
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

01.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอนิ K สายการบนิ HONG KONG 
AIRLINES โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิัทฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิและ
หวัหน้าทวัร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 
จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าที่
ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

04.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน  HONG KONG 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX 762 ** บรกิารอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 
45 นาท ี**  

09.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกว่าประเทศไทย
ประมาณ 1 ชัว่โมง **  

** เน่ืองจากมีหลายไฟลท์บิน เชค็ไฟลท์การเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ ** 

         
หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบร้อย 

 น าท่านเดนิทางสู่สถานี กระเช้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ทีย่าวทีสุ่ดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบ
นองปิงใน เวลา 25 นาท ีท่านจะได้ชมทวิทศัน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบั สถาปัตยกรรมจีน
โบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตาร์เหนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระใหญ่
โปหลิน (Polin Monastery) เพื่อใหท้า่นนมสัการพระใหญ่วดัโปหลนิ หรอื นิยมเรยีกวา่พระใหญ่แหง่เกาะลนัเตา 
เพื่อเป็นสิริมงคล ** ในกรณีที่กระเช้านองปิง งดให้บริการ ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมเป็นนัง่รถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน **                 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ซิต้ี เกท เอาทเ์ลท็ (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ทีส่ดุของฮ่องกง อยูใ่กลก้บั

สนามบนิฮ่องกง ตดิกบัสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเป็นสถานทีข่ ึน้กระเชา้ไปไหวพ้ระใหญ่นองปิง 

วันท่ี 1    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ– เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง    

– พระใหญ่นองปิง -  ซิตีเ้กท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง                                             (-/L/-) 



มแีบรนดต่์างประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กนั 40-70% จนทัง้คนฮ่องกงและนักทอ่งเทีย่วต่างพากนัมาชอ้ปป้ิง
กนัทีน่ี่จนเตม็หา้งเลยทเีดยีว นอกจากส่วนของหา้งแลว้ยงัมรีา้นอาหารต่างๆ , ศูนยอ์าหาร Food Republic , 
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ , โรงภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หา้ง City Gate Outlet มแีบรนด์
ต่างๆใหเ้ลอืกมากกวา่ 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  
 
 
 
 
 

 

         
           

                   

ค า่             อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง  
พิเศษ !! ชมโชวแ์สง สี เสียง กลางแจ้ง ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในโลก (Symphony of Lights) ได้ช่ือว่าเป็นการ

แสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุซ่ึงบนัทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะ
ประกอบด้วย 44 อาคารชัน้น าท่ีอยู่ในฝัง่ฮ่องกง และฝัง่เกาลนู การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟ
ต่างๆ ประกอบเพลง บวกกบัเวลาค า่ๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟท่ีกระทบจากน ้าในอ่าวท่ีมีเรือว่ิงผ่านไป
มาเป็นฉากประกอบแบบธรรมชาติ  

 

เทศกาลฮ่องกงลดทัง้เกาะในปัจจบุนัน้ีกลายเป็นเทศกาลท่ีผู้คนต่างตัง้หน้าตัง้ตารอคอย เพราะทุกๆ ปี 
นอกจากจะได้พบกบัมหกรรมลดราคาท่ีย่ิงใหญ่แล้ว ยงัมีการฉลองหน้าร้อนด้วยการจดักิจกรรมมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นประเพณีโบราณ ไปจนถึงการจดักิจกรรมรปูแบบใหม่ๆ การแสดงดนตรีสด Summer Pop Live 

in Hong Kong เทศกาลดนตรีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของเกาะฮ่องกง 



 
 

พกัท่ี CRUISE HOTEL  รอบๆโรงแรม CRUISE มี มินิมารท์  ร้านขายผลไม้  สามารถเดินไปท่ีท่ารถมินิบสั 
เพื่อไป มงกก๊ได้  หรอืเทียบเท่า 

              
 

 

 

อิสระอาหารมื้อเช้า ตามอธัยาศยั 

              

ให้ท่านอิสระท่องเท่ียว 1 วนั ตามอธัยาศยั ท่านอาจเลือกซ้ือทวัร ์
1. ดิสนียแ์ลนด ์(Disneyland) (ถา้ตอ้งการซื้อตัว๋ดสินียแ์ลนดก์บัทางบรษิทั ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 3,600 บาท 
ราคาเดก็ทา่นละ3,400 บาท รวมรถรบัสง่โรงแรม – ดสินียแ์ลนด ์ขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไป )  
 ดนิแดนฝัน เขา้สู่อาณาจกัรแหง่เวทยม์นตร์ ทีไ่ด้รบัแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายในฝัน ทีเ่ต็มไปด้วยมนตร์
มายา ความสวยงาม ความตื่นเตน้ การส ารวจ และตวัละครของดสินีย ์ใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกบันานาเครื่องเล่น
หลากหลายชนิดทัง้ 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly 

วันท่ี 2    อิสระท่องเทีย่วตามอัธยาศัยเต็มวนั                                                         (-/-/-) 



Gulch และ ทีด่นิของ Toy Story ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงนิเพิม่ อาท ิการนัง่รถไฟไอน ้าโบราณเพื่อชมรอบสวน
สนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการ์ตูนจากดิสนีย์, นัง่รถไฟเหาะที ่Space - Mountain , ชมภาพยนตร์
การ์ตูนสามมิติที่ Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพร้อมแสง ส ีเสยีงอันตระการตาที่ Festival of the 
Lion King และผจญภยัไปกบัการล่องเรอืเขา้ไปในป่าดงดบิที ่Rafts to Tarzan’s Tree House , หบุเขากรซิลยี์
หมใีหญ่ รถรางตะลุยขมุทองแดนเถื่อนกบั Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลงับา้นของ 
Andy เพลดิเพลนิกบัของเล่นและกจิกรรมมากมายในโซน Toy Story Land 
 แนะโซนเครื่องเล่นใหม่ !! หนึ่งในซุปเปอรฮ์โีร่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหนึ่งของโลกมาอยูท่า่มกลางพวกเรา
เพลดิเพลนิไปกบัโลกทีน่่าตื่นตาตื่นใจของสตารค์ อนิดสัตรี้! เชญิพบกบันวตักรรมล่าสดุของสตารค์ดว้ยตาของ
คุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไอร่อนแมนไดอ้ยา่งใกลช้ดิเตาปฏกิรณ์อารค์และ
ผลงานชิน้เอกดา้นเทคโนโลยลี่าสดุ Iron Wing ยานตา้นแรงโน้มถ่วง  

อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือให้ทุกท่านรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

2. โอเช่ียน พารค์ (Ocean Park) (ถ้าต้องการซื้อตัว๋โอเชี่ยนปาร์คกบัทางบริษัท ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 2,800 
บาท ราคาเดก็ทา่นละ2,400 บาท รวมรถรบัสง่โรงแรม– ดสินียแ์ลนด ์ขัน้ต ่า 10 ทา่นขึน้ไป ) สวนสนุกกลางแจง้
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในฮ่องกง รวมเครื่องเล่นเอาไวม้ากมาย นอกจากเครื่องเล่นแล้วก็ยงัมกีารแสดงโชว์ของสตัว์
แสนรูแ้ละสวนสตัวอ์ยูภ่ายในโอเช่ียนปารค์ ดว้ย อกีหนึ่งไฮไลทย์อดนิยมกค็อืการนัง่ Cable Car ขึน้ไปชมววิที่
ยอดเขา ระหวา่งนัง่กจ็ะมองเหน็ววิเครื่องเล่นต่างๆพร้อมกบัทอ้งทะเลและภูเขา โอเชีย่นปารค์นัน้แบ่งออกเป็น 
3 สว่นใหญ่กค็อื 
- สวนสตัว ์ดา้นในมสีตัวม์ากมายหลายชนิท แต่สตัวท์ีเ่ป็นทีช่ ื่นชอบของเดก็ๆกค็อื เจา้แพนดา้ยกัษ์ และ ฝงูนก
เพนกวนิขัว้โลกใต ้ในแต่ละตามรอบเวลาต่างๆกจ็ะมกีารโชวใ์หอ้าหารสตัวบ์างประเภทใหช้มกนัด้วย เช่น การ
ใหอ้าหารแพนด้า และมสีตัวอ์ื่นๆทีน่่าสนใจอกีตวั เช่น หมโีคลอาล่า, สนุัขจิง้จอกอารค์ตกิ, ปลาฉลาม, แมวน ้า 
และอื่นๆ 
- เครื่องเล่นต่างๆ เครื่องเล่นของทีโ่อเชีย่นปาร์คนัน้ เกนิครึง่จะเป็นเครื่องเล่นหวาดเสยีว ท าใหเ้ป็นทีช่ ื่นชอบ
กนัอยา่งมากของเดก็วยัรุ่น เครื่องเล่นยอดฮติของทีน่ี่กค็อื รถไฟเหาะ Hair Raiser และยงัมเีครื่องทีน่่าสนใจอกี
มากมายเช่น The Abyss, Sea Jelly Spectacular, the Mine Train roller coaster 
- การแสดงโชวจ์ากสตัว ์อกีหนึ่งกจิกรรมทีเ่มื่อเขา้มาเทีย่วทีโ่อเชี่ยนปารค์แล้วไม่ควรพลาดกค็อื ชมการแสดง
โชวจ์ากสตัวต่์างๆ ไม่ว่าจะเป็น Amazing Bird Theatre เป็นการแสดงของเหยี่ยวสายพนัธุ์ต่างๆให้บินตาม
ค าสัง่ และโชวจ์ากนกพนัธุอ์ื่นๆอกีกวา่ 70 ชนิด, Ocean Theatre โชวจ์ากสตัวท์ะเลแสนรูอ้ยา่งโลมาและแมวน ้า 
และ Symbio ! โชวร์ะบ าน ้าพุในตอนกลางคนืซึ่งจะเปิดแสงสเีสยีงไปพร้อมกนัดูระบ าน ้าพุซึ่งมคีวามสูงถงึ 9 
เมตร 



อิสระอาหารเยน็ เพ่ือสะดวกให้ทุกท่านรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
 

พกัท่ี CRUISE HOTEL  รอบๆโรงแรม CRUISE มี มินิมารท์  ร้านขายผลไม้  สามารถเดินไปท่ีท่ารถมินิบสั 

เพื่อไป มงกก๊ได้  หรอืเทียบเท่า 

                   

              

 

 

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ต่ิมซ า) 
น าท่านเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจนัทน์เสีย้วแห่งนี้ ทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงัใช้
เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องมรีูปปั้นของเจ้าแม่กวนอมิและเจ้าแม่ทนิโห่วซึ่งท าหน้าทีป่กป้อง
คุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่
กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายซุึ่งเชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 
3 ปี  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาวจนีให้
ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึต านานแหง่นักรบราชวงศซ่์ง ในสมยัทีป่ระเทศจนียงัไม่ได้
รวมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเช่นปัจจุบนันี้ แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พื่อช่วงชงิอาณาจกัร
น้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ ศาลของทา่นแชกง ซึ่งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาวา่ ขณะนัน้เองยงัมนีักรบเอกชื่อ "แช 
กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่ต่างก็ย าเกรงต่อก าลงัพลทีก่ล้าหาญในกองทพัของท่าน 
ยามทีอ่อกรบเพื่อต้านขา้ศกึศตัรูทุกทศิทาง ทกุๆครัง้ ทา่นใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัตดิไวด้า้นหน้ารถศกึ
น าขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชื่อวา่เมื่อพกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนันี้ไป ณ ทีใ่ดๆ กงัหนันี้จะช่วย
เสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ีมอี านาจเขม้แขง็ เสรมิก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของทา่น ชื่อเสยีงในการน าทพั
สูศ้กึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุกวนันี้ เมื่อ 300 กว่าปีทีแ่ล้วเดมิทวีดันี้เป็นวดัเล็กๆ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และ
อนุรกัษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 

วนัท่ี 3   รีพลัสเบย์ – วดัแชกง หมวิ – โรงงานจิวเวอร่ี – ร้านหยก – ถนนนาธาน –   ย่านจมิซาจุ่ย – เมืองฮ่องกง 

(สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  - กรุงเทพฯ                                     (B/L/-) 



ตารางฟุต ดา้นในมรีูปปัน้สงูใหญ่ของทา่นแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวดัแหง่นี้ ซึ่งทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหาร
แบบโบราณ และมีกังหนัอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวดัแชกงจะต้อ งหมุนกงัหนั หรือที่
เรยีกวา่ "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่า่นจะออกจากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงั
สนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล  

              
 
วธิสีกัการะบูชาเทพเจา้ทีว่ดัแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่ จุดทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยูก่ลางแจง้ ส าหรบัการไหวข้อพรเทพเจ้าแชกง ทางวดั
จะจดัเป็นชุด ส าหรบัไหวเ้ทพเจ้าแชกงโดยตรง ค่าใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชุดนัน้จะมกีระดาษไหวเ้จ้า 1 ชุด , ธูป
มงักรสแีดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 ก า พอซื้อธูปเสร็จแลว้ ท่านสามารถยื่นธูปชุดนี้ใหเ้จ้าหน้าทีช่่วยจุดไดเ้ลย 
ระหว่างรอเจ้าหน้าที่จุดธูป ให้เราน ากระดาษไหว้เจ้าที่ได้มา เขยีนชื่อ นามสกุล วนั เดือน ปีเกิด ลงไปใน
กระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เขา้มา น าพาสิง่ไม่ดอีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้) 

1. ขัน้ตอนแรกใหเ้ราหนัออกจากวดั แลว้ บอกชื่อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ แลว้บอกวตัถุประสงคท์ีม่าท าบุญ
วดันี้ ไหว ้3 ครัง้  
2. หนักลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธูป  
3. ใหเ้ราปักธูปมงักรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 
4. ต่อไปน าธูปดอกเล็กหนัหน้าเขา้วดั ไหวพ้ร้อมบอกชื่อ นามสกุล อกีครัง้ ปักธูปเล็กทัง้3. กระถาง กระถาง 
ละ 3 ดอก 
5. เมื่อปักธูปทัง้ 3 ดอกเสรจ็ ยงัเหลอืธูปอยูก่ าใหญ่ๆ ใหเ้ราแยกไวก้่อน 3ดอก เพื่อไปปักดา้นใน 
6. สว่นทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้นใน 

วธิสีกัการะดา้นใน  



1. หลงัจากจุดธูปไหวด้้านนอก ใหเ้ขา้มาสกัการะท่านด้านใน และยนือยูเ่บือ้งหน้ารูปปัน้ขนาดมหมึาของท่าน
แชกง พรอ้มธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหน้าท่าน อยา่งมุ่งมัน่ และตัง้ใจ แลว้จงึ
ไปหมุนกงัหนั ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รูปปัน้ทา่นแชกง 
2. วธิหีมุนกงัหนั ใหห้มุน 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้ เชื่อวา่ "กงัหนัน าโชค" จะหมุนแต่สิง่
ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลกัการทีถู่กบอกต่อ คอื หมุนตามเขม็นาฬกิา 3 ครัง้ 
3. ก่อนทีจ่ะออกจากวดัอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อใหพ้รนัน้สมปรารถนาและใหด้งัทัว่ฟ้าดนิ (มเีคลด็ลบั
คอืหากไหวพ้ระก่อนเทีย่ง ใหต้รีะฆงัก่อนตกีลอง แต่หากเราไปไหวต้อนบ่าย ใหต้กีลองก่อนตรีะฆงั จงึจะเป็น
ล าดบัพธิกีรรมทีถู่กตอ้ง) 
4. ผูท้ ีเ่คยซื้อจีก้งัหนัแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรทา่นแชกง เดนิวนรอบกระถางธูป 3 รอบ และ
ขอพรใหก้งัหนัน าแต่สิง่ทีด่ ีๆ  เขา้มา 
5. ส าหรบักระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใสใ่นรถเขน็ มจีุดใสอ่ยูบ่รเิวณดา้นหน้า ใหน้ าไปวางในรถไดเ้ลย โดยทีจ่ะมี
เจา้หน้าทีช่่วยน าไปท าพธิใีห ้เป็นอนัเสรจ็พธิ ี
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อเลอืกซื้อเครื่องประดบัทีส่วยงาม ไม่เหมอืน
ใคร เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็นส าหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมีลักษณะ
สวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกงัหนัลมทีม่ชี ื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมกนัทัว่โลก ทีถ่อืก าเนิดขึน้ทีน่ี่  น าท่านเดนิทางสู่ 
ร้านหยก (Chinese Jade Shop) น าทกุทา่นแวะเลอืกซื้อสนิคา้หยกคุณภาพดขีองฮ่องกงไดท้ีน่ี่   
 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร พิเศษ ห่านย่าง 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha 
Tsui) มกัจะตัง้ต้นกนัที ่สถานีจมิซาจุ่ยมีร้านขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกฬีา , เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้อง 
ถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยูด่้วยและตามซอกตกึอนัซบัซ้อนมากมายม ีShopping 
Complex ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชื่อมตดิต่อ
สามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง 

** เน่ืองจากมีหลายไฟลท์บิน เชค็ไฟลท์การเดินทางท้ายโปรแกรมค่ะ ** 
21.45  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ HONG KONG 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่HX 761  ** บรกิารอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 
ชัว่โมง 15 นาท ี** 

23.55 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 



             
   

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียดไฟลท์บิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

จอย
แลนด ์

05-07 กรกฎาคม 61 ไป    HX762  04.40-09.00 
กลบั HX761  21.45-23.55 

12,999 12,999 12,999 4,000 7,999 

06-08 กรกฎาคม 61 ไป    HX762  04.40-09.00 
กลบั HX761  21.45-23.55 

13,999 13,999 13,999 4,000 7,999 

08-10 กรกฎาคม 61 ไป    HX762  04.40-09.00 
กลบั HX761  21.45-23.55 

12,999 12,999 12,999 4,000 7,999 

12-14 กรกฎาคม 61 ไป    HX780  03.35-08.05 
กลบั HX761 21.45-23.55 

12,999 12,999 12,999 4,000 7,999 

13-15 กรกฎาคม 61 ไป    HX780  03.35-08.05 
กลบั HX761 21.45-23.55 

13,999 13,999 13,999 4,000 7,999 

14-16 กรกฎาคม 61 ไป    HX780  03.35-08.05 
กลบั HX769  00.35-02.35 

14,999 14,999 14,999 4,000 8,999 

19-21 กรกฎาคม 61 ไป    HX780 03.35-08.05 

กลบั HX769  00.35-02.35 
13,999 13,999 13,999 4,000 7,999 

26-28 กรกฎาคม 61 ไป    HX780  03.35-08.05 
กลบั HX761 21.45-23.55 

13,999 13,999 13,999 4,000 7,999 



28-30 กรกฎาคม 61 ไป    HX780  03.35-08.05 
กลบั HX769  00.35-02.35 

17,999 17,999 17,999 5,000 9,999 

02-04 สิงหาคม 61 ไป    HX780  03.35-08.05 
กลบั HX761 21.45-23.55 

13,999 13,999 13,999 4,000 7,999 

12-14 สิงหาคม 61 ไป    HX762  04.40-09.00 
กลบั HX761  21.45-23.55 

15,999 15,999 15,999 4,000 8,999 

23-25 สิงหาคม 61 ไป    HX780  03.35-08.05 

กลบั HX761 21.45-23.55 
11,999 11,999 11,999 4,000 6,999 

24-26 สิงหาคม 61 ไป    HX780  03.35-08.05 
กลบั HX769  00.35-02.35 

13,999 13,999 13,999 4,000 7,999 

30 สค.-01 กย. 61 ไป    HX762  04.40-09.00 
กลบั HX761  21.45-23.55 

13,999 13,999 13,999 4,000 7,999 

31 สค.-02 กย. 61 ไป    HX762  04.40-09.00 
กลบั HX769  00.35-02.35 

13,999 13,999 13,999 4,000 7,999 

 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 

1,500 บาท / ทริป / ต่อลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

 

** ส าหรบัผู้เดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และ ไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องถือจดหมาย

ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา และ มารดา ท่ีออกจากส านักงานเขตตามทะเบียนบ้านท่ีท่านอยู่

อาศยั ** 

 



** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณี

พิเศษ ** 
 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง 

ขายเครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี 

เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ด้ กรณีท่ี

โปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ให้บริการเฉพาะผู้เดินทาง 

ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ** 

 

** ประกาศจากสายการบิน HONG KONG AIRLINES กรณีท่ีลกูค้าเดินทางไปประเทศฮ่องกง 

โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES แล้ว ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศฮ่องกง ท าให้ลกูค้าต้องถกู

ส่งตวักลบัประเทศไทย ในส่วนน้ีจะมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนแปลงตัว๋ขากลบั รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ ท่ี

เกิดข้ึนด้วย ลกูค้าจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทัง้หมดน้ีเอง ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี อีกทัง้ลกูค้าอาจจะต้องรบัผิดชอบค่าปรบัท่ีประเทศฮ่องกงเรียกเกบ็เพ่ิม และ

หรือ ลกูค้าต้องรอกลบัประเทศไทย ในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรือตามวนัท่ีเดินทางของตัว๋เครื่องบินเดิม ทัง้น้ี

ข้ึนอยู่กบัเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศฮ่องกงและสายการบิน จะเป็นผู้พิจารณา ซ่ึงเป็นระบบการท างาน

แบบเดด็ขาด โดยทางผู้จดั (บริษทัทวัร)์ จะไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในส่วนน้ี ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิไป และ กลบัตามรายการทีร่ะบุ ชัน้ Economy Class รวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุก

แหง่ 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  



✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั 

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษิัท กับ สายการบนิ 

HONG KONG AIRLINES คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้งเครื่องบนิได้ ท่านละไม่เกิน 

20 กิโลกรมั 1 ช้ิน เทา่นัน้ และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครื่อง มีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เทา่นัน้ 

✓ ค่ามคัคุเมศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ ทา่นละ 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงื่อนไขส าคญัท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง  

- คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีข้ึนต า่ 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุก

ท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิัทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทาง

ตามความประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น



ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอยา่เพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทกุท่าน จะตอ้งมอีายคุงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า ส าหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ทา่นไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นทีท่า่นไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร   

- กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้า

ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการ

บนิ หรอื เจ้าหน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบร้อยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้

มาทีบ่รษิัทเร็วทีส่ดุ เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ย

แลว้ กรณทีีย่งัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแล้ว 

ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่ องบนิแบบกรุ๊ปจะ

ออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ป

เป็นส าคญั 

- เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เครื่องบนิ

โปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณ ี 



- ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

- เก่ียวกับการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้า่นทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อยา่งทีด่สีดุ 

- กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิัทได้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ หมายถงึ 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

- ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้

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

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม  

- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้า

ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการ

ควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

- กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบิน สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัร์ทัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บั

ทา่น 

- หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณดีงันี้ 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้

เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านัก

อยูใ่นประเทศไทย 



 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวัน

เดินทาง  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

- เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่า่นเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

- 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 โดยเริม่แจกในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดทา้ย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไม่มนี ้าดื่มแจก 

 

 



 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอยา่งน้อยประมาณ 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ ที ่1 

ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง 

• กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100%  

• สว่นทีเ่หลอื ช าระก่อนออกเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่โดยอตัโนมตัใิหลู้กคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู ่ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบ

ล่วงหน้า 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่โดยอตัโนมตัใิหลู้กคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู ่ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบ

ล่วงหน้า 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่โดยอตัโนมตัใิหลู้กคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู ่ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบ

ล่วงหน้า 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงื่อนไข 

• เมื่อทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้

ทัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชื่อผูจ้อง โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , 

พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่า่นสะดวก 

• ส่งรายชื่อส ารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะต้องส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน โดยลงลายมอืชื่อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะ

ของทา่นมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อกรณีทีท่่านไม่สง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ 

ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่วา่กรณใีดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหาย

อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เครื่องบนิหรอื บตัรเขา้ชม

สถานทีต่่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 



 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระเป๋าสมัภาระ 

➢ ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏิเสธ

ได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่ กรณทีีก่ระเป๋าของทา่นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบนิก าหนด) 

➢ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเครื่องได้ ต้องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมี

ความกวา้ง ยาว และ สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิ้ว) ขนาดตามความเหมาะสม ไม่สามารถน าของเพลง และ ของมคีนขึน้บนเครื่องได้ กรณีทีท่่าน

จ าเป็นต้องน าไปด้วย จ าเป็นจะต้องใส่กระเป๋าเพื่อโหลดลงใต้ทอ้งเครื่อง หากไปถงึด่านตรวจสมัภาระและยงัอยู่ใน

กระเป๋าถอืขึน้บนเครื่องบนิ ทา่นจะตอ้งทิง้วตัถุนัน้ๆ  

➢ เก่ียวกบัแบตเตอรี่ส ารอง หรือ อุปกรณ์ท่ีมีแบตเตอรี่ทุกชนิด กรมการขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ หรอื ไอ

อาตา้ (IATA) มกีฎมาตราฐานความปลอดภยัเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีข่ ึน้บนเครื่องบนิ ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารอง ใส่

กระเป๋าเดินทางโหลดลงใต้ท้องเครื่องบิน แต่สามารถใสก่ระเป๋าสมัภาระถอืขึน้บนเครื่องบนิได ้ตามความจุดงันี้ 

- แบตเตอรี่ส ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 mAh หรอืน้อยกวา่ 10 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้ม่ระบุจ านวนชิน้ 



- แบตเตอรี่ส ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้า ตัง้แต่ 20,000 – 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh.) สามารถน าขึน้เครื่องได้ 

ทา่นละไม่เกนิ 2 ชิน้ 

- แบตเตอรี่ส ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh) ไม่อนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องในทุก

กรณ ี

➢ กรณทีีต่อ้งมกีารเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สมัภาระ

น ้าหนักเกนิ (ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

➢ ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบ กรณเีกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณ ี

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

 


