
#14580 ทัวรฮองกง 3 วัน 2 คืน The Symphony of
Lights จิมซาจุย บิน CX
ทัวรฮองกง วัดหยวน หยวน วิคตอเรียพีค รีพลัส เบย เลด้ีมารเก็ต วัดเจาแม
กวนอิมฮองฮํา วัดหวังตาเซียน วัดแชกงหมิว รานหยก ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - วัดหยวน หยวน
- วิคตอเรียพีค - รีพัลสเบย - เลดี้มารเก็ต

I Club Ma Tau Wai
Hotel or SAV Hotel
หรือเทียบเทา

2 วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอรร่ี -
รานหยกฮองกง - จิมซาจุย - A SYMPHONY OF LIGHTS

I Club Ma Tau Wai
Hotel or SAV Hotel
หรือเทียบเทา

3 อิสระทองเที่ยวหรือชอปป้ิงฮองกง - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,500

13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,500

3 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,500

21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,500

28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,500

28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
วัดหยวน หยวน - วิคตอเรียพีค - รีพัลสเบย - เลด้ีมารเก็ต

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

05.30 น./03.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร M สายการบิน Cathay
Pacific โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคํา
แนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ขอควรทราบ: ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษ
ปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

08.20 น./06.35 น. ออกเดินทางสู เช็กแล็บกอก ฮองกง (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียว
บินท่ี CX700/CX616 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

บาย

12.10 น./10.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ฮองกง (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทองถิ่น
จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานเดินทางสู วัดหยวน หยวน (Yuen Yuen Institute) วัดน้ีสรางอยูบนเนินเขาตามหลัก ฮวงจุย เป็นวัดขนาดใหญท่ี
สวยงามมาก เป็นวัดเดียวในฮองกงท่ีบูชาศาสนาพุทธลัทธิเตาและขงจ้ือ ชาวฮองกงรวมถึงชาวไทยเรานิยมมาทําพิธีแกชงหรือ
ฝากดวงชะตาท่ีวัดน้ี โดยใหเทพเจาไทสวนเอีย๊ะซ่ึงคือเทพเจาท่ีคอยคุมครองดูแลดวงชะตาของมนุษยชวยปกปักรักษาคุมครอง

รับประทานอาหารกลางวัน Wonton Noodle

เดินทางสูจุดชมวิวเกาะฮองกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบัส ในชวงจุดชมวิวกลางเขา (Mid-Level) สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ ์
สดชื่น ชมทัศนียภาพเกาะฮองกงและฝ่ังเกาลูน และอาคารตางๆ ท่ีกอสรางตรงตามหลักฮวงจุย เชนตึกเซ็นทรัลพลาซา ตึกไชนา
แบงค และตึกอ่ืนๆ อันเป็นท่ีตั้งของธุรกิจชั้นนําของฮองกง

จากนั้นเดินทางสูหาด รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงน้ี ท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึง และยังใชเป็นฉาก
ในการถายทําภาพยนตรหลายเรื่อง มีรูปป้ันของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซ่ึงทําหนาท่ีปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดน
อยูทามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล
และขามสะพานตออายุซ่ึงเชื่อกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี

จากนั้นอิสระชอปป้ิงท่ี เลด้ีมารเก็ต (Lady Market) อยูในยานมงกก เป็นถนนสายชอปป้ิง ถนนแตละสายจะมีพอคาแมคา
ท่ีขายสินคาเพียงประเภทเดียวเทานั้น ทําใหสะดวกตอการเลือกซ้ือมากขึ้น ขายของหลากหลายตั้งแต เสื้อผาแฟชั่น เครื่องประดับ
เครื่องสําอางค รองเทาผาใบ เครื่องใชในครัว อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เป็นตน ท่ีน่ีคุณจะสามารถซ้ือและตอรองราคาของไดเกือบ
ทุกอยาง

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือสะดวกในการทองเท่ียว

พักท่ี I Club Ma Tau Wai Hotel , SAV Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Wonton Noodle



 หมายเหตุ เท่ียวบินน้ีมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

ตามเวลาทองถิ่นประเทศฮองกงจะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

วัดหยวน หยวน

วิคตอเรียพีค

รีพัลสเบย

เลดี้มารเก็ต

 บาย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตั้งแตปี
1541

วัดหยวน หยวน เท่ียวฮองกง ตามรอยละครดังเรื่อง กี่เพาศูนยรวมทางศาสนาขนาดใหญ
เป็นวัดท่ีสวยงามและมีขนาดใหญ อยูบริเวณเนินเขาใกลหมูบานโลไว เป็นวัดเดียวใน
ฮองกงท่ีบูชาศาสนาพุทธ เตาและขงจ้ือจุดเดนอยูท่ีวิหารหรือหอฟา สรางดวยหินธรรมชาติ
ดานหลังเพ่ือรับพลังมังกรจากภูเขา ดานซายขวาโอบลอมดวยมังกรเขียว

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮองกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักทอง
เท่ียวท่ีไดไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดท้ังหมด ตั้งแตอาว
วิคตอเรีย ตึกระฟา เรือเฟอรรี่ และสีสันของแสงไฟยามค่ําคืนของฝ่ังเกาลูน ท้ังหมดสราง
ตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

เป็นอาวท่ีอยูตอนใตของเกาะฮองกง ซ่ึงตํานานวาไววาชื่อรีพัลสท่ีแปลวาขับไลน่ันคือการ
ขับไลโจรสลัดท่ีคอยมาปลนเรือท่ีคาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นตลาดกลางแจงท่ีถือวามีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง ตลาดแหงน้ีเหมาะสําหรับคนท่ีรัก
ในแฟชั่น เพราะท่ีน่ีมีท้ัง กระเปา , รองเทา , เสื้อผา ,เครื่องประดับ , เครื่องสําอาง ,ของ
ตกแตงบาน , ของเลน ฯลฯ มีรานคาท้ังสิ้นมากกวา 100 ราน ระยะทางของตลาดแหงน้ี
โดยรวมแลวยาวกวา 1 กิโลเมตร รานสวนใหญจะตั้งราคาสูง

 คํ่า  I Club Ma Tau Wai Hotel or SAV Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว -
โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - จิมซาจุย - A
SYMPHONY OF LIGHTS

อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา

นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นหน่ึงในวัดท่ีชาวฮองกงนั้นเล่ือมใส
กันมาก ดวยความท่ีเจาแมกวนอิมนั้นเป็นเทพเจาแหงความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกขรอนอะไรก็มักจะมากราบไหวขอพรให
เจาแมนั้นชวยเหลือ นอกเสียจากน้ีท่ีน่ียังขึ้นชื่อในเรื่องเซียมซีท่ีแมนมาก และ ยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ท่ีไดชื่อวาเป็นวัดไหวพระสละโสด เสี่ยงเซียมซีสุดแมน โดด
เดนดวยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม วัดแหงน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวัง
ตาเซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคน้ีแตอยางใด แตเป็นการเดินมาขางๆ ซ่ึงจะมีศาล
ของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นวัดหน่ึงท่ีประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน
ตํานาน แชกงหมิว มีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แชกง" เป็นแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผน
ดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลท่ีกลาหาญในกองทัพของทาน ยามท่ีออกรบเพ่ือตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใช
สัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูหานยาง

นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือเลือกซ้ือเครื่องประดับสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทาน
เอง เป็นรูปกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมกันท่ัวโลก ท่ีถือกําเนิดขึ้นท่ีน่ี สวยงามโดดเดนไมเหมือนใคร

นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกซ้ือสินคาหยกคุณภาพดีของเมือง

ใหทานอิสระชอปป้ิงท่ียาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลกทานจะได
เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิมจุใจ อีกท้ังยังเป็นท่ีท่ีคุณ สามารถอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรู เลือกอรอย
กับรานอาหารรสเด็ดของฮองกงไดเชนกัน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือสะดวกในการชอปป้ิง

พิเศษชม โชวแสง สี เสียง (The Symphony of Lights) ไดชื่อวาเป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดซ่ึงบันทึก
โดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดวย 44 อาคารชั้นนําท่ีอยูในฝ่ังฮองกง และฝ่ังเกาลูน การแสดงจะมีการ
ยิงแสง Laser และไฟตางๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลาค่ําๆ ของอาวฮองกง แสงไฟท่ีกระทบจากน้ําในอาวท่ีมีเรือว่ิงผานไปมา
เป็นฉากประกอบอยางสวยงาม

พักท่ี I Club Ma Tau Wai Hotel , SAV Hotel หรือเทียบเทา

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ ติ่มซํา

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือท่ีชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน เป็นวัดท่ี
สรางขึ้นในปี 1873 ซ่ึงตอมาได มีการสรางถนนในปี 1909 คนงานไดทําการขุดเจาะท่ีพ้ืน
และเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึ้น คือมีน้ําคลายๆ สีเลือดไหลซึม ขึ้นมาเป็นท่ีกลาว
ขาน กันท้ังเกาะวาเป็นเลือดของมังกร ชาวฮองกงเลยมาบริจาคเงินท่ีวัดน้ีเพ่ือเป็นการแก
เคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกันภัยพบัติตางๆทุกๆปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและมหา
เศรษฐีชาวฮองกงถือเป็นประเพณีท่ีจะมากูเงินเจาแมกวนอิมท่ีวัดแหงน้ีเพ่ือนําไปเป็นทุน
ในการประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง



วัดหวังตาเซียน

วัดแชกงหมิว

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือ บูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ หานยาง

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยกฮองกง

จิมซาจุย

 บาย

เขาชม โรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักท่ีสุดท่ีตลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณน้ีจะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงท่ีผานมา แตท่ีน่ีก็ยังคงไวซ่ึงรองรอยของอดีต
เชน สถานีตํารวจท่ีเป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของถนนเจด แตถาคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกท่ีขายอยูท่ีน่ี ซ่ึงมีกวารอยแผง สินคาท่ีคุณจะพบมากท่ีสุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซ่ึงไดแก แหวน กําไล จ้ี และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอ่ืนๆ ดวยเชนกัน

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนํา
ท่ีมีใหเลือก

A SYMPHONY OF LIGHTS คํ่า

เป็นการจัดแสดงแสงสีและเสียง ซ่ึงจะถูกกจัดทุกๆ สองทุมถาอากาศดี เป็นโชวท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลกตามกินเนสเวิลเร็คคอรด



วันท่ี 3 อิสระทองเท่ียวหรือชอปปงฮองกง - ทาอากาศยานฮองกงเชก
แลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 I Club Ma Tau Wai Hotel or SAV Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารแบบติ่มซํา

เลือกซ้ือ OPTION เสริม กระเชานองปิง หรือ ดิสนียแลนด **ในกรณีท่ีทานไมไดซ้ือ OPTION เสริม จะนําทานอิสระชอป
ป้ิงท่ีซิตี้เกทเอาทเล็ต**

นําทานเดินทางสู ซิตี้ เกท เอาทเล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาทเล็ทขนาดใหญท่ีสุดของฮองกง อยูใกลกับสนามบิน
ฮองกง มีแบรนดตางประเทศใหเลือกมากมาย สินคา Sale 40-70% จนท้ังคนฮองกงและนักทองเท่ียวตางพากันมาชอปป้ิงกัน
ท่ีน่ีจนเต็มหางเลยทีเดียว นอกจากสวนของหางแลวยังมีรานอาหารตางๆ , ศูนยอาหาร , ซุปเปอรมารเก็ต , โรงภาพยนตร และ
City Gate Outlet มีแบรนดตางๆใหเลือกมากกวา 90 แบรนด

Option 1 : กระเชานองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสูท่ีราบนองปิงใน เวลา 25 นาที
ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปิงบนพ้ืนท่ี 1.5 เฮค
ตารเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร บนเขานองปิงยังมี วัดพระใหญโปหลิน (Polin Monastery) เพ่ือใหทานนมัสการพระใหญ
วัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญแหงเกาะลันเตา เพ่ือเป็นสิริมงคล

ราคาตั๋วกระเชานองปิง แบบธรรมดา ทานละ 240 HKD

ราคาตั๋วกระเชานองปิง แบบคริสตัล ทานละ 320 HKD

(สามารถติดตอไดท่ีหัวหนาทัวร)

Option 2 : ดิสนียแลนด (Disneyland) ดินแดนฝัน เขาสูอาณาจักรแหงเวทยมนตร ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากเทพนิยาย
ในฝัน ท่ีเต็มไปดวยมนตรมายา ความสวยงาม ความตื่นเตน การสํารวจ และตัวละครของดิสนีย ใหทานเพลิดเพลินไปกับนานา
เครื่องเลนหลากหลายชนิดท้ัง 7 โซน

ราคาตั๋วดิสนียแลนดเพียงทานละ 700 HKD , เด็กอายุตํ่ากวา 11 ปี ทานละ 600 HKD 10 ทานขึ้นไป (สามารถติดตอไดท่ี
หัวหนาทัวร)

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําเพ่ือสะดวกในการชอปป้ิง

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บกอก

ค่ํา

21.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific
เท่ียวบินท่ี CX617 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

23.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงฮองกง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ ติ่มซํา

อิสระทองเท่ียวหรือชอปป้ิงฮองกงกันไดตามอัธยาศัยท้ังวัน ซ่ึงในฮองกงเป็นประเทศท่ี
ขึ้นชื่ออยางมากเรื่องการชอปป้ิง ซ่ึงสินคาแบรนดเนมมากมายท่ีหลายอยางกระหน่ําลด
ราคา และการลองเมนูอาหารตางๆ หรือหากมีทัวรเสริม นักทองเท่ียวก็สามารถเลือกใช
บริการได

 คํ่า



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตั้งแตปี
1541

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
คณะเดินทางจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคา

บริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผน
การเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กรุณาอยาเพ่ิงคอนเฟิรมลางาน 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง

เน่ืองจากการทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ทาน
ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนท่ีทานไมตองการไดรับบริการ 

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคา
ทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลว

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทาน
ชํารุด เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสัน
ของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์ม
อนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับ
แจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไม
ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดิน
ทาง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเป็นสําคัญ

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ

เกี่ยวกับการจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามท่ีสายการบินกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตท้ังน้ีและท้ัง
นั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางท่ีดีสุด

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยู
คนละชั้น คนละอาคารกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาใช
จาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน ,
การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือ
ตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของผูจัดกํากับเทานั้น



กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหอง
ใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพ่ิม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บตามจริงท้ังหมด 

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวัน
อิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก
 

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินเต็มจํานวน และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมท่ีเดินทาง , พีเรียดวันท่ี
เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ท่ีทานสะดวก

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางจําเป็นจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน
พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลง
ลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของ
ทาน(ในกรณีท่ีทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทท่ีสะดวกใหติดตอ กรณีท่ีทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูป
ถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิด
จากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ ใดๆ ท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการท่ีระบุ ชั้น Economy Class รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขท่ีทางบริษัท กับ สายการบิน Cathay Pacific
คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระท่ีถือขึ้นเครื่อง มีน้ํา
หนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทานั้น

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามท่ีรายการระบุ 

คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ
ท่ีทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิง
ตามคุณภาพและความเหมาะสม

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม)

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
ไมรวมคา Optional Tour 

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไป
ถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน

่ ่



ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ

หมายเหตุ
อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป /

ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถให
มากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

ราคาเด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร 100 USD กรุณาติดตอสอบถามเป็นกรณี
พิเศษ

พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป

ตามนโยบายของฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองฮองกงเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ จิวเวอรี่ หยก
สมุนไพร ฯลฯ ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา ราน
รัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และ
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็น
จํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน

กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ท่ีสถานะผูเดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค
หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ี เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือสน
อราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได 

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว 

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลวยกเวน พีเรียดท่ีมี

วันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

์



กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก และไมคืนคาใช
จายท้ังหมด

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร
ชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบาง
สวน) ผูเดินทางจําเป็นจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

กรณีท่ีทานตองการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
วาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศท่ีทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ ทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังน้ี
กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไม

ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง

กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย
 


