
                 
 

 

 

 

 

เกาะลนัเตา  ข้ึนกระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

ถ่ายรปูชมวิววิคตอเรยีพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรพีลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

เทพเจา้แห่งโชคลาภ   แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

ขอเรือ่งสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

โรแมนติกท่ี AVENUE  OF  STAR  + ดยูงิไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT  
 

โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิค (CX)  

 
 

 

 

 
 

 
 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
ใจกลางแหลง่ชอ๊ปป๊ิงจิมซาจ ุ่ย  ถนนนาธาน 

           EATON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / KIMBERLEY  HOTEL  / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 
 

 

 

 



                 
 

ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบรกิาร 
                                          
 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกั

เดีย่ว 
เด็ก 1 ท่านพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(เสริมเตยีง) 

เด็ก 1 ท่านพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(ไมเ่สริมเตยีง) 

   9-11 ตลุาคม 2558 
ขาไป  CX750 (11.10-15.00) 
ขากลบัCX617 (21.20-23.10)    19,900 6,000 18,900 17,900 

23-25 ตลุาคม 2558 

(หยดุวนัปิยมหาราช) 

ขาไป  CX750 (11.10-15.00) 
ขากลบัCX617 (21.35-23.35) 

    21,900 6,000 20,900 19,900 

 30 ต.ค.-1 พ.ย. 2558 
ขาไป  CX750 (11.50-15.35) 
ขากลบัCX617 (21.35-23.35) 

    19,900 6,000 18,900 17,900 

 13-15 พฤศจิกายน 2558 
ขาไป  CX750 (11.50-15.35) 
ขากลบัCX617 (21.35-23.35) 

   19,900 6,000 18,900 17,900 

 27-29 พฤศจิกายน 2558 
ขาไป  CX750 (11.50-15.35) 
ขากลบัCX617 (21.35-23.35) 

   19,900 6,000 18,900 17,900 
 

 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – AVENUE OF STAR  –  SYMPHONY  OF  LIGHT – 

                               อิสระชอ้ปป้ิงเลด้ีมาเกต็ 
 
08.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประตหูมายเลข  6  

แถว   M  เคานเ์ตอรส์ายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค  (CX) พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ากทางบรษัิทคอย
อํานวยความสะดวกแกท่า่นในดา้นตั๋วเครือ่งบนิและสมัภาระในการเดนิทาง 

11.10 น.  น าทกุทา่นลดัฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX750 / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
15.00 น.  การเดนิทางใชเ้วลา 3 ช ัว่โมง ถงึสนามบนิ  CHECK LAP KOK สนามบนิแหง่ใหมข่องฮอ่งกงทีท่ันสมยั

ดว้ยเทคโนโลยแีละสิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ผา่นการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเขา้เมอืง   นําทา่น
เดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั นําทา่นขา้มสะพานแขวนซงิหมา่(TSING MA BRIDGE)ซึง่เป็นสะพาน
แขวนสองชัน้ทีย่าวทีส่ดุในโลกมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร(1.4ไมล)์เชือ่มตอ่ระหวา่งฮอ่งกงอนิเตอร์
เนชัน่นอลแอรพ์อรต์กบั  ตัวเมอืง ตัวสะพานชัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่สว่นชัน้ลา่งเป็นเสน้ทางของเอ็มที
อาร ์(MTR) กบัแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์( Airport Express Trains) สะพานซงิหมา่นีไ้ดถ้กูคัดเลอืกใหเ้ป็น
สญัลักษณ์ของคูรั่กทั่วโลก จากนัน้นําทา่นเขา้เชค็อนิสูท่ีพั่กเก็บสมัภาระอสิระพักผอ่นตามอธัยาศัยจนถงึเวลา
นัดหมาย 

ค า่            รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ( 1 ) 
 จากนัน้นําทา่นสู่ AVENUE  OF  STAR  ถนนแหง่ดาราทีท่อดยาวเลยีบอา่ววคิตอเรยี ทา่นจะไดพ้บกบัรอย

พมิพฝ่์ามอืของดาราฮอ่งกงทีม่ชี ือ่เสยีง และเป็นแรงบนัดาลใจของโลกฮอลลวีูด้ตะวันออก  อาท ิฉีเคอะ, เหลี
ยงเฉาเหวย่, จางมา่นอวี,้ เจ็ท ล,ีมเิชล โหยว่ ยงัไมร่วมถงึคนดังอืน่ ๆ และสถาปัตยกรรมทีเ่กีย่วกบัภาพยนตร์
ของฮอ่งกงอกีมากมาย  และทีน่ีย่งัถอืเป็นจดุชมววิทีนั่กทอ่งเทีย่วชืน่ชอบอกีแหง่หนึง่ของฮอ่งกง อสิระให ้
ทา่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ เมือ่ถงึเวลาสมควร (ประมาณ 20.00 น.)  

                    ชม SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกทีถ่กูบนัทกึโดย  
                   “กนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์” ซึง่การแสดงจะเปิดไฟทีต่กแตง่ดว้ยไฟสตีา่งๆ รว่มดว้ยการยงิเลเซอรป์ระกอบเพลง

จากอาคารชัน้นํากวา่ 40 แหง่ โดยเวลาทีใ่ชใ่นการแสดงประมาณ 15 นาท ี
 

 
 



                 
 

ฮอ่งกงพกัที ่ EATON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / KIMBERLEY  HOTEL   
หรอื NOVOTEL  NATHAN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัท่ีสอง  กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิต้ีเกท เอาทเ์ลต 
                            

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง ( 2 ) 

หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่กาะลันเตาขึน้ กระเชา้ NONGPING 360 องศา เสน้ทางทอ่งเทีย่วบน
กระเชา้เคเบลิมคีวามยาวถงึ 5.7 กโิลเมตร ขึน้มาจากสถานตีงุซงุ  ไปยงัปลายทางของหมูบ่า้นนอนปิงเลือ่น
ผา่นทะเลจนีใต ้และวนอทุยานลันเตาเหนอื ในเวลา  20 - 30 นาท ีจากกระเชา้ลอยฟ้าทา่นสามารถชม
ทัศนยีภาพของสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง ไดเ้ห็นทวิทัศนแ์ละภมูปิระเทศจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะทีเ่ต็ม
ไปดว้ยภเูขาและความเขยีวขจขีองเกาะลันเตาจากใจกลางเมอืงตงุชงุถงึหมูบ่า้นนอนปิงเกาะลันเตา  ทัง้ยงั
มองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากนัน้พาทา่นเดนิขึน้บนัได 268 ขัน้สู ่
พระใหญโ่ป๋หลนิ  เหนอืระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 
250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่ง   
*** อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ใหจ้ใุจ 
แลว้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้ง ซติีเ้กท เอาทเ์ลต  ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่ทีร่วบรวมรา้นคา้ แบรนดด์ังทัง้หลาย
ไมว่า่จะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่ลดราคามาก ถงึ 70% 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ( 3 ) 
ฮอ่งกงพกัที ่ EATON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / KIMBERLEY  HOTEL   
หรอื NOVOTEL  NATHAN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัท่ีสาม (ขึ้นรถโคช้)ส ูย่อดเขาวิคทรอเรยีพีค (สงูสดุ) – รพีสัเบย ์– ฮ่องกงจิวเวอรร์ี ่ –  
                  วดัแชกงหมิว – เทพเจา้หวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮอ่งกง  ( 4 ) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่  ยอดเขาวคิตอเรยีพคี  จดุชมววิสงูทีส่ดุและสวยทีส่ดุของ
ฮอ่งกงกบัความสงู 396 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเล  สมัผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่   สามารถชมทัศนยีภาพอนั
งดงามของตกึพคีทาวเวอร ์อาคารรปูรา่งครึง่วงกลมทีม่เีอกลักษณ์เดน่ทีส่ดุ ชมเกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ัง้ 
เกาะอยา่งชดัเจน  ทัง้นีย้งัตืน่ตากบัตกึระฟ้าทีส่งูตระหงา่น  และอาคารตา่งๆ ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้  
อาท ิตกึเซน็ทรัลพลาซา่  ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิชัน้นําของฮอ่งกง  พรอ้มทัง้ 



                 
 

ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ   และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของฮอ่งกงนานาชนดิจากรา้นคา้ภายในอาคาร 
เดอะพคีไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณเดยีวกนั ยงัมพีพิธิภณัฑม์าดามรสุโซ ซึง่เป็นพพิธิภณัฑห์ุน่จําลองเสมอืน
จรงิของดารา นักแสดง และผูม้ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง และทั่วโลก  ใหท้า่นไดเ้ขา้เยีย่มชมอกีดว้ย 
(ในการเขา้พพิธิภณัฑท์า่นตอ้งเสยีคา่ต ัว๋เขา้ชมเอง)  แลว้นําทา่นสู ่ “อา่วรพีสัเบย์” นําทา่นนมสัการ
และขอพรอนัศักดิส์ทิธิ ์จาก  “องคเ์จา้แมก่วนอมิ ” และ เจา้แมท่ับทมิเพือ่เป็นศริมิงคล และนมสัการเทพเจา้
แหง่โชคลาภ ทีม่ชี ือ่เสยีงวา่ใครไดม้าสมัผัสทา่นจะไดรั้บแตเ่งนิ ทอง กลับบา้น  หรอื ทา่นไหนขอพรเรือ่งลกู
ตอ้งลบูทีท่อ้งองคส์งักจัจาย(องค ์Baby Buddha) จะประสบความสําเร็จเกอืบทกุคน และมคีวามเชือ่ทีว่า่
ถา้หากลบูทอ้งซา้ยจะไดล้กูชาย ถา้ลบูทอ้งขวาจะไดล้กูสาวอกีดว้ย หลังจากนัน้ นําทา่นเยีย่มชมโรงงาน  
ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 
จากนัน้นําทา่นสูว่ดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทีว่ัดนีเ้ป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละ
อนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยูท่างดา้นหลังของเรอืนใหม ่วัดเรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ที ่50,000 
ตารางฟตุ ดา้นในมรีปูปัน้สงูใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจําวัดแหง่นี ้ซ ึง่ทาง ดา้นขา้งมอีาวธุรบของ
ทหารแบบโบราณ และมกีงัหันอยูห่ลายตัว มกีลองดา้นละตัว ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมนุกงัหัน หรอื 
ทีเ่รยีกวา่ "กงัหันนําโชค" เพือ่หมนุแตส่ ิง่ด ีๆ เขา้มาในชวีติ และปัดเป่าสิง่ทีไ่มด่อีอกไป โดยความหมายของ 
ใบพัดทัง้สีด่ังนี ้
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สขุภาพแข็งแรง อายยุนื 
ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัสิง่ใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวดัอยา่ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน ัน่เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
จากนัน้นําทา่นนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง เทพ
ซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมากมายทีนํ่าธปู และ ของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ 
ตัง้แตเ่รือ่ง ความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ  หลังจากนัน้ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอื 
ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูฝากคนทีท่า่นรักทางบา้น ณ แหลง่ชอ้ปป้ิงของฮอ่งกงยา่นจมิซาจุย่และ
โอเซีย่นเทอรม์นิอล สนุกสนานกบัการเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ ,รองเทา้ ,กระเป๋า  ,เข็ดขดั
,น้ําหอม สนิคา้แบรนดช์ือ่ดังตา่งๆ ทัง้ ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY 
FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000  สง่ทา้ยกอ่นอําลาฮอ่งกง  
*** อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดจ้ใุจ 
*** กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ  
 

21.20 น. ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค  (CATHAY PACIFIC) เทีย่วบนิที ่ CX617 
                      / บรกิารอาหารเช็ทใหญแ่ละเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
23.10 น.        ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัง่โมง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ชัน้ 2  
                    โดยสวัสดภิาพ 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลับกนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจั้ดโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสําคัญ 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
   (กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ตั๋วเดีย่วทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขสายการบนิ 
2. คา่ภาษีสนามบนิไทย - ฮอ่งกง 
3. คา่น้ําหนักสมัภาระในการเดนิทาง 20 กโิลกรัม / 1 ทา่น 
4. คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
6. คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ  
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
    (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 



                 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    
1. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น)  
2. คา่ภาษีน้ํามนั,คา่ภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่กอ่นการเดนิทาง  
3. คา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ    
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่  คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ ฯลฯ 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่แจง้เขา้-ออกคนตา่งดา้วหรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีพ่งึใช ้ 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีเงนิไดห้ักคนื ณ ทีจ่า่ย 3% คดิจากยอดบรกิาร 
7. คา่ธรรมเนียมมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง และคนขับรถ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง ตอ่วันตอ่คน รวม 3 วัน 60 ดอลลา่รฮ์อ่งกง      
    เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก  / หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตส่นิน้ําใจของทา่น 
    คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน้ําใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคับทปิ) 
 
เอกสารทีต่อ้งใช ้
    พาสปอรต์ไทยอายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนถา่ยเอกสารสําเนาหนา้พาสปอรต์สง่แฟกซห์รอืสแกนมายงับรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัวรใ์นทกุกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วัน คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ของราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 
***กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้*** 
 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้   
1.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์       
2.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่7 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
3.  คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่7 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. สํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระคา่มดัจําทา่นละ  5,000 บาท หากยงัไมช่ําระคา่มดัจําถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

สําหรับผูท้ีว่างมดัจํากอ่น  สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 10 วัน 
2. จํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า ผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง 

(บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 10 ทา่น 
3. เทีย่วบนิ,ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางได)้ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่
จลาจล  หรอืกรณีทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

6. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบอาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด  กอ่นเดนิทาง
เรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

8. กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

9. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ  กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่น
ชือ่ได ้

10. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะ    
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

11. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท, ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % 
ของราคาทัวร,์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% เต็มของราคาทัวร ์

12.  กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
***กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัดจํา เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 



                 
 
หมายเหต ุ  
 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง  โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิด์ังกลา่วทางบรษัิทจะยดึถอืและคํานงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของ
ทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ   
 

****ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษัิทฯ  เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี้*** 
 


