
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ •  ฮ่องกง • รีพลสัเบย์ • วคิตอเรียพคี •  Mongkok Ladies Market (-/กลางวนั/เยน็) 
ไฟล์ทบิน CX 616 

04.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 
Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

06.35 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 616  **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 

10.15 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit  B”  

ไฟล์ทบิน CX 700 

06.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 
Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

08.20 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 700 **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 

 
12.10 น.             ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit  B”  

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น  น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน์เส้ียวแห่งน้ีสวยที่สุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่าย

ท าภาพยนตร์หลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทนิโห่วซ่ึงท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดด 



 
 

 
เด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมสัการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
เพือ่เป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิม่ขึ้น 3 ปี  

จากนั้น  น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่
ย อ ด เข า  VICTORIA PEAK 
หน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้อง
ทึ่ งกับความสวยงาม พาท่าน
เดินทางสู่จุดชมวิว วิคตอเรีย
พ้อยท์  ให้ท่ าน ถ่ ายรูปตาม
อธัยาศยั ท่านจะไดต่ื้นตาตื่นใจ
กบัทศันียภาพของเกาะฮ่องกง
และฝ่ังเกาลูนซ่ึงเต็มไปดว้ยตึก
สูงระฟ้ าและอาคารต่างๆที่
สร้างตามหลกัฮวงจุย้ 

เย็น  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั  SAV Hotel / Best Western Grand Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 



 
 

 

วนัทีส่อง วดัแชกงหมวิ • วดัหวงัต้าเซียน • ร้านจวิเวลร่ี • หยก • วดัชีหลนิ • วดักวนอ ู• ช้อปป้ิงจมิซาจุ่ย  
(เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบต่ิมซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นัน่เอง ซ่ึงเป็นหน่ึงในวดัยอดนิยม

ของฮ่องกง เม่ือ 300 กวา่ปีที่แลว้เดิมทีวดัน้ีเป็นวดัเล็ก ๆ เป็นวดัที่เก่าแก่และอนุรักษโ์บราณสถานซ่ึงอยูท่างดา้นหลงั
ของเรือนใหม่ วดัเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเน้ือที่ 50,000 ตารางฟุต ดา้นในมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกง
ซ่ึงเป็นเทพประจ าวดัแห่งน้ี ซ่ึงทางดา้นขา้งมีอาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมีกงัหนัอยูห่ลายตวั มีกลองดา้นละ
ตวั ประชาชนที่เขา้วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหัน หรือที่เรียกวา่ "กังหันน าโชค" เพื่อหมุนแต่ส่ิงดี ๆ เข้ามาในชีวิต เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลและแก้ปีชง และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสน่ันเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 
 

 



 
 

จากนั้น น าท่านนมัสการ  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัด
หวังต้าเซียน  เทพซ่ึงขึ้ น ช่ือในการดูแลรักษา
โรคภัยไข้เจ็บและพบกับผูค้นมากมายที่น าธูป
และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้ งแต่เร่ือง
ความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ 
จากนั้น เยีย่มชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ที่ขึ้นช่ือของ
ฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับ
เยีย่มยอดและแวะชมโรงงานหยก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ท าท่านเดินทางสู่ วัดชีหลิน หรือ ส านักชีฉีหลิน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1934 และในสมยัราชวงศถ์งัก็ไดถู้กบูรณะขึ้นใหม่

ประมาณปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวดัท าจากไม ้รูปทรางคลา้ยวดัญี่ปุ่ น ดา้นหน้าวดัมีสระดอกบวัซ่ึง
เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายในวดัตกแต่งดว้ยทอง ไม ้และดินเผา เม่ือเดินเขา้ไปบริเวณวดัจะ
รู้สึกเงียบสงบต่างจากวดัจีนแห่งอ่ืนในฮ่องกง ภายในยงัเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบวัที่ใหความสงบแก่ดวง
วญิญาณ ใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บบรรยากาศและสกัการะสิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท (Kwan Tai Temple) หรือที่คนไทยเรียกว่า วัดเทพเจ้ากวนอู เป็นสถานศกัด์ิสิทธ์ิอนั
เล่ืองช่ือ ถือวา่เป็นวดัแห่งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร้างขึ้นเพือ่บูชา
เทพเจา้กวนอู ซ่ึงท่านเป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์เป่ียมไปดว้ย
คุณธรรม โดยศาลเจา้พ่อกวนอูแห่งน้ี ผูท้ี่มาไหวส้ักการะจะ
นิยมขอพรเร่ืองธุรกิจและบริวาร เน่ืองจากว่า เจา้พ่อกวนอู เป็น
เทพเจา้ที่รักษาค  าพดูดว้ยชีวติ รักคุณธรรม ซ่ือสัตย ์ช่วยปกป้อง
ส่ิงเลวร้าย อันตรายต่าง ๆ และช่วยเสริมอ านาจบารมีในการ
ปกครอง ท่านมีจิตใจมั่นคงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเป็นเลิศ และ
ไม่ประมาท จากนั้นน าท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอ่ิมกับ
การชอ้ปป้ิงยา่น จิมซาจุ่ยมกัจะตั้งตน้กนัที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้าน
ขายของทั้ง เคร่ืองหนัง,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป 

และสินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX 

ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถ
เดินทะลุถึงกนัได ้(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั  SAV Hotel / Best Western Grand Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีส่าม วดัโป่หลนิ กระเช้านองปิง • ช้อปป้ิง City Gate Outlets • กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวนั/-) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบต่ิมซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านน่ังกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดใน

โลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะ
ไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบ
กบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบน
พื้นที่  1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน ้ าทะเล 371 เมตร 
อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ 
นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา  

 

 

 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

จากนั้น  อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlets แหล่งรวมเส้ือผา้แบรนด์เนม ห้างOUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่าง
จากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 
นาที ตั้งอยูบ่ริเวณสถานีรถไฟใตดิ้นตงชง
มีเส้ือผา้แบรนด์ชั้นน ามากมายให้เลือกช้
อปรวมทั้ ง เค ร่ืองประดับ  เส้ือผ้าเด็ ก 
รองเทา้กีฬา และของตกแต่งบา้น สินคา้
ลดพิ เศษ รวมทั้ งบริเวณ ชั้ น 1 ยงัเป็น 
Fast Food ช่ื อ ดั ง อ ย่ า ง  Mc 

Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ชั้น
ใต้ดินยงัมี Supermarket มีรายการให้
เลือก ซ้ือ เลือกหาไม่ว่าจะ เป็นอาหาร   
ขนม อุปกรณ์  ข้าวของเคร่ืองใช้ และ 
สินคา้อีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านคา้
รวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของหา้งยงัมีร้านกาแฟสุดเก๋ใหน้ัง่จิบนัง่พกัใหห้ายเหน่ือย 

** ในกรณเีปลีย่นจากนองปิงเป็นสวนสนุกดสินีย์แลนด์ เพิม่ท่านละ 2,000 บาท ** 
(ราคาเดก็และผู้ใหญ่เท่ากนั ** รวมรถรับ-ส่ง**) 

 
ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 
ไฟล์ทบิน CX 757 

20.25 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 757 

22.35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
ไฟล์ทบิน CX 617 

21.35 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 617 

23.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
ไฟล์ทบิน CX 709 

22.25 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 709 

00.20 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 

 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 
วนัเดนิทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่องกง กระเช้านองปิง  3 วนั 2 คนื บินคาเธ่ย์แปซิฟิก 

เร่ิมเดินทาง จ านวน เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

อายต้ัุงแต่ 12 ปี 
เด็กไม่มีเตียง 

อายุต ่ากว่า 11 ปี 
พักเดี่ยว 

15 – 17 ก.พ. 63 20+1 CX700/CX617 13,900 13,900 13,900 5,500 

29 – 02 มี.ค. 63 20+1 CX616/CX757 12,900 12,900 12,900 5,500 

07 – 09 มี.ค. 63 20+1 CX700/CX757 13,900 13,900 13,900 5,500 

21 – 23 มี.ค. 63 20+1 CX700/CX617 13,900 13,900 13,900 5,500 

28 – 30 มี.ค. 63 20+1 CX700/CX617 12,900 12,900 12,900 5,500 

04 – 06 เม.ย. 63 20+1 CX700/CX617 16,900 16,900 16,900 6,500 

11 – 13 เม.ย. 63 15+1 CX700/CX617 18,900 18,900 18,900 6,500 

 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 
 
 
 



 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตรา 250 HKD/ทริป/ลกูทวัร์ 1 ท่าน (เด็กช าระเท่าผู้ใหญ่)  
(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีนน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคอืร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไม่มีการบังคบัให้ท่านซ้ือ
ซ้ือหรือไม่ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มีการบังคบัใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์
เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในกรณไีม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 
บาท 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 

✓ กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ 
✓ กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คนืค่าทัวร์เต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ** 
✓ กรณทีี่ท่านมีเดนิทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที ่

เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน  
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี

❖ กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

• เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้อง
คู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

• กรณทีี่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมอืงเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 



 
 

• โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่
ละโรงแรมน้ันๆและห้องแต่ละห้องอาจมลีักษณะแตกต่างกันด้วย 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ  ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซ่ึงทาง
บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลิกการเดินทางและได้ด าเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว(กรณต๋ัีว 
REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลิก : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทุกกรณ ี
เงื่อนไขอื่น ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
❖ หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

❖ กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

❖ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคนืเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัว
ดังกล่าว 

❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

❖ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  



 
 

❖ กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

❖ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


