี้ ดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมกีังหันอยูห่ลายตัว มกีลองดา้น

ละตัว ประชาชนทีเ่ขา้มากราบไหวจ้ะตอ้งหมนุกังหัน หรอืทีเ่รยีกวา่ "กังหันน าโชค" เพือ่หมนุแต่

ส ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และกอ่นทีท่่านจะออกจากวัดจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็น

สริมิงคล 

 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนหูา่นยา่ง 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพือ่เลอืกซือ้เครือ่งประดับ

ส าหรับเสรมิดวงชะตาของตัวท่านเอง เป็นรูปกังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมกันท่ัวโลก ที่

ถอืก าเนดิขึน้ทีน่ี ่สวยงามโดดเดน่ไมเ่หมอืนใคร  

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้หยกคณุภาพดขีอง

เมอืง 

จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่น จมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้

แบรนดเ์นมจากท่ัวทกุมมุโลกท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จุใจ อกีทัง้ยัง

เป็นทีท่ีค่ณุ สามารถอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหร ูเลอืกอรอ่ยกับรา้นอาหารรสเด็ดของ

ฮอ่งกงไดเ้ชน่กัน  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 

พเิศษ !! ชมโชวแ์สง ส ีเสยีง (The Symphony of Lights) ไดช้ือ่วา่เป็นการแสดงแสงสเีสยีง
กลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุซึง่บันทกึโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดว้ย 44 
อาคารชัน้น าทีอ่ยู่ในฝ่ังฮ่องกง และฝ่ังเกาลูน การแสดงจะมกีารยงิแสง Laser และไฟต่างๆ 
ประกอบเพลง บวกกับเวลาค า่ๆ ของอา่วฮอ่งกง แสงไฟทีก่ระทบจากน ้าในอา่วทีม่เีรอืว ิง่ผา่นไป
มาเป็นฉากประกอบอยา่งสวยงาม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทีพ่กั I Club Ma Tau Wai Hotel , SAV Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY3  
เมอืงฮอ่งกง - ซติ ีเ้กท เอาทเ์ล็ต – สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก – 

กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  (B/-/-) 

(เลอืกซือ้ OPTION เสรมิ กระเชา้นองปิง หรอื ดสินยีแ์ลนด)์ 

**ในกรณีทีท่า่นไมไ่ดซ้ือ้ OPTION เสรมิ จะน าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงทีซ่ติ ีเ้กท

เอาทเ์ล็ต 



 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารแบบติม่ซ า 

น าท่านเดนิทางสู ่ซติ ี ้เกท เอาทเ์ล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญท่ีส่ดุ
ของฮอ่งกง อยูใ่กลก้ับสนามบนิฮอ่งกง มแีบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย สนิคา้ Sale 40-
70% จนทัง้คนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาชอ้ปป้ิงกันที่นี่จนเต็มหา้งเลยทีเดียว 
นอกจากสว่นของหา้งแลว้ยังมรีา้นอาหารตา่งๆ , ศนูยอ์าหาร , ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์
และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หา้ง City Gate Outlet มแีบรนดต์า่งๆใหเ้ลอืก
มากกวา่ 90 แบรนด ์เชน่ 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 
 

                  อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Option 1 : กระเชา้นองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ทีย่าวทีส่ดุในโลก จากตงุชงุ
สูท่ีร่าบนองปิงใน เวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ 
สถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตารเ์หนอืระดับน ้าทะเล 371 เมตร 
บนเขานองปิงยังม ีวดัพระใหญโ่ปหลนิ (Polin Monastery) เพือ่ใหท้่านนมัสการพระใหญ่
วดัโปหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญแ่หง่เกาะลันเตา เพือ่เป็นสริมิงคล  
 
ราคาต ัว๋กระเชา้นองปิง แบบธรรมดา ทา่นละ 240 HKD  
ราคาต ัว๋กระเชา้นองปิง แบบครสิตลั ทา่นละ 320 HKD 
 (สามารถตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Option 2 : ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland) ดนิแดนฝัน เขา้สูอ่าณาจักรแหง่เวทยม์นตร ์ที่
ไดรั้บแรงบันดาลใจจากเทพนยิายในฝัน ทีเ่ต็มไปดว้ยมนตรม์ายา ความสวยงาม ความตืน่เตน้ 
การส ารวจ และตัวละครของดสินีย ์ใหท้่านเพลดิเพลนิไปกับนานาเครือ่งเล่นหลากหลายชนดิ
ทัง้ 7 โซน นอกจากนี้ยังสามารถน่ังรถไฟไอน ้าโบราณเพือ่ชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรด
ของเหลา่ตัวการต์นูจากดสินีย,์ น่ังรถไฟเหาะที ่Space - Mountain , ชมภาพยนตรก์ารต์นูสาม
มติทิี ่Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอ้มแสง ส ีเสยีงอันตระการตาที ่Festival of 
the Lion King และผจญภัยไปกับการลอ่งเรอืเขา้ไปในป่าดงดบิที ่Rafts to Tarzan’s Tree 
House , หบุเขากรซิลยีห์มใีหญ ่รถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่นกับ Runaway Mine Cars , ไป
ในอาณาจักรของเลน่ในสวนหลังบา้นของ Andy เพลดิเพลนิกับของเลน่และกจิกรรมมากมายใน
โซน Toy Story Land แนะโซนเครือ่งเล่นใหม ่!! หนึง่ในซปุเปอรฮ์โีร่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหนึง่
ของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลดิเพลนิไปกับโลกทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของสตารค์ อนิดัสตรี!้ 
เชญิพบกับนวัตกรรมลา่สดุของสตารค์ดว้ยตาของคณุเอง ชมชดุ Iron Man Mark III ซึง่เป็น
สัญลักษณ์ของไอร่อนแมนไดอ้ย่างใกลช้ดิเตาปฏกิรณ์อารค์และผลงานชิน้เอกดา้นเทคโนโลยี
ลา่สดุ Iron Wing ยานตา้นแรงโนม้ถว่ง 
 
ราคาต ัว๋ดสินยีแ์ลนดเ์พยีงทา่นละ 700 HKD , เด็กอายุต า่กวา่ 11 ปี ทา่นละ 600 HKD  
10 ทา่นขึน้ไป  
(สามารถตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็กแล็บกอ๊ก  

………  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Cathay Pacificเทีย่วบนิที ่CX…… ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

………         เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและ

ความประทับใจ 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ให้

บรษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรม
เนยีม ทา่นละ 1,500 บาท / ทรปิ / ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่
ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 
 

** ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี(Infant) ราคาภาษสีนามบนิ ทา่นละ 5,900 บาท **  (ไมม่ที ีน่ ัง่บน

เครือ่งบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการ

เดนิทาง 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาผูใ้หญต่อ่

ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาเด็ก

ต า่กวา่ 11 

ปี 

หอ้งพกั

เดีย่ว เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

เดอืน มกราคม 2563 

3-5 ม.ค. 63 
CX700 BKKHKG 08.20-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
14,999 14,999 3,500 7,999 

เดอืน กมุภาพนัธ ์2563 

21-23 ก.พ. 63 
CX700 BKKHKG 08.20-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
14,999 14,999 3,500 7,999 

28 ก.พ.- 1 ม.ีค.
63 

CX700 BKKHKG 08.20-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
14,999 14,999 3,500 7,999 

เดอืน มนีาคม 2563 

28-30 ม.ีค. 63 
CX700 BKKHKG 08.20-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
14,999 14,999 3,500 7,999 



 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์โดยเก็บแยก

จากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง ตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป!!!** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงฮอ่งกงเพือ่โปรโมทสนิคา้
พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื จวิเวอรี ่หยก สมนุไพร ฯลฯ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรม
ทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้น
จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีาร
บงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 เหรยีญฮอ่งกง / คน / 

รา้น 
 
** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา ทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู

ธุรกจิขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดู

งาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหมท่กุคร ัง้ ไมส่ามารถ

อา้งองิโปรแกรมจากในซรี ีส่ไ์ด ้** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปและกลับพรอ้มคณะ ตามรายการทีร่ะบ ุชัน้Economy Classรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ

และคา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ 

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ ่ตามเงือ่นไขทีท่างบรษัิท กับ สาย

การบนิ Cathay Pacific คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่น

ละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มนี า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั เทา่นัน้ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบ ุ 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ(กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ไมร่วมคา่ Optional Tour  

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซัก

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่าย

การบนิเป็นผูก้ าหนด 



 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม ท่านละ 1,500 บาท/

ทรปิ/ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุไมถ่งึ 2 

ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น 

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวน และตัด

ทีน่ั่งการจองภายใน 2 วนั ตัวอยา่งเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหาก

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ 

กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่ง

ราคาพเิศษจ านวนจ ากัด  

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผูจ้อง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล ์หรอื ไลน์ ทีท่่าน

สะดวก 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกที่มรีูปถ่าย และ 

ขอ้มูลผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างนอ้ย 6 เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ โดยลงลายมือชือ่พรอ้ม

ยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,

ระบุชือ่คู่พักของท่าน(ในกรณีทีท่่านเดนิทางมากกวา่ 2 ท่าน), เบอร์โทรศัพท์ทีส่ะดวกใหต้ดิต่อ 

กรณีทีท่า่นไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีปูถา่ย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจนมา

ใหท้างบรษัิทฯ ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอันเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิหรือ บัตรเขา้ชม

สถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คืนเงนิค่าบริการรอ้ยละ 100 ของ

คา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

         ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที่ช าระ

แลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระ

มาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการ

เตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 



 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ 

ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การหกัค่าใชจ้่ายการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตาม

จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพ์เิศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงนิมาแลว้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ และไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตั๋วเครือ่งบนิชนดิราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคา

ตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดท้กุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund 

ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้  

 กรณีทีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการ

บนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาตวิาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทาง

ประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

คนืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บั

ทา่นในกรณีดงันี ้

- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คน

ตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หาก

ผูเ้ด ินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออก

เดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ

อากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน า

เทีย่วฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮอ่งกง สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

ในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 



 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างนอ้ย 6 เดอืน ณ 

วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราทีด่่าน

ตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นทีท่่าน

ไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ทีจ่ะเกดิข ึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารดุ เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใด

หนา้หนึ่งหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือ

เดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้

เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทาง

ของท่านใหเ้รียบรอ้ยก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับ

แจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมา

ทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกตั๋วเครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่

หากออกตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ก่อน

ออกเดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลับ

พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และ

บรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

 เกีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านที่มาดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน 

อยา่งทีด่สีดุ 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่ง

กัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 

ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่

ข ึน้อยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุ

งาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ

ใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึ

ความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัข ึน้

กอ่นวนัเดนิทาง  



 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจาก

สาเหตตุา่งๆ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิ

บนิ , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาท

ของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เม ือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารอง

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่น

ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการได ้

ลว่งหนา้ได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่

เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว 

อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด  

 บรกิารน า้ด ืม่ท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถึงวัน

สดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดืม่แจก 

 
** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 
 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 


