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HX 780 BKK (กรงุเทพ) – HKG (ฮอ่งกง) 04.00 - 08.10 

HX 761 HKG (ฮ่องกง) – BKK (กรงุเทพ) 23.50 - 02.20+1 

บนิดว้ยสายการบนิ HONGKONG AIRLINE(HX):ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู(ิBKK) 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - กระเช้านองปิง – พระใหญ่
นองปิง -  ซิต้ีเกท เอาทเ์ลท –   ชมโชว ์แสง สี เสียง                                       (-/L/-) 

 

01.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 5 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ K สายการบนิ 

HONG KONG AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของ

เจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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04.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ HONG KONG 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX 780 

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

08.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

 ** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเรว็กว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 
         

  

 

  

 

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบร้อย 
 น าท่านเดนิทางสู่สถานี กระเช้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบ

นองปิงใน เวลา 25 นาท ีท่านจะไดช้มทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบั สถาปัตยกรรมจนีโบราณ
ของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระใหญ่โปหลิน 
(Polin Monastery) เพื่อใหท้่านนมสัการพระใหญ่วดัโปหลนิ หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่แห่งเกาะลนัเตา เพื่อเป็น
สิริมงคล ** ในกรณีที่กระเช้านองปิง งดให้บรกิาร ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ปรบัเปลี่ยน
โปรแกรมเป็นนัง่รถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน **                 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ ซิต้ี เกท เอาทเ์ลท็ (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ลท็ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของฮ่องกง อยูใ่กลก้บั

สนามบนิฮ่องกง ตดิกบัสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึง่เป็นสถานทีข่ ึน้กระเชา้ไปไหวพ้ระใหญ่นองปิง 
มแีบรนดต่์างประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กนั 40-70% จนทัง้คนฮ่องกงและนกัท่องเทีย่วต่างพากนัมาชอ้ปป้ิง
กนัทีน่ี่จนเตม็หา้งเลยทเีดยีว นอกจากส่วนของหา้งแลว้ยงัมรีา้นอาหารต่างๆ , ศูนยอ์าหาร Food Republic , 
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ , โรงภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หา้ง City Gate Outlet มแีบรนด์
ต่างๆใหเ้ลอืกมากกว่า 90 แบรนด ์เช่น 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  
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         ค า่        อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง  

พิเศษ !! ชมโชวแ์สง สี เสียง กลางแจ้ง ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในโลก (Symphony of Lights) ไดช้ื่อว่าเป็นการ   
 แสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดซึง่บนัทกึโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดว้ย  
 44 อาคารชัน้น าทีอ่ยูใ่นฝัง่ฮ่องกง และฝัง่เกาลนู การแสดงจะมกีารยงิแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบ 
 เพลง บวกกบัเวลาค ่าๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟทีก่ระทบจากน ้าในอ่าวทีม่เีรอืวิง่ผ่านไปมาเป็นฉาก 
 ประกอบแบบธรรมชาต ิ 

     พกัท่ี     PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทียบเท่า   

 

 
 
 
 
 

วนัท่ี 2  ดิสนียแ์ลนด ์เตม็วนั (มีรถบริการรบัส่ง ดิสนียแ์ลนด ์– โรงแรม)                                   (B/-/-)                         
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซ า) 

น าท่านเดนิทางสู่ ดิสนียแ์ลนด ์(Disneyland) (รวมค่าเข้าเรียบร้อยแล้ว) ดนิแดนฝัน เขา้สู่อาณาจกัรแห่งเวทย์

มนตร ์ทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายในฝัน ทีเ่ตม็ไปดว้ยมนตรม์ายา ความสวยงาม ความตื่นเตน้ การส ารวจ 

และตวัละครของดสินีย ์ใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบันานาเครือ่งเล่นหลากหลายชนิดทัง้ 7 โซน Main Street , USA , 

Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ทีด่นิของ Toy Story ทุกอยา่งไมต่อ้ง

จา่ยเงนิเพิม่ อาทิ การนัง่รถไฟไอน ้าโบราณเพ่ือชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการต์ูน

จากดิสนีย,์ นัง่รถไฟเหาะท่ี Space - Mountain , ชมภาพยนตรก์ารต์นูสามมิติท่ี Mickey’s PhillarMagic , 

ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอนัตระการตาท่ี Festival of the Lion King และผจญภยัไปกบัการล่องเรือ

เข้าไปในป่าดงดิบท่ี Rafts to Tarzan’s Tree House , หบุเขากริซลียห์มีใหญ่ รถรางตะลยุขมุทองแดน
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เถ่ือนกบั Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลงับ้านของ Andy เพลิดเพลินกบัของ

เล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land 

 แนะโซนเครือ่งเล่นใหม ่!! หนึ่งในซุปเปอรฮ์โีร่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลดิเพลนิไป

กบัโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตารค์ อนิดสัตรี้! เชญิพบกบันวตักรรมล่าสุดของสตาร์คด้วยตาของคุณเอง ชมชุด 

Iron Man Mark III ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไอร่อนแมนไดอ้ย่างใกล้ชดิเตาปฏกิรณ์อารค์และผลงานชิน้เอกดา้น

เทคโนโลยลี่าสุด Iron Wing ยานตา้นแรงโน้มถ่วง  

               

                    อิสระ อาหารกลางวนั และอาหารเยน็ เพ่ือให้ทุกท่านสะดวกต่อการท่องเท่ียว 

พกัท่ี             PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 3 
เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค- รีพลสั เบย ์– วดัแชกงหมิว - ร้านจิวเวอร่ี - ถนนนาธาน –  
ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวต้ี ฟรี - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)              
                                                                                                                                       (B/L/-)  

 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซ า) 

 น าท่านเดนิทางสู่จุดชมววิเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบสั ในช่วงจดุชมววิกลางเขา (Mid-Level) 

สมัผสับรรยากาศบรสิุทธิส์ดชื่น   ชมทศันียภาพเกาะฮ่องกงและฝัง่เกาลนู และอาคารต่างๆ ทีก่่อสรา้งตรงตาม

หลกัฮวงจุย้ เช่นตกึเซน็ทรลัพลาซ่า  ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอื่นๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิชัน้น าของฮ่องกง  

น าท่านเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจนัทน์เสีย้วแห่งนี้ ทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงัใช้

เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งมรีปูปั้นของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโห่วซึง่ท าหน้าทีป่กป้อง

คุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่

กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุ

เพิม่ขึน้ 3 ปี 
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กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาวจนีให้

ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึต านานแห่งนกัรบราชวงศซ์่ง ในสมยัทีป่ระเทศจนียงั

ไมไ่ดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจบุนันี้ แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พื่อช่วงชงิ

อาณาจกัรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึง่มปีระวตัเิล่าต่อกนัมาว่า ขณะนัน้เองยงัมนีกัรบ

เอกชื่อ "แช กง" เป็นแมท่พัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างกย็ าเกรงต่อก าลงัพลทีก่ลา้หาญใน

กองทพัของท่าน ยามทีอ่อกรบเพื่อตา้นขา้ศกึศตัรทูุกทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดัตดิ

ไวด้า้นหน้ารถศกึน าขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชื่อว่าเมือ่พกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันี้ไป ณ ที่

ใดๆ กงัหนัน้ีจะช่วยเสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ีมอี านาจเขม้แขง็ เสรมิก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน 

ชื่อเสยีงในการน าทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดัเลก็ๆ 

เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึง่อยูท่างดา้นหลงัของเรอืนใหม ่วดัเรอืนใหมส่รา้งเสรจ็ในปี 1993 

บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรีปูปั้นสงูใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวดัแห่งนี้ ซึง่ทางดา้นขา้ง

มอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยูห่ลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วดัแชกงจะตอ้ง

หมนุกงัหนั หรอืทีเ่รยีกว่า "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมนุแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออกจากวดั

จะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล  

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อ เลอืกซือ้ เครือ่งประดบัทีส่วยงาม ไม่

เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรกั หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึง่มี

ลกัษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรปูกงัหนัลมทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมกนัทัว่โลก ทีถ่อืก าเนิดขึน้ทีน่ี่และเพราะ

หา้ง City Gate Outlet อยูใ่กลก้บัสนามบนิมาก นัง่รถบสัประมาณ 15 นาทกีถ็งึ ท าใหท้ีน่ี่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่

นกัท่องเทีย่วหลายคนนิยมมาแวะช่วงขากลบั น าท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) ศูนยร์วม

สนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชีื่อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืกซือ้เพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่   น าท่านเดนิทาง

สู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้่านเตม็อิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มกัจะตัง้ตน้
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กนัที ่สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทัง้ เครื่องหนงั , เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถ่ายรปู ฯลฯ และ

สนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมี Shopping Complex 

ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชื่อมตดิต่อสามารถ

เดนิทะลุถงึ กนัได ้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

 

 

 

 
 
23.50  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ HONG KONG 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่HX 761** บรกิาร Snack และ น ้าดื่มบนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 15 
นาท ี** 

02.20+1    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
       
** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของ

บริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวั

ท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 
 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำยละเอยีดไฟลท์บนิ 

 และ เวลำบนิ 

รำคำ ผูใ้หญ ่

ทำ่นละ 

(พกั 1 หอ้ง 

2 ทำ่น) 

รำคำ 1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ ่

(เด็กต ำ่กวำ่

18มเีตยีง) 

หอ้งพกั

เดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ 

ทำ่นละ 

เดือนมกราคม 2562 

11-13 มกราคม 
11JAN  HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

13JAN  HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
16,900 16,900 4,900 9,900 

17-19 มกราคม 
17JAN  HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

19JAN  HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 

24-26 มกราคม 
24JAN  HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

26JAN  HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 

26-28 มกราคม 
26JAN HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

28JAN  HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 

31มกราคม-02

กมุภาพนัธ์ 

31JAN  HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

02FEB  HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 

เดือนกมุภาพนัธ ์2562 

14-16กมุภาพนัธ์ 
  14FEB HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

  16FEB HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 

21-23 กมุภาพนัธ์ 
  21FEB HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

  23FEB HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 

22-24 กมุภาพนัธ์ 
  22FEB HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

  24FEB HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 

28กมุภาพนัธ์ – 02 

มีนาคม 

  28FEB HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

02MAR HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 
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** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 

1,000 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ 
วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 
 

** ราคาเดก็อายตุ า่กว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผู้เดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของ

รา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จวิเวอรี่ ฯลฯ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ 

จงึอยากเรียนช้ีแจงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความ

เดือนมีนาคม 2562 

7-9มีนาคม 
  7 MAR HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

  9MAR HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 

14-16มีนาคม 
  14MAR HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

  16MAR HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 

15-17มีนาคม 
  15MAR HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

  17MAR HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 

16-18มีนาคม 
  16MAR HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

  18MAR HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 

21-23มีนาคม 
  21MAR HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

  23MAR HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 

28-30มีนาคม 
  28MAR HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

  30MAR HX761 HKGBKK 23.50-0220+1 
17,900 17,900 4,900 9,900 
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พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นทุกเมือง ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / รา้น 

 
** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรอื กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์

หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรอืคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพือ่

เสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไมส่ามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษี

น ้ามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษิัท กับ สายการบิน 

HONGKONG AIRLINE อนุญาตให้ผู้เดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบนิได้ ท่านละไม่เกิน 20 

กิโลกรมั เท่านัน้ และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
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× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคุเทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรณุาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าจ านวน 10,000 บาท และตดั

ทีน่ัง่การจองภายใน 24 ชัว่โมง ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ 

โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้อง

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ ์

ไปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชื่อผูจ้อง โปรแกรมทีเ่ดนิทาง 

, พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชื่อส ารองที่นัง่ ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะต้องส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้เดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีด

วนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดนิทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์

โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง 

ครบถ้วนชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรือ บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 

ใดๆ ทัง้สิน้ 
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เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมด

ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่

นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง 

ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เครื่องบนิ

โปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ หมายถงึ 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ 

ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว 

ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที่

พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึ้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุก

ท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดนิทาง

ตามความประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น

ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  
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 ในกรณีท่ี ต้องท า วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า ส าหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบร้อยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้

มาทีบ่รษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรยีบรอ้ย

แลว้ กรณทีีย่งัไมอ่อกตัว๋เครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

ส าคญั 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อยา่งทีด่สีุด 
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 ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้

ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ นอกเหนือการ

ควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมค่นืค่าใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนั

เดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
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 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื  หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดท้าย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดื่มแจก 

 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


