
 

 

HKG14 ฮ่องกง ช้อปสนั่นลั่นเกาะ! (3วัน 2คืน) 
สายการบิน Cathay Pacific (CX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบิน CATHAY PACITIC (CX) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าํหนักไม่เกิน 20 ก.ก.  และถอืขึ้นเครือ่งบินได้น้าํหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ** 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - วัดหยวน หยวน –  

จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – มงก๊กเลดี้ (-/L/-) 
 
......... คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Cathay Pacific 

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้า
ทัวร์ให้คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ: ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง  

......... ออกเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ฮ่องกง (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ 
CX........ ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

......... เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ฮ่องกง (เขตการปกครองพิเศษ)  
(ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)  
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

 นําท่านเดินทางสู่ วัดหยวน หยวน (Yuen Yuen Institute) วัดนี้สร้างอยู่บนเนินเขาตามหลัก 

ฮวงจุ้ย เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก เป็นวัดเดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธลัทธิเต๋าและขงจื้อ ชาวฮ่องกง
รวมถึงชาวไทยเรานิยมมาทําพิธีแก้ชงหรือฝากดวงชะตาที่วัดนี้ โดยให้เทพเจ้าไท้ส่วนเอ๊ียะซึ่งคือเทพเจ้าที่คอย
คุ้มครองดูแลดวงชะตาของมนุษย์ช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง เพราะทางวัดมีเทพเจ้าไท้ส่วยเอ๊ียะครบทั้ง 60 องค์
พร้อมปีเกิดกํากับไว้เพ่ือความสะดวกกับผู้มาบูชา และมีให้เลือกซื้อคําอวยพร เสริมดวงชะตา อยู่ในซองที่
สามารถพกใส่กระเป๋าได้ หรือไว้ที่โต๊ะทํางานได้ วัดหยวนหยวนแห่่งนี้ยังเป็นวัดที่ละครชื่อดังเรื่อง กี่เพ้า มาถ่าย
ทําอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน Wonton Noodle 

นําท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบัส ในช่วงจุดชมวิวกลางเขา (Mid-Level) 

สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น ชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูน และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตาม
หลักฮวงจุ้ย เช่นตึกเซ็นทรัลพลาซ่า  ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอ่ืนๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นนําของฮ่องกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่หาด รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้ ที่สวยที่สุด

แห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่ง

ทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอ

พรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ง

ครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี 

 

 

 

 

 



 

 

 

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง เลดี้มาร์เก็ต (Lady Market) อยู่ในย่านมงก๊ก เป็นถนนสายช้อปปิ้ง 

ถนนแต่ละสายจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ทําให้สะดวกต่อการเลือกซื้อมากขึ้น  

ขายของหลากหลายตั้งแต่ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องสําอางค์ รองเท้าผ้าใบ เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ที่นีคุ่ณจะสามารถซื้อและต่อรองราคาของได้เกือบทุกอย่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว 
ที่พัก I Club Ma Tau Wai Hotel , SAV Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 



 

 

DAY 2 
เมืองฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา – วัดหวังตา้เซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ –  

ร้านหยก – จิมซาจุ่ย – Symphony of Lights   (B/L/-) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 

นําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นหนึ่ง

ในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใคร

มีทุกข์ร้อนอะไรก็มักจะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่นั้นช่วยเหลือ นอกเสียจากนี้ที่นี่ ยังขึ้นชื่อในเรื่องเซียมซีที่

แม่นมาก และ ยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย  

นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด 

เสี่ยงเซียมซีสุดแม่น โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีน

หลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรัก

จากเทพเจ้าองค์นี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว 

เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ชาวจีนมักมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับ

เทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธีนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้ความ

เลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ตํานาน แชกงหมิว มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" 

เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยําเกรงต่อกําลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยาม

ที่ออกรบเพ่ือต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนํา

ขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้ามีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริม

สิริมงคล นําพาแต่ความโชคดี มีอํานาจเข้มแข็ง เสริมกําลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนําทัพสู้ศึก

ของท่านจึงเป็นตํานานมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบัน ด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ 

ด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้ามากราบ

ไหว้จะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนที่ท่านจะออก

จากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูห่านย่าง 

นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือเลือกซื้อเครื่องประดับสําหรับ

เสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง เป็นรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่นี่ 

สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร  

นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าหยกคุณภาพดีของเมือง 



 

 

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์

เนมจากท่ัวทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณ สามารถอ่ิม

เอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรู เลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกงได้เช่นกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค่ํา อิสระอาหารค่ําเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง 

พิเศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง (The Symphony of Lights) ได้ชื่อว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่

ใหญ่ที่สุดซึ่งบันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด้วย 44 อาคารชั้นนําที่อยู่ในฝั่ง
ฮ่องกง และฝั่งเกาลูน การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลาค่ําๆ ของอ่าว
ฮ่องกง แสงไฟที่กระทบจากน้ําในอ่าวที่มีเรือวิ่งผ่านไปมาเป็นฉากประกอบอย่างสวยงาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที่พัก I Club Ma Tau Wai Hotel , SAV Hotel หรือเทียบเท่า 



 

 

DAY3  
เมืองฮ่องกง - ซิตี้เกท เอาท์เล็ต – สนามบินเชก็แล็บก๊อก – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  (B/-/-) 

(เลือกซื้อ OPTION เสริม กระเช้านองปิง หรือ ดิสนีย์แลนด์) 

**ในกรณีที่ท่านไม่ได้ซื้อ OPTION เสริม จะนําท่านอิสระช้อปปิ้งที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ต 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซํา 

นําท่านเดินทางสู่ ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยู่

ใกล้กับสนามบินฮ่องกง มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย สินค้า Sale 40-70% จนทั้งคนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างพา
กันมาช้อปปิ้งกันที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆ , ศูนย์อาหาร , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , 
โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong ห้าง City Gate Outlet มีแบรนด์ต่างๆให้เลือกมากกว่า 90 
แบรนด์ 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 
 

อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Option 1 : กระเช้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงใน 

เวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบน

พื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร บนเขานองปิงยังมี วัดพระใหญ่โปหลิน (Polin Monastery) 
เพื่อใหท้่านนมัสการพระใหญ่วัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่แห่งเกาะลันเตา เพื่อเป็นสิริมงคล  

 
ราคาตั๋วกระเช้านองปิง แบบธรรมดา ท่านละ 240 HKD  
ราคาตั๋วกระเช้านองปิง แบบคริสตัล ท่านละ 320 HKD 
 (สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Option 2 : ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) ดินแดนฝัน เข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก

เทพนิยายในฝัน ท่ีเต็มไปด้วยมนตร์มายา ความสวยงาม ความตื่นเต้น การสํารวจ และตัวละครของดิสนีย์ ให้ท่านเพลิดเพลิน
ไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิดทั้ง 7 โซน นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถไฟไอน้ําโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก , ชมขบวน
พาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ Space - Mountain , ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติที่ Mickey’s 
PhillarMagic , ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ Festival of the Lion King และผจญภัยไปกับการล่องเรือ
เข้าไปในป่าดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ Runaway 
Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy 
Story Land แนะโซนเครื่องเล่นใหม่ !! หน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไป
กับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดัสตรี้! เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของสตาร์คด้วยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man 



 

 

Mark III ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่างใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์อาร์คและผลงานช้ินเอกด้านเทคโนโลยีล่าสุด Iron Wing 
ยานต้านแรงโน้มถ่วง 

 
ราคาตั๋วดิสนีย์แลนด์เพียงท่านละ 700 HKD , เด็กอายุต่ํากว่า 11 ปี ท่านละ 600 HKD  10 ท่านขึ้นไป  
(สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก๊อก  

………  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay 

Pacificเที่ยวบินที่ CX…… ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

………           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

**รายละเอียดไฟล์ทบนิ โปรดดูท้ายโปรแกรม** 

 

 

 



 

 

 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน 

พักห้องละ 2-3 

ท่าน 

ราคาเด็กต่ํา

กว่า 11 ปี 

ห้องพักเดี่ยว 

เพิ่ม 

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบิน 

ท่านละ 

เดือน พฤศจิกายน 2562 

7-9 พ.ย. 62 
CX700 BKKHKG 08.20-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
14,999 14,999 3,500 7,999 

27-29 พ.ย. 62 
CX700 BKKHKG 08.20-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
13,999 13,999 3,500 7,999 

เดือน ธันวาคม 2562 

5-7 ธ.ค. 62 
CX700 BKKHKG 08.20-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
16,999 16,999 3,500 7,999 

13-15 ธ.ค. 62 
CX616 BKKHKG 06.35-10.15 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
14,999 14,999 3,500 7,999 

เดือน มกราคม 2563 

3-5 ม.ค. 63 
CX700 BKKHKG 08.20-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
14,999 14,999 3,500 7,999 

เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

21-23 ก.พ. 63 
CX700 BKKHKG 08.20-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
14,999 14,999 3,500 7,999 

28 ก.พ.- 1 มี.ค.63 
CX700 BKKHKG 08.20-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
14,999 14,999 3,500 7,999 

เดือน มีนาคม 2563 



 

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จําเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของ

บริษัท ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์  

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 
บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน

เดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 
 

** ราคาเด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์  

100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

 
**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้าน

รัฐบาล คือ จิวเวอรี่ หยก สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจ
ของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
 
** กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือ กรุ๊ปเหมา ที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขาย

เครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด เพื่อสนอราคาใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได้ ** 

28-30 มี.ค. 63 
CX700 BKKHKG 08.20-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.40 
14,999 14,999 3,500 7,999 



 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษี

น้ํามันทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Cathay 

Pacific คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ 

สัมภาระท่ีถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามท่ีรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําให้โรงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็น

เมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ไม่รวมค่า Optional Tour  

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการ

บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กําหนด 

× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 



 

 

× ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่าน

สามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินเต็มจํานวน และตัดที่นั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ

ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ 

ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุ

ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่

เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก 

 ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง

ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  และ

จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียด

วันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พักของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์

โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง 

ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 

                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ 

ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพี เรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่าย

การดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณี

ใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ หมายถึง เรียก

เงินคืนได้บางส่วน) ผู้เดินทางจําเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ 

ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว 

ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 



 

 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านในกรณีดังนี้ 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคน

เข้าเมืองห้ามเดินทาง 

- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานัก

อยู่ในประเทศไทย 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจําเป็นต้องมีขึ้นต่ํา 15 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่าน

ยินดีที่จะชําระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือให้ทุกท่านเดินทางตาม

ความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป 

โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพ่ิงคอนเฟิร์

มลางาน  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สําหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และ จะ

ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้ว 



 

 

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ 

พาสปอร์ตของท่านชํารุด เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้า

หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพ

หนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็ว

ที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่

ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสําคัญ 

 ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หาก

ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง

ได้ แต่ทั้งนี้และท้ังนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างที่ดีสุด 

 ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้

ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของ

สายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม

จากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  



 

 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม หรือ หาก

มีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

 บริการน้ําดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ

เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้ําดื่มแจก 

 
** เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


