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HFD01 早晨 โจ๋ว ส่ัน      HONGKONG 
เท่ียวฮอ่งกง...  อ่ิมท้ังบญุ อ่ิมท้ังชอ้ป 3 วนั 2 คนื 

ไหวพ้ระขอพรวดัดงั เสรมิดวง ส่ิงศักดิสิ์ทธิข์องฮอ่งกง 
วัดหวังต้าเซียน • เจ้าแมก่วนอมิทินหัว หาดรีพัลส์เบย์ • วัดแชกงหมิว 

ช้อปป้ิงจิมซ่าจุ่ย • นาธาน • ชมแสงสียามค ่าคืนเกาะฮ่องกง Symphony of Lights  
 

อิสระทอ่งเทีย่ว 1 วัน พิเศษ!!! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุ้ม!!! 
   OPTION A  HONGKONG DISNEYLAND 
   OPTION B  ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา 
   OPTION C  ทัวร์วิคตอเรียพีค, Old Town Central, วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน 

 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

 

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศ
ฮ่องกง  FD500  DMK-HKG  11.35-15.15 
ย่านจิมซ่าจุ่ย – จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light                                                                                                                              

   Ease Hotel Access   
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

2 อสิระทอ่งเทีย่ว 1 วนั พิเศษ!!! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุม้!!!    
Ease Hotel Access  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 

วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์ – พระสังกัจจาย – วัดต้าเซียน – 
วัดแชกงหมิว – เครื่องรางกังหันลมน าโชค –  
ร้านหยก - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง –  
ท่าอากาศยานดอนเมือง FD501  HKG-DMK 16.15-18.15 

    



 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:    FD500   DMK-HKG   11.35-15.15 
RETURN        :    FD501    HKG-DMK    16.15-18.15 
 
 

 

08.30 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA 
(FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง 

11.35 น.    น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD500 
15.15 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลท้องถิ่น

เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) จากนั้นน า
ท่านเดินทางไปช้อปป้ิงที่ ย่านจิมซ่าจุ่ย (Tsim Sha Tsui) เป็นย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเกาะฮ่องกง ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก เนื่องจากบริเวณนี้เป็นย่านที่เต็มไปด้วยโรงแรม ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆที่ขึ้นชื่ออีกด้วย ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือเลือกช้อปกันอย่างเพลิดเพลินตามอัธยาศัย พร้อมกับการตะเวน
ชิมร้านอาหารช้ันน า และสินค้าอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเดก็ 
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

08-10 กมุภาพันธ์ 2566 12,888  

 

 

 

ไมม่ีราคเด็ก 
(เด็ก INF อายุไม่เกนิ 2 ปี 
ราคา 4,000 บาท ) 

 

 

 

 

 

 

3,500 

 

 

 

 

20  

10-12 กมุภาพันธ์ 2566 13,888 20  

15-17 กมุภาพันธ์ 2566 12,888 20  

17-19 กมุภาพันธ์ 2566 13,888 20  

22-24 กมุภาพันธ์ 2566 12,888 20  

24-26 กมุภาพันธ์ 2566 13,888 20  

03-05 มนีาคม 2566 13,888 20  

04-06 มีนาคม 2566 15,888 20  

10-12 มนีาคม 2566 13,888 20  

11-13 มนีาคม 2566 13,888 20  

17-19 มนีาคม 2566 14,888 20  

18-20 มนีาคม 2566 14,888 20  

23-25 มีนาคม 2566 13,888 20  

วันทีห่นึ่ง        ท่าอากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง – ย่านจมิซ่าจุย่ - จุดชมการแสดงโชว์  
                       Symphony of Light                                                                                                                              อาหาร เย็น 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                        



 จากนั้นน าท่านถ่ายภาพเช็คอินสุดอลังการ จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light ริมแม่น ้า จะมองเห็นตึกของ
ฮ่องกงที่เรียงกัน พร้อมเปิดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างสวยงาม แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆให้เข้ากับจังหวะเพลงที่
เปิดตลอดการแสดงโชว์ (การแสดงอาจงดโชว์ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ณ ขณะนั้น โดยมติ้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที1่)  
ที่พัก : Ease Hotel Access  หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

เช้า  ท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารเช้า Option! ต่ิมซ า (DimSum) เป็นอาหารว่างหรืออาหารเรียกน ้าย่อยของจีน เป็นที่
รู้จักกันทั่วโลก เป็นค าเรียกรวมอาหารหลายอย่าง มักเป็นอาหารจ าพวกปรุงด้วยการนึ่ง เช่น ขนมจีบ, ซาลาเปา, ฮะเก๋า, 
เกี๊ยวซ่า เป็นต้น บรรจุในภาชนะขนาดเล็ก เช่น เข่งไม้ไผ่ หรือจานใบเล็ก (เพ่ิมท่านละ 400 บาท) 

OPTION A HONGKONG DISNEYLAND +รถรับส่ง ท่านละ 4,490 บาท (ขั้นต ่า 5 ท่าน ไม่มีไกด์) 
เดินทางไปพบกับความสุขและความสนุกสุด
เต็มเปี่ ยมที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ มีเคร่ืองเล่น 
การแสดง และจุดที่น่าสนใจมากมาบ รวม
เคร่ืองเล่นแล้วมีมากกว่า 100 อย่าง กระจาย
ตามโซนต่าง ๆ มีทั้งหมด 7 โซน เร่ิมต้นที่ โซน
ที่ 1 โซน Grizzly Gulch พบกับ Big Grizzly 
Mountain Runaway Mine Cars ร ถ ไ ฟ
ตะลุยเหมืองในเทือกเขาบ๊ิกก ริซลี โซนที่ 2 
โ ซ น Tomorrowland พ บ กั บ  Space 
Mountain รถไฟตะลุยจักรวาลที่มีเทคนิค
แสงสีเสียงอลังการสุดๆ เหมือนได้นั่งอยู่บน
ยานอวกาศ ในสนามรบหลบกระ สุน ให้
หวาดเสียว เป็นหนึ่งในเคร่ืองเล่นไฮไลท์ของ
สวนสนุกดิสนีย์ทั่วโลก โซนที่  3 โซน Toy 
Story Land พบกับ RC Racer  รถไฟเหาะบน
รางตัว U ตัวรถไฟเหาะถูกออกแบบให้หน้าตา
เหมือนกับรถบังคับ RC ของเล่นของ Andy 
ในเ ร่ือง Toy Story นั่นเอง โซนที่  4  โซน 
Adventureland พ บ กั บ  Jungle River 
Cruise ล่องเรือผจญภัยไปในดินแดนของ
สัตว์ป่านานาชนิด เรือล าเล็ก ๆ ในป่าแห่งนี้จะ
พาเราไปเจอสัตว์ต่าง ๆมากมาย ประหนึ่งว่า
เป็นเมาคลี โซนที่ 5 โซน Fantasyland พบกับ 
เติมเต็มทุกจินตนาการในดินแดนแห่งเทพนิยาย มีปราสาท เคร่ืองเล่นแนวแฟนตาซี โซนนี้ก็คือ it’s a small world และ 

 วันทีส่อง      อิสระทอ่งเที่ยว 1 วัน พิเศษ!!! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุ้ม!!! 
                                                   
                        



Sleeping Beauty Castle ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา โซนที่ 6 โซน Main Street USA โซนแรกที่เมื่อเดินเข้าไป จะพบกับ
ร้านค้าของฝากและของที่ระลึกที่เรียงรายตลอดเส้นทาง อย่างสินค้ามิกกี้เม้าส์ ตุ๊กตา พวงกุญแจ เคร่ืองประดับ รวมไป
ถึงของใช้ แก้วน ้าสวยๆ จาน ชาม และ โซนที่ 7 โซน Mystic Point เป็นโซนของเร่ืองราวลึกลับ ผจญภัยในคฤหาสน์ 
Mystic Manor ปราสาทที่รวบรวมของแปลกจากทั่วทุกมุมโลกเอามาจัดแสดงโชว์ด้วยธีมกลิ่นอายแบบพ่อมด  
OPTION B ทัวร์กระเช้า นองปงิ 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา + รถรับส่ง ท่านละ 2,390 บาท  
(ขั้นต ่า 5 ท่าน ไม่มีไกด์) 
น าท่านนั่งกระเช้า นองปิง 360 (Ngong Ping 360) ขึ้นไปไหว้พระใหญ่ที่ วัดพระใหญ่โป่หลิน วัดสวยบนยอดเขาโป่หลิน
ที่มีความศักด์ิสิทธิ์ และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวฮ่องกง ไฮไลท์ของวัดคือ พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha 
Statue) พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ใต้ฐานองค์พระนั้นจะเป็นที่ประดิษฐ์สถาน พระ
เขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาให้เราได้ไปกราบไหว้เพ่ือความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยัง
สามารถไปเดินเล่นที่หมู่บ้านนองปิงได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTION C ทัวร์วิคตอเรียพีค, Old Town Central, วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ท่านละ 2,590 บาท 
(ขั้นต ่า 5 ท่าน มีไกด์) 
น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวพาโนราม่าฮ่องกง ทีอ่ยูด่า้นบน
ของยอดเขา วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) เป็นภูเขาที่
สูงที่ สุดบนเกาะฮ่องกง ที่ สูงถึง 1,818 ฟุต (554 ม.) 
สามารถมองเห็นวิวความสวยงามของเมืองฮ่องกงได้
แบบพาโนราม่า 360 องศาเลย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
Old Town Central เป็นย่านเก่าแก่มากแห่งหนึ่ง ยังเป็น
ย่ า น ที่ มี วั ด ห ล า ย แ ห่ ง อ า ยุ นั บ ร้ อ ย ปี  แ ล ะ ยั ง มี
ศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่ สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่
ของคนฮ่องกงที่แท้จริง  นอกจากนี้แล้วยังมีร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกช้อปกันอีกด้วย จากนั้นน าท่านไหว้ขอพร วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน เป็นหนึ่งในวัดที่
เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง ชื่อเสียงในเร่ืองการให้โชคลาภเงินทอง ภายในศาลจะมีธูปเรียงกันเยอะมาก มีต านานเลา่ขานมา
จนมาถึงปัจจุบัน ว่าระหว่างการก่อสร้างถนนแห่งนี้ คนงานได้เจาะถนน แล้วปรากฏว่า มี น ้าสีแดงไหลออกจากใต้ดิน 
คนงานเชื่อกันว่าเป็น "เลือดมังกร" ชาวบ้านแถวนั้น ก็เลยร่วมกันบริจาคเงินแล้วบูรณะวัดข้ึนมาอีกคร้ัง และขอให้เจ้าแม่
กวนอิม ช่วงปกป้องชาวบ้านถิ่นนี้ให้พ้นภัย ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่นั้นมักจะมาขอพรในเร่ืองการเงินกันอย่างล้นหลาม  

**พิเศษ! ท่านสามารถซื้อ OPTION B+C ได้จาก ราคาปกติ 4,980 บาท จ่ายเพียงท่านละ 
4,480 บาทเท่านั้น!! (ขั้นต ่า 5 ท่าน ออกเดินทาง มีไกด์ทั้งวัน)** 
 อิระอาหารเที่ยงและเยน็ตามอธัยาศัย 
ที่พัก : Ease Hotel Access หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที2่)  เมนู ต่ิมซ า (DimSum) 

น าท่านเดินทางไปไหว้ขอพรที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว 
ตั้ งอยู่ ริมทะ เล  อ่ าว รี พัล ส์ เบย์  (Tin Hau Temple 
Repulse Bay)  วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น เ พ่ือคุ้มครอง
ชาวประมงในการออกเรือไปหาปลา ซ่ึงเป็นหนึ่งในวัดที่
เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง บริเวณวัดจะมีเจ้าแม่กวนอิ
มองค์ใหญ่ ผู้คนนิยมขอพรอธิษฐานจิตให้ได้ลูกดั่งสมใจ 
และยังมี ที่เชื่อกันว่าสามารถขอเพศของลูกได้ โดยการ
ลูบที่ท้องของพระสังกัจจาย ลูกชายให้ลูบท้องซ้าย ลูก
สาวให้ลูบท้องขวา และบริเวณใกล้เคียงกันจะมีสะพาน
เล็ก ๆ เชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานก็จะมีอายุยืนนาน 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปขอพรกันต่อที่ วัดต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) 
วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านการขอเนื้อคู่ ความรัก และด้านสุขภาพ การขอเร่ือง
ความรักหรือเนื้อคู่นั้นเราไม่ได้ขอกับองค์หวังต้าเซียน แต่เป็นเทพเจ้าจันทรา 
หรือ เทพเจ้าหยุคโหลว เทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงานที่เป็นที่เลื่องชื่อใน
ต านาน ส่วนองค์เจ้าหวังต้าเซียนนั้นผู้คนนิยมมาขอพรด้านสุขภาพกันเป็น
อย่างมาก 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่3) 

 วันทีส่าม    วัดเจา้แมก่วนอิมทนิหัว – อา่วรีพัลส์เบย ์– พระสังกัจจาย – วัดต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – เคร่ืองรางกังหนัลมน าโชค –  
                    ร้านหยก - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง - ท่าอากาศยานดอนเมอืง                                                  อาหาร เช้า,เที่ยง                     
                        



 น าท่านขอพรที่  วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) 
เป็นที่ร ่าลือถึงความศักด์ิสิทธิ์ เร่ืองของกังหันลมที่พัด
พาเอาส่ิงไม่ดีออกจากชีวิต เช่ือว่าการหมุนกังหันกลับ
ทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ท า
ให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัด
นี้ เ ป็ น วัด เล็ ก  ๆ  ที่ เ ก่ า แก่ แล ะ ได้ อนุ รัก ษ์ ไ ว้ เป็ น
โบราณสถาน สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้
ซ่ึงปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปช้อปป้ิง เคร่ืองรางกังหันลม
น าโชค ที่เต็มไปด้วย แหวน สร้อย และเคร่ืองประดับอื่น 
ๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซ้ือไปเป็นของฝากหรือใส่เป็นมงคลได้ด้วยเช่นกัน เคร่ืองประดับที่นี่มีลักษณะโดดเด่น 
สวยงาม และยังมีกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นมงคลอีกด้วย และช้อปป้ิงต่อกันที่ ร้านหยก คนจีนนั้นถือว่าหยกเป็นหินที่
เป็นตัวแทนของความสวยงามและความบริสุทธิ์ และมีความเชื่อว่าถ้าพกติดตัวไว้จะอายุยืนและสุขภาพดี หยกนั้นมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น ก าไล แหวน สร้อย และอื่น ๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปกันได้ตามอัธยาศัย 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
16.15 น.       น าทา่นเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ AIR ASIA (FD) เที่ยวบนิที ่FD501 
18.15 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

******************************************* 
หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้  
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปน็หลักส าคัญ 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. มีผลตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ ATK ด้วยตัวเอง และเก็บผลตรวจโดยการถ่ายรูปผลตรวจคู่พาสปอร์ตเก็บไว้ใน

โทรศัพท์มือถือ เพ่ือแสดงกรณีมีการสุ่มตรวจดู 
3. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 (Vaccinated Certificate) ครบ 3 เข็ม ชนิดใดก็ได้ ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     

กระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลต้องเป็นภาษาอังกฤษ จากแอปหมอพร้อม (โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร) 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลบัและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 



เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)  

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) 

กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สาย
การบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท / ส าหรับหัวหน้าทัวร์ ท่าน 
            แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 


