
 

 
 

รหสัทวัร ์HKG1048 

 
บนิดว้ยสายการบนิ GREATER BAY AIRLINE (HB) : ข้ึนเครื่องที่สนามบนิสุวรรณภมิู (BKK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้ าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก.  และถอืข้ึนเครื่องบนิไดน้ ้ าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก.** 

**พาสปอรต์ ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

HB682 BKK – HKG 11.20 – 15.15 

HB683 HKG - BKK 15.25 – 17.20 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดูทา้ยโปรแกรม** 

DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) – เมืองฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) – ถนนนาธาน – SYMPHONY OF LIGHTS 

             (-/-/D) 

08.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ GREATER BAY AIRLINE โดย

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดข ัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า



เพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง ขอ้ควรทราบ: ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้

เมอืง  

11.25 ออกเดนิทางสู่ เช็กแลบ็กอ๊ก ฮ่องกง (เขตการปกครองพเิศษ) โดยสายการบนิ GREATER BAY AIRLINE เที่ยวบนิที่ 

HB682 

15.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็กอ๊ก ฮ่องกง (เขตการปกครองพเิศษ)  

(ตามเวลาทอ้งถิ่น จะเร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 1 ช ัว่โมง) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ย น าคณะเดนิทางโดยรถบสัปรบัอากาศ  

ย่านถนนนาธาน (จิมซาจุ่ย) แหล่งชอ้ปป้ิงกวา้งใหญ่บนเกาะเกาลูน ถนนสายน้ีเป็นถนนสายหลกัของฝัง่เกาลูนที่ มี

รา้นคา้ไวเ้กือบทุกประเภท รวมท ัง้โรงแรมนบัสบิ และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ที่มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจ ากทุก

มมุโลก ล  า้สมยัสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้บัจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

กลอ้งดิจิตอล โทรศพัทม์อืถอื เชิญเลอืกชมซื้อสินคา้แฟชัน่ที่มเีอกลกัษณ์เป็นของ ตวัเองในสนิคา้กิบ๊เกม๋ากมาย ใหไ้ด ้

เลอืกมกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามนัสก์นัเลยทเีดยีว นบัเป็น สวรรคข์องนกัท่องเทีย่วอย่างแทจ้รงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พเิศษ !! ชมโชวแ์สง ส ีเสยีง (The Symphony of Lights) ไดช้ื่อว่าเป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ที่ใหญ่

ที่สุดซึ่งบนัทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดว้ย 44 อาคารช ัน้น าที่อยู่ในฝัง่ฮ่องกง และฝัง่

เกาลูน การแสดงจะมกีารยงิแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบเพลง บวกกบัเวลาค า่ๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟที่กระทบ

จากน า้ในอ่าวทีม่เีรอืวิง่ผ่านไปมาเป็นฉากประกอบอย่างสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคารอาหาร  



ที่พกั         DORSETT KWAN TONG HOTEL หรอืเทียบเท่า 

** ทางโรงแรมมีหอ้งพกัประเภท TRP ROOM หรอื หอ้งพกั 3 ท่าน จ านวนจ ากดั ** 

DAY 2  วคิตอเรยีพคี (PEAK TRAM) - รพีลสัเบย ์– วดัแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดบั - รา้นหยก - วดัหวงัตา้เซียน  

  เลด้ีมารเ์กต็          (B/L/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติ่มซ า แบบติ่มซ า แบบติ่มซ าข้ึน

ช่ือของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋ ขนมจบีกุง้ กว๋ยเตีย๋วหลอด โจก๊ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่จดุชมววิเกาะฮ่องกง ณ วคิตอเรียพคี รถราง สู่

จุดชมวิว (นัง่รถรางขาข้ึน)  VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและ

สวยที่สุดของฮ่องกง ทุกท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น 

สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ ัง้เกาะ

อย่างชดัเจน จุดชมววิที่ดีที่สุดและหา้มพลาด เมื่อขึ้นมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได ้360 องศา มคีวามสูงถึง 

428 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ท ัง้น้ียงัตื่นตากบัตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ 

อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอื่นๆ อนัเป็นที่ต ัง้ของธุรกิจ ช ัน้น าของฮ่องกงพรอ้มท ัง้ถ่ายภาพอนั

สวยงามน่าประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่หาด รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจนัทนเ์สี้ยวแห่งน้ี ที่สวยที่สุดแห่งหน่ึง และยงั

ใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรื่อง มรูีปปัน้ของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทนิโห่วซึ่งท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครอง

ชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท่้านนม ัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้

แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล และขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่าขา้มหน่ึงคร ัง้จะมอีายุเพิม่ขึ้น 3 ปี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูชาบูสไตลฮ์อ่งกง  

 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นวดัหน่ึงที่ประชาชนชาวจีนใหค้วามเลื่อมใสศรทัธามาเน่ิน



นาน ต านาน แชกงหมวิ มปีระวตัิเลา่ต่อกนัมาว่า ขณะนัน้เองยงัมนีกัรบเอกชื่อ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศึก ทุกแควน้

เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ย  าเกรงต่อก าลงัพลที่กลา้หาญในกองทพัของท่าน ยามที่ออกรบเพือ่ตา้นขา้ศึกศตัรูทกุทศิทาง 

ทกุๆคร ัง้ ท่านใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัติดไวด้า้นหนา้รถศึกน าขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้มคีวามเชื่อว่าเมือ่

พกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนัน้ีไป ณ ที่ใดๆ กงัหนัน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคล น าพาแต่ความโชคดี มอี  านาจเขม้แขง็ เสริม

ก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชื่อเสยีงในการน าทพัสูศึ้กของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี ปจัจบุนั ดา้นในมรูีปปัน้สูง

ใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวดัแห่งน้ี ดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลอง

ดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้มากราบไหวจ้ะตอ้งหมนุกงัหนั หรอืที่เรยีกว่า "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมนุแต่สิ่งดีๆ  เขา้มาในชวีติ 

และก่อนทีท่่านจะออกจากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อเลอืกซื้อเครื่องประดบัส าหรบัเสริมดวงชะตาของตวั

ท่านเอง เป็นรูปกงัหนัลมทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีนิ่ยมกนัท ัว่โลก ทีถ่อืก าเนิดขึ้นทีน่ี่ สวยงามโดดเด่นไมเ่หมอืนใคร  

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก (Jade Shop) ใหท้กุท่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้หยกคุณภาพดีของเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองฮอ่งกงเพือ่โปรโมทสนิคา้พื้นเมือง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื จวิเวอรี่ หยก สมนุไพร ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนช้ีแจงลูกคา้ทกุท่านว่า รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมือง 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงนิ 600 เหรียญฮอ่งกง / คน / รา้น 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ วดัหวงัตา้เซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นวดัไหวพ้ระสละโสด เสี่ยงเซยีมซสุีดแม่น 

โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม วดัแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของ

วดัคือเทพหวงัตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคู่ีไม่ใช่การขอความรกัจากเทพเจา้องคน้ี์แต่อย่าง ใด แต่เป็นการ

เดินมาขา้งๆ ซึ่งจะมศีาลของเทพเจา้ดา้ยแดง หรือ เทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปัน้สีทองมเีสี้ยวพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงั



ประทบัอยู่ ชาวจีนมกัมาขอพรความรกักนัที่น่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุด

ระหว่างพธินี ัน่เอง 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว  

ที่พกั           DORSETT KWAN TONG HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

** ทางโรงแรมมีหอ้งพกัประเภท TRP ROOM หรอื หอ้งพกั 3 ท่าน จ านวนจ ากดั ** 

DAY 3  กระเชา้นองปิง – พระใหญ่เทยีนถาน - ซิตี้ เกทเอา้เลท - ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็กแลบ็กอ็ก   

  กรุงเทพ (สุวรรณภมิู)          (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติ่มซ า แบบติ่มซ า แบบติ่มซ าข้ึนช่ือของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋ ขนมจบีกุง้ กว๋ยเตีย๋ว

หลอด โจก๊ (เดินไปทาน เน่ืองจากรา้นอยูแถวโรงแรมที่พกั) 

น าท่านเดินทางสู่สถานี กระเชา้นองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงใน 

เวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทิวทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบั สถาปตัยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้น

นองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน า้ทะเล 371 เมตร น าท่านเดินทางสู่ วดัพระใหญ่โปหลนิ (Polin Monastery) 

เพื่อใหท่้านนมสัการพระใหญ่วดัโปหลนิ หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่แห่งเกาะลนัเตา เพื่อเป็นสิริมงคล ** ในกรณีที่

กระเชา้นองปิง งดใหบ้ริการ ไม่ว่าเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมเป็นนัง่รถโดยสารของ

ทางนองปิง เป็นการทดแทน **   **รวมค่าข้ึนกระเชา้แบบ STANDART CABLE CAR** 

 

 

 

 

 

 

น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) ณ ลานอธิษฐาน ใหทุ้กท่านไดต้ ัง้จิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงนิ เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชม

ฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีนัไดทอดยาวจ านวน 268 ข ัน้ บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ 

(พระเขี้ยวแกว้) และพระพทุธรูปหยกขาว ที่อนัเชิญมาจากศรีลงักา ภาพวาด  พุทธประวตัิโดยวาดจากสนี า้มนั (ไม่รวม

ค่าเขา้ชม ท่านละ 60 เหรียญฮ่องกง) หรือชมวิวของเกาะลนัเตาในมมุสูงได ้และยงัมรูีปปัน้ของเทพธิดาถวายเครื่อง

สกัการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

น าท่านเดินทางสู่ ซิตี้  เกท เอาทเ์ลท็ (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ลท็ขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยู่ใกลก้บัสนามบนิ

ฮ่องกง ตดิกบัสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึง่เป็นสถานทีข่ึ้นกระเชา้ไปไหวพ้ระใหญ่นองปิง มแีบรนด์

ต่างประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กนั 40-70% จนท ัง้คนฮ่องกงและนกัท่องเทีย่วต่างพากนัมาชอ้ปป้ิงกนัทีน่ี่จนเตม็หา้ง

เลยทเีดยีว นอกจากส่วนของหา้งแลว้ยงัมรีา้นอาหารต่างๆ , ศูนยอ์าหาร Food Republic , ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต , โรง

ภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หา้ง City Gate Outlet มแีบรนดต่์างๆใหเ้ลอืกมากกว่า 

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  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็กแลบ็กอ๊ก  

15.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน GREATER BAY 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่HB683 

17.20         เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

** หากลูกคา้ท่านใดท่ีจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรด

แจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

** อตัราค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกคา้ 

ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ้หญ่ ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีได ้

ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

** ราคาเด็กอายตุ า่กว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 6,500 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอยีดเที่ยวบนิ 
ราคาผูใ้หญ่ต่อท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

หอ้งพกัเด่ียว 

เพิม่ 

ไม่ใชต้ ัว๋เครื่องบนิ 

ท่านละ 

12 – 14 เมษายน 2566 BUS 1  
HB682 BKK-HKG 11.20 – 15.15 

HB683 HKG-BKK 15.25 – 17.20 
26,999 6,000 12,999 

12 – 14 เมษายน 2566 BUS 2 
HB682 BKK-HKG 11.20 – 15.15 

HB683 HKG-BKK 15.25 – 17.20 
26,999 6,000 12,999 

12 – 14 เมษายน 2566 BUS 3 
HB682 BKK-HKG 11.20 – 15.15 

HB683 HKG-BKK 15.25 – 17.20 
26,999 6,000 12,999 



** บริษทัขอสงวนสทิธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียว ท่ีถอืหนังสอืเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถอืหนงัสอืเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือนข้ึนไป!!!** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของฮอ่งกงร่วมกบัการท่องเท่ียวแหง่เมืองฮอ่งกงเพื่อโปรโมทสินคา้พื้นเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ จวิเวอรี่ หยก 

สมนุไพร ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทกุท่านว่า รา้นรฐับาลทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้น และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงนิ 600 เหรียญ

ฮอ่งกง / คน / รา้น 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรือ กรุป๊เหมา ที่สถานะผูเ้ดินทางเป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู ธุรกจิขายตรง ขายเครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล 

ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีตอ้งการใหเ้พิ่มสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี เพื่อแจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพื่อสนอราคาใหม่ทกุคร ัง้ ไม่

สามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ด ้** 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทีร่ะบ ุช ัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษนี า้มนัทกุแหง่ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษทั กบั สายการบิน GREATER BAY 

AIRLINE  คือ อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และ สมัภาระที่ถอืขึ้น

เครื่อง มีน ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั เทา่นัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบ ุ 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่  า

ใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คียงแทน โดยอา้งองิตาม

คุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ(กรณีไมร่วมจะชี้แจงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบี้ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ไม่รวมค่า Optional Tour  

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ

ต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าวซีา่ส  าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 

× ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ทา่นตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 



× ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

× ค่าอาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ และ รุ่นของ

เครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึง

เด็ก และ ผูใ้หญ่ ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีได ้ตามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษิทั 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าคร ัง้ที ่1 ทา่นละ 10 ,000 บาท หลงัจากสง่เอกสาร

ยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ทา่นจองวนันี้  กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่  าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้

มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มคีิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิ์ไปตามระบบ ตามล  าดบั เนื่องจากทุกพเีรียด เรามทีีน่ ัง่ราคา

พเิศษจ านวนจ ากดั ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าบรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะท ัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมดนี้แลว้ 

 กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าทวัรเ์ต็ม

จ านวน 100% 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส  าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชื่อผูจ้อง โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรียดวนัที่

เดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน ์ทีท่า่นสะดวก 

 ส่งรายชื่อส  ารองที่น ัง่ ผูเ้ดินทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง หนา้แรกที่มรูีปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดินทางครบถว้นชดัเจน 

พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุคงเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ โดย

ลงลายมอืชื่อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรียดวนัเดนิทาง , ในคณะของทา่นมใีครบา้ง ,ระบชุื่อคู่พกัของ

ทา่น(ในกรณีทีท่า่นเดนิทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ กรณีทีท่่านไม่ส่งส  าเนาหนงัสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รูีป

ถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบริษทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนั

เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรือ บตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ใดๆ 

ท ัง้สิ้น 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 



 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบริการทีช่  าระแลว้ หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น ค่า

มดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนเงนิค่าบริการทีช่  าระมาแลว้ท ัง้หมดท ัง้นี้ ทางบรษิทั

จะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจริงจากค่าบรกิารทีช่  าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ ั ่งต ัว๋

เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง 

กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้น

จริงท ัง้หมด ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรียดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ ท่ี

เกดิข้ึนจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

 กรณีในราคาทวัรพ์ิเศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก และไม่คืน

ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุป๊) ราคาตัว๋เครื่องบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัร์

ช าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิ ไดท้กุกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัไดด้  าเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund ได ้หมายถึง เรียกเงินคืนได ้

บางสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 กรณีท่ีท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติวาตภยั 

อคัคีภยั ท ัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรือในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกติ ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่ืนค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด หรือบางสว่นใหก้บัท่านในกรณีดงัน้ี 

- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่  านกัอยู่ในประเทศไทย 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆที่ท่านควรทราบกอ่นการเดินทาง 

 คณะเดินทางจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต า่ 20 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป ทางบริษทัขอ



สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรียดวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วาง

แผนการเดนิทางใหมอ่กีคร ัง้ ท ัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็น

ตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบริการของรถบสัน าเทีย่วฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้ริการวนัละ 

10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทกุท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างนอ้ย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และ

จะตอ้งมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ ส  าหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ์ ทา่นไม่

สามารถขอรบัเงนิคืนไดใ้นบรกิารบางสว่นทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีจะเกดิข้ึน และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่า

ทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบรอ้ยแลว้ 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่าน

ช ารุด เช่น เปียกน า้ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนั

ของเล่มหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มีสิทธ์ิไม่

อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได  ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนงัสือเดินทางของท่านใหเ้รียบรอ้ยก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด 

กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาที่บริษทัเร็วทีสุ่ด เพื่อยืนยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษทัเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีทีย่งัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มค่ีาใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษทัขอสงวน

สทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิท ัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั 

ก่อนออกเดนิทาง ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบักระบวนการและข ัน้ตอนของแต่ละกรุป๊เป็นส าคญั 

 ขอ้มูลเพิม่เติม เรื่องตัว๋เครื่องบนิ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนั

เดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บ 

 เกี่ยวกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่ท ัง้นี้และท ัง้นั้น 

ทางบรษิทัจะพยายามใหท้า่นทีม่าดว้ยกนั ไดน้ ัง่ดว้ยกนั อย่างทีด่สุีด 

 ขอ้มูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั หรือ 

อาจอยู่คนละช ัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึ้นอยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม   

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม 

ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัิเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั 



หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทั) โดยทางบริษทัจะค านึงถึ งความ

ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่ืนค่าใชจ่้าย 

เนื่องจากทางบรษิทัไดท้  าการจองและถกูเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , 

การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรียบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือ

ตัง้แต่ทีท่า่นเริ่มจองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้ง

ใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไมม่ค่ีาใชจ่้ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีก

เก็บตามจรงิท ัง้หมด  

 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริ่มแจกในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระ

จะไมม่นี า้ดืม่แจก 

** เม่ือท่านช าระเงนิค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ี

แลว้ ** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 


