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รหสัทวัร ์HKG1041 
 

ฮอ่งกง-ไหวพ้ระ 2 วนั 1 คนื 
บนิโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์

บนิไฟลท์เชา้มดืกลบัไฟลด์กึ + อาหาร 4 มือ้ 
ฮอ่งกง-เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย-์วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า 

วดัหวงัตา้เซยีน-อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

วดัแชกงหมวิ-รา้นจวิเวอรร์ ี-่รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงทีซ่ติ ีเ้กทเอาทเ์ล็ท 

 

คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 1,500 บาท 
ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้ 
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วนัแรก กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู-ิฮอ่งกง-เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย-์วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า-วดัหวงัตา้
เซยีน-อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

23.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์K สายการ
บนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

02.00 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่ HX780 (บรกิารอาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.55 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นน่ังรถปรับอากาศ
ขา้มสะพานชงิหมา่ สะพานแขวนทีใ่หญท่ีส่ดุของฮอ่งกง เป็นสะพานขา้มชอ่งแคบในฮอ่งกง เชือ่ม
เกาะซงิยีแ่ละเกาะหมา่วนั สรา้งเสร็จในปี1997 ตัวสะพานแขวนยาว 2.2 กม. สงู 206 เมตร ชว่งกลาง
ยาว 1,377 เมตร กวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้ลา่งใช ้

ส าหรับรถไฟฟ้า (MTR) หากจะใหเ้ห็นววิอันสวยงาม ตอ้งมาทางรถยนตเ์ทา่นัน้ เป็นจดุชมววิทีส่อง
ขา้งทางสวยงามมาก สะพานแหง่นีเ้ป็นเสน้ทางส าคัญทีเ่ชือ่มยา่นธรุกจิในฮอ่งกง กับเกาะลันเตา 
เพือ่ไปยังทา่อากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง 

เชา้       รบัประทานอาหารแบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เทีย่วชมหาดทรายรพีลสัเบย ์ Repulse Bay หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นีส้วย
ทีส่ดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่ง มรีปูป้ันของเจา้แมก่วนอมิ 
และเจา้แมท่นิโหว่ ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาว

ลงสูช่ายหาด นมัสการและขอพรเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ เพือ่ความ
เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทา่นเดนิทางสูว่ดัเจา้กวนอมิฮอ่งฮ า เป็นวดัเจา้แมก่วนอมิทีเ่กา่แกม่ชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ในยา่น

ฮอ่งฮ าฮอ่งกง ถกูสรา้งขึน้ถปูระมาณ 150 ปีกอ่น 
ในปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) ทกุทา่นจะไดข้อพร
เจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตาชว่ย
คุม้ครองและปกปักรักษา และขอพรดา้นเงนิทอง 
เงนิกอ้นโต ความเจรญิมั่งมใีนชวีติ ซึง่คนไทยจะ
รูจั้กกันในนามเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ ซึง่เป็นทีเ่ชือ่
รูจั้กและนับถอืกันมากส าหรับคนฮอ่งกงและคน
ไทย 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นไหวเ้จา้เทพเจา้ หวงัตา้เซยีน ซึง่คนจนีกวางตุง้จะเรยีกวดันีว้า่หวอ่งไทซ่นิ เป็นวดั
เกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี ทีไ่มม่วีนัเสือ่มคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮอ่งกง สงัเกตได ้
จากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ หรอืแมก้ระท่ังควนัธปูคละคลุง้ไปท่ัวบรเิวณทา่นเทพเจา้ 
หวงัตา้เซยีนเดมิทา่นชือ่ "หวอ่งชอ้เผง่" เป็นมนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหนึง่ ทีม่จีติเมตตาตอ่ชาวโลก 
ทา่นมคีวามกตัญญตูอ่พอ่แมส่งูมาก และชว่ยพอ่แมต่ัง้แตเ่ล็ก ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึง่
ทา่นไดพ้บกับนักพรต และนักพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบนภเูขาไกล ทา่นหวอ่งชอ้เผง่กอ้
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ตัดสนิใจตามนักพรตทา่นนัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ทา่นขยันหมั่นเพยีรเรยีนจนบรรล ุจนทา่นสามารถ
เสกกอ้นหนิให ้
กลายเป็นแพะได ้ เมือ่
ทา่นไดร้ ่าเรยีนวชิาจน
ถอ่งแทแ้ลว้ กอ้ไดล้า
อาจารยข์องทา่น
กลับมา ใชว้ชิาความรู ้
ดา้นสมนุไพร เพือ่
บ าเพ็ญประโยชน ์
เดนิทางรักษา
ประชาชนจนีทีเ่จ็บไข ้ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปท่ัวทกุสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญใ่นประเทศจนี 
ทา่นหวงัตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์ จัดยาสมนุไพรใหแ้กช่าวบา้นเพือ่ตอ่สูก้ับโรครา้ย ตลอด
อายขุยัทองทา่น ไดม้ลีกูศษิยม์ากมายทีเ่คารพทา่นและร ่าเรยีนวชิาจากทา่น จวบจนประชาชนตา่ง
ยกยอ่งใหท้า่นเป็นเทพหวอ่งไทซ่นิ และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พือ่กราบสกัการะ สมควรแกเ่วลาน าทา่น
เขา้ทีพั่ก 
***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั*** 
ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการไปชอ้ปป้ิงสามารถสอบถามเสน้ทางไดจ้ากไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร ์
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
จากท่ัวทกุมมุโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ ไมว่า่คณุจะมรีสนยิม
แบบไหน หรอืงบประมาณเทา่ใด ศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการศนูยก์ารคา้ที่
กวา้งขวางเหลา่นี ้ เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดัง
จากท่ัวทกุมมุโลก  
และอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิทางไปชมโชวย์งิแสง
เลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตา ตอบโตก้ัน
ตามจังหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights 
ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค า่คนื 
การ แสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาซึง่เป็นการ
แสดง แสงและเสยีงครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้า
ส าคัญตา่งๆ ทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยี
โดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีป้ระดับไปดว้ยแสงไฟ 
ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสี

ตา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง 
พกัที ่Ramada HK Grand 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง วดัแชกงหมวิ-รา้นจวิเวอรร์ ี-่รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงทีซ่ติ ีเ้กทเอาทเ์ล็ท-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

เชา้       รบัประทานอาหารแบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสูว่ดัแชกงหมวิ หรอืวดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชาน
เมอืงของฮอ่งกง เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้
เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอื
ชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภ
ทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป้ันเจา้พอ่แช กง และดาบ
ไรพ้า่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวดัต านานเลา่วา่ในชว่ง
ปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่
จลาจลแข็งเมอืงขึน้ท่ัวประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่
เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แชกง ทีไ่ดย้กทัพไป
ปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และ
ทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร 
เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยั
ชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กันดาบไรพ้า่ยของทา่น คนจนีถอืวา่
มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงกอ์อฟไชน่า
ของฮอ่งกง ถงึกับจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี 
ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวดัแชกงยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน า
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โชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่
เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและความเป็นสริมิงคลใหก้ับชวีติดว้ยกันทัง้ส ิน้ 

ทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับเยีย่ม แวะ
ชมสนิคา้โอทอ๊ปของจนีทีร่า้นหยก ซึง่ชาวจนีถอืเป็นเครือ่งราง และเครือ่งประดับตดิตัว 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

และน าทา่นเดนิทางสูซ่ติ ีเ้กทเอาทเ์ล็ท City gate Outlet อสิระใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนม ซึง่ทีน่ีทั่ง้อาคารขายแตส่นิคา้ราคาลดพเิศษ 50-80% ขึน้ไป ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ 
นาฬกิา เชน่ Nike, Adidas, Puma, DKNY, CK, Kate Spade, Polo, Samsonite, Crocs และชัน้ใต ้
ดนิจะม ีSupermarket ขนาดใหญใ่หท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่ HX779 (บรกิารอาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
เง ือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยและประเทศปลายทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

มาตราการณ์ของภาครฐัท ัง้ 2 ประเทศ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่หรอืประกาศเงือ่นไขเพิม่เตมิของทางภาครฐั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง / ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

12-13 ก.พ. 66 9,900 9,900 2,500 

19-20 ก.พ. 66 10,900 10,900 2,500 

26-27 ก.พ. 66 10,900 10,900 2,500 

12-13 ม.ีค. 66 11,900 11,900 2,500 

18-19 ม.ีค. 66 13,900 13,900 2,500 

19-20 ม.ีค. 66 11,900 11,900 2,500 

24-25 ม.ีค. 66 12,900 12,900 2,500 
***ราคาเด็กเล็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี จา่ย 10,000.- บาท*** 

 
อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่กตามทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ (กรณีพัก 
3 ทา่นๆ ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) ถา้บางโรงแรมไมม่เีตยีงเสรมิทา่นจะตอ้งพักเดีย่วเพิม่ / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง 
ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้/ คา่ประกันอบุัตเิหตใุน
การเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง / 
คา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางชาวไทยเทา่นัน้ 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกด ์ และคา่ทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 1,500 บาท*** ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่ับ
ความพอใจของลกูคา้ / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ / คา่วซีา่
ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ/ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางที่
น ้าหนักเกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / ภาษีมลูคา่เพิม่ 
7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 
  
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2. ผลตรวจ ATK ถา่ยรปูคูก่บัหนา้พาสปอรต์พรอ้มระบวุนัทีต่รวจ กอ่นเดนิทาง 24 ชัว่โมง 

3. เอกสารแสดงการฉีดวคัซนีโควดิ 3 เข็ม (International Covid-19 Vaccination Certificated) 
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เง ือ่นไขการจอง จา่ยเต็มจ านวน พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
 
การทอ่งเทีย่วฮอ่งกงน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
คอืรา้นหยก รา้นจวิเวอรร์ ี ่หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ 500 $HK/รา้น 

ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ตั๋วรถไฟ, ซือ้ตั๋ว
รถโดยสาร และจองหอ้งพัก เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ  
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้

เดนิทางวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ย
บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วนั / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท หรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วนั / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 กรณียกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนันัน้ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้

ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้ 
 กรณียกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มม่กีารคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
 กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล บรษัิทฯ จะท าเรือ่งยืน่เอกสาร

ไปยังสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ การใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นีอ้าจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดทั้ง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่ับ
การพจิารณาและตัดสนิใจของสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ บรกิารอืน่ๆ เป็นส าคัญ 

 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
อันเกดิจากเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจลตา่งๆ ความลา่ชา้และ
เปลีย่นแปลงของสายการบนิ เป็นตน้ 

2. เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลง
เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

4. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

5. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม และบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนทีก่ าหนด 

6. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักใชจ้า่ยคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ทัง้หมด 

 
 


