
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรฮ่์องกง – หลีห่ยุนมุน 4 วนั 3 คืน 

เดินทางโดยสายการบนิCATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได ้30 กิโลกรมั 

พิเศษ !!! บริการอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

 สกัการะพระใหญ่พระพุทธรูปน่ังปรางสมาธิทองสมัฤทธิ์หมู่บา้นวัฒนธรรมนองปิง 

 ชอ็ปป้ิง 3 ตลาดดัง จิมซาจุ๋ย, เลดี มาร์เก๊ต, City Gate Outlet 

 ช้อปป้ิง CITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสนิค้ามากมาย 

 ชมวัดแชกงหมวิ (วัดกังหัน) สิ่งศักสิทธิ์ที่นิยมที่สดุในฮ่องกง 

 ชมREPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว 

 พเิศษ!!! อาหารทะเลทีห่มู่บา้นหลีหยุนมุน 
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วันที่ รายละเอยีดการทอ่งเที่ยว มื้ออาหาร โรงแรม  

D1 กรงุเทพฯ– ฮ่องกง– กระเช้านองปิง– อสิระช้อปป้ิง CITY GATE OUTLET-

SYMPHONY OF LIGHTS 

- / - / D CRUISE HOTEL OR SML 

D2 ติ่มซ า– จุดชมวิววิคตอเรีย – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร่ี - วัดแชกงหมวิ–วัดหว่อง

ไตส๋นิ– ชอ็ปป้ิงตลาด เลดี้  มารเ์กต๊ 

B / L / - CRUISE HOTEL OR SML 

D3 ฟรีอสิระพักผ่อน หรือ เลือกซื้อทวัร์เสริมสวนสนุกดสินีย์แลนด ์/ โอเชียน ปาร์ค / ซิตี้ทวัร์

มาเกา๊ 

- / - / - CRUISE HOTEL OR SML 

D4 ติ่มซ า– ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มนิอล – กรงุเทพฯ B / - / -  

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอกีคร้ัง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดวนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

::ราคาโปรโมชัน่!!!ไม่มีราคาเดก็::  

19 – 22 ต.ค. 60 

**วนัหยุดปิยะ 

17,900.- 5,500.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10 

CX703 HKG-BKK 19.50-21.45 

20 – 22  ต.ค. 60 

**วนัหยุดปิยะ 

17,900.- 5,500.- CX700 BKK-HKG 08.15-12.15 

CX703 HKG-BKK 17.05-19.00 

ราคาอื่นๆ 

เดก็ทารก INFANT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 5,500 บาท 

ราคาจอยแลนด์ 10,900 บาท 

 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–หมูบา้นนองปิง–อิสระชอ้ปป้ิง City Gate Outlet 

**ส าหรบัพเีรียด 19 – 22 ต.ค. 60** 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์M 

ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ

และบัตรขึ้นเคร่ือง 

06.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเที่ยวบินที่ CX616 สายการบิน Cathay Pacific 

 *** บริการอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

10.10 น. ถึง สนามบินCHEAK LAP KOK 

------------------------------------------------------- 

**ส าหรบัพเีรียด 20 – 23 ต.ค. 60** 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร ์M 

ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ

และบัตรขึ้นเคร่ือง 

08.15 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการบิน Cathay Pacific 

 *** บริการอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

12.15 น. ถึงสนามบินCHEAK LAP KOK 
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  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยน าท่านน่ังรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูนฮ่องกง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) 

โดยมาเกา๊อยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร น าท่านเดินทาง สู่เกาะลันเตา ซ่ึงถือได้ว่าเป็นแหล่ง

ทอ่งเที่ยวอนัมีเอกลักษณ์ระดับโลก ของฮ่องกง น าทา่นสมัผัสกบัประสบการณ์ที่น่าต่ืนตาต่ืนใจจาก กระเชา้ลอย

ฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทศันียภาพอัน

งดงามได้แบบพาโนรามิค เช่ือมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.

จากรถกระเช้าทา่นจะได้ชมทศันียภาพอนังดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทวิทศัน์เหนือท้องทะเลของทะเล

จีนใต้ ทวิทศัน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ล าธาร น า้ตกและป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไป

ถึงสุดทางท่านจะได้สักการะพระใหญ่เกาะลันเตาซ่ึงเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

องค์พระท าข้ึนจากการเช่ือมแผ่นทองสมัฤทธิ์ กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น า้หนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร 

หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบ้ืองล่างซ่ึงเป็นพระพุทธรูปน่ัง 

ท าจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด นอกจากน้ีท่านอาจจะเลือกซ้ือของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง 

อาท ิหยก ไข่มุกหรือเคร่ืองประดับตริสตัลเพ่ือเตือนความทรงจ าแห่งการมาเยือน 

  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันให้ทา่นอสิระช้อปป้ิงที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ทา่นช้อปป้ิงสนิค้าตามอธัยาศัยพบกบั

OUTLET สนิค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายเช่นCOACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือ

ว่าจะเป็นBURBERRY รวมทั้งรองเท้ากฬีามากมายหลายย่ีห้อและช้ันใต้ดินจะมีSUPERMARKET ขนาดใหญ่

ให้ทา่นได้จับจ่ายกนัได้อย่างจุใจ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

พักที่ CRUISE HOTEL หรือเทยีบเทา่ ณ เมืองฮ่องกง 

 

วนัที ่2 
ติม่ซ า– จุดชมวิววิคตอเรีย – หาดรีพลสัเบย ์ – โรงงานจิวเวอรี ่ - วดัแชกงหมิว–วดัหว่องไตสิ๋น– ช็อปป้ิง

ตลาด เลดี้  มารเ์กต๊ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (2) 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นขึ้นจุดชมวิวยอดเขา VICTORIA PEAK 

จุดชมวิวสูงที่สดุและสวยที่สุดของฮ่องกงสมัผัสบรรยากาศบริสทุธิ์สดช่ืนสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ
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เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจนทั้งน้ียังต่ืนตากบัตึกระฟ้าที่สงูตระหง่านและอาคารต่างๆที่ก่อสร้าง

ตรงตามหลักฮวงจุ้ยอาทติึกเซน็ทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆอนัเป็นที่ต้ังของธุรกจิช้ันน าของฮ่องกง

พร้อมทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ จากน้ันน าทา่นชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์

เสี้ยวแห่งน้ีสวยทสีุดแห่งหน่ึงและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจ้าแม่กวนอมิ

และเจ้าแม่ทนิโห่วซ่ึงท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ทา่มกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด

นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอมิและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสริิมงคลข้ามสะพานต่ออายุ น าทา่นสู่ 

โรงงานจิวเวอร่ี ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของบริษัทฮ่องกงจิวเวลร่ีกรุ๊ปจ ากดัได้เกดิแรงบันดาลใจน ากงัหัน

มาพลิกแพลงเป็นจ้ีล้อมเพชรโดยเชิญซินแสช่ือดังมาจัดวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองราง

ตามหลักฮวงจุ้ยซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก“แซ้กง๋เม๋ียว”กงัหันใหญ่4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธาที่“วัด

เชอกุง”ซ่ึงเป็นวัดที่ดังมากและมีต านานความเช่ือมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เม่ือจับใบพัดของกังหันหมุนไป

โดยรอบแล้วจะท าให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งช่ัวร้ายต่างๆออกไปได้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) เมนูอาหารทะเลหลีห่ยุนมุน 

จากน้ันน าทา่นสู่ วัดแชกงหมวิ (วัดกังหัน) เม่ือ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดน้ีเป็นวัดเลก็ๆเป็นวัดที่เก่าแก่และ

อนุรักษ์โบราณสถานซ่ึงอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่วัดเรือนใหม่สร้างเสรจ็ในปี 1993 บนเน้ือที่ 50,000 

ตารางฟุตด้านในมีรูปป้ันสงูใหญ่ของทา่นแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ าวัดแห่งน้ีซ่ึงทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหาร

แบบโบราณและมีกงัหันอยู่หลายตัวมีกลองด้านละตัวประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกงัหันหรือที่เรียกว่า

กงัหันน าโชคเพ่ือหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปโดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังน้ีใบที่ 

1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยใบที่ 2. สุขภาพแขง็แรงอายุยืนใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาใบที่ 4. 

คิดหวังสิ่งใดกส็มความปรารถนาทุกประการและก่อนที่ทา่นจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสน่ัน

เพ่ือความเป็นสริิมงคล หลังจากน้ันน าทา่นไหว้พระขอพรต่อ ณ วัดหวังตา้เซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าคร่ึง

ศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งน้ีข้ึนช่ือด้านอทิธฤิทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้

เจบ็ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย จากน้ันน าทา่นเลือกซ้ือสนิค้าตลาดกลางแจ้งที่มีช่ือเสยีง

ที่สดุแห่งหน่ึงของฮ่องกง เลดี้ ส ์มาร์เก็ต เป็นจุดหมายที่ต้องไปเยือนส าหรับคนรักแฟช่ันที่โปรดปรานการ

ต่อรองราคากระเป๋า, เคร่ืองประดับ, ของเล่น, เคร่ืองส าอาง และของแต่งบ้านเลก็ๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ 

ที่ต้ังกระจุกรวมตัวกนัจนเกดิเป็นตลาดที่มีบรรยากาศสนุกสนานน้ี ต้ังอยู่บนถนนตุงชอย ในมงกก๊ เปิดต้ังแต่

เที่ยงไปจนถึง 23.30 น.  

(**อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

พักที่ CRUISE HOTEL หรือเทยีบเทา่ ณ เมืองฮ่องกง 

 

วนัที ่3 ฟรีอิสระพกัผ่อน หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์สริมสวนสนุกดิสนยีแ์ลนด ์/ โอเชียน ปารค์  

  อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อน หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม 

1. สวนสนุกดิสนยีแ์ลนด ์(เดินทาง 10 ท่าน ข้ึนไป) ราคาท่านละ 3,500 บาท / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ราคา 3,000 บาท 

2. สวนสนุกโอเชี่ยน ปารค์ (เดินทาง 10 ท่าน ข้ึนไป ราคาท่านละ 2,500 บาท / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ราคา 2,000 บาท 

**ราคาขา้งตน้ รวมรถรบั-ส่ง โรงแรม ถงึ สวนสนุกแลว้ 

(**อิสระอาหารเชา้ / กลางวัน / เย็น เพือ่ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดเ้ต็มที)่ 

----------------------------------------------- 
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หรือท่านใดจะพกัผ่อน หรือสามารถเดินทางชมเมืองฮ่องกงดว้ยตวัเองได ้การเดินทางในฮ่องกง สามารถ

เดินทางไดท้ั้งแท็กซ่ี รถไฟใตด้ิน และรถเมยป์ระจ าทาง ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่มไดจ้ากไกด ์

พักที่ CRUISE HOTEL หรือเทยีบเทา่ ณ เมืองฮ่องกง 

 

วนัที ่4 ติม่ซ า– ชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอรม์ินอล – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร (4) 

หลังจากน้ันให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้านณ

แหล่งช้อปป้ิงของฮ่องกง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซ่ียนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษอาทิ

เช่นเสื้ อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เข็ดขัด,น ้าหอมสินค้าแบรนด์ช่ือดังต่างๆทั้งST.MICHEL,TOY R’US , 

BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000 

**อิสระอาหารกลางวัน และเย็น เพือ่ใหท่้านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที*่* 

 

**ส าหรบัพเีรียด 19 – 22 ต.ค. 60** 

16.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย*** 

19.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX703  

(บริการอาหารรอ้นและเครื่องดืม่บนเครือ่ง) 

21.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพ 

 

----------------------------------------------------------------- 

**ส าหรบัพเีรียด 20 - 23 60** 

14.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย*** 

17.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX703  

(บริการอาหารรอ้นและเครื่องดืม่บนเครือ่ง) 

19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพ 

 

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

***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้แลว้จึงวางมดัจ า  

เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง*** 

 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป 

ถ้าผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลือ่นการเดินทางหรือ เปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว 

 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน า้มัน 

 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยวหรือระดับเดียวกนั 

 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว 

 ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก ์/ หัวหน้าทวัร์ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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 ค่าประกนัอุบัติเหตุประเภท MedicalInsurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 ค่าระวางกระเป๋าน า้หนักเกนิกว่าที่สายการบินก าหนด 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทอ่งเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ มินิบาร์และทวีี

ช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 140HKD / ท่าน / ทริป (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่จะพอใจในการบริการ) 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 24 ช่ัวโมง 

 ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยึดมัดจ าเตม็จ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 

 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจ า

ที่น่ังกบัทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ไม่คืนค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดกต็าม 

 เมื่อออกตัว๋แล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 

 

รายละเอียดเพิม่เติม 

 การทอ่งเที่ยวประเทศฮ่องกงน้ันจะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล ร้านจิวเวอร่ี ร้านหยก และร้านสมุนไพร 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวแต่ไม่ได้มีการบังคับซ้ือ หากทา่นใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพ่ิม

ทา่นละ 300HKD ต่อ 1 ร้าน ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 ส าหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ือง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง 
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 ราคาทวัร์ใช้ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุ

เทา่นั้น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน า้มัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพ่ิมตาม

ความเป็นจริง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทอ่งเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกดิเหตุสดุวิสัย 

หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ

คณะผู้เดินทางเป็นหลัก 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสนิ หากเกดิเหตุการณ์สดุวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิก

เที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือ

ทรัพย์สนิสญูหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความ

ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีที่สถานที่ทอ่งเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เน่ืองจากเหตุสดุวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทา่นสละสทิธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ กต็ามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏเิสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่

ระบุไว้  เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผล

ใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ทา่นใช้หนังสอืเดินทางราชการ (เล่มสนี า้เงิน) เดินทางเพ่ือการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏเิสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 


