
 

 

รหัสทัวร GS1900560 
ทัวรฮองกง ดิสนียแลนด 3 วัน 2 คืน (HX) 
 
กระเชานองปง 360 องศา วัดพระใหญโปหลิน ซิต้ี เกท เอาทเล็ท จิมซาจุย รีพลัส เบย 
พิเศษ !! ชมโชวแสง สี เสียง กลางแจง ที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก ดิสนียแลนด วัดแชกงหมิว  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - กระเชานองปง – พระ
ใหญนองปง -   ซิต้ีเกท เอาทเลท –   ชมโชว แสง สี เสียง                                                     
(-/L/-) 

01.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน K สาย
การบิน HONG KONG AIRLINES โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

04.15 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 
HONG KONG AIRLINES เที่ยวบินที ่HX762 
** บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

08.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  
** ตามเวลาทองถ่ิน จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 
หรือ 

00.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน K สาย
การบิน HONG KONG AIRLINES โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

03.35 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 
HONG KONG AIRLINES เที่ยวบินที ่HX780 



 

 

** บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
08.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  

** ตามเวลาทองถ่ิน จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 
**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม** 

         
  
 
  

 
 
 
 
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 นําทานเดินทางสูสถานี กระเชานองปง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุดใน
โลก จากตุงชุงสูที่ราบนองปงใน เวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศา
ของเกาะลันเตา พบกับ สถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพ้ืนที่ 1.5 เฮคตาร
เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร นําทานเดินทางสู วัดพระใหญโปหลิน (Polin 
Monastery) เพื่อใหทานนมัสการพระใหญวัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญแหง
เกาะลันเตา เพื่อเปนสิริมงคล ** ในกรณีที่กระเชานองปง งดใหบริการ ไมวาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเปนน่ังรถโดยสารของทางนองปง เปนการ
ทดแทน **         

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู ซิต้ี เกท เอาทเล็ท (City Gate Outlet) เปนเอาทเล็ทขนาดใหญท่ีสุด

ของฮองกง อยูใกลกับสนามบินฮองกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่ง
เปนสถานที่ข้ึนกระเชาไปไหวพระใหญนองปง 



 

 

มีแบรนดตางประเทศใหเลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮองกงและ
นักทองเท่ียวตางพากันมาชอปปم�งกันที่น่ีจนเต็มหางเลยทีเดียว นอกจากสวนของหางแลว
ยังมีรานอาหารตางๆ , ศูนยอาหาร Food Republic , ซุปเปอรมารเก็ต , โรงภาพยนตร 
และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หาง City Gate Outlet มีแบรนด
ตางๆใหเลือกมากกวา 90 แบรนด เชน 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  

         ค่ํา        อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง  
พิเศษ !! ชมโชวแสง สี เสียง กลางแจง ที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก (Symphony of Lights) 
ไดช่ือวาเปนการ   
 แสดงแสงสีเสียงกลางแจงท่ีใหญที่สุดซึ่งบันทึกโดย Guinness World Records การ
แสดงจะประกอบดวย  
 44 อาคารช้ันนําที่อยูในฝم�งฮองกง และฝم�งเกาลูน การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และ
ไฟตางๆ ประกอบ 
 เพลง บวกกับเวลาคํ่าๆ ของอาวฮองกง แสงไฟที่กระทบจากน้ําในอาวที่มีเรือวิ่งผานไป
มาเปนฉาก 
 ประกอบแบบธรรมชาติ  

     พักที่     PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทียบเทา   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 2 ดิสนียแลนด เต็มวัน (มีรถบริการรับสง ดิสนียแลนด – โรงแรม)                                              
(B/-/-)                         

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือ ณ ภัตตาคารแบบต่ิมซํา (ขึ้นอยูกับ
โรงแรมที่ใช) 
นําทานเดินทางสู ดิสนียแลนด (Disneyland) (รวมคาเขาเรียบรอยแลว) ดินแดนฝน เขา
สูอาณาจักรแหงเวทยมนตร ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝน ที่เต็มไปดวยมนตร
มายา ความสวยงาม ความต่ืนเตน การสํารวจ และตัวละครของดิสนีย ใหทานเพลิดเพลิน
ไปกับนานาเคร่ืองเลนหลากหลายชนิดทั้ง 7 โซน Main Street , USA , 
Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดิน
ของ Toy Story ทุกอยางไมตองจายเงินเพิ่ม อาทิ การน่ังรถไฟไอน้ําโบราณเพ่ือชมรอบ
สวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูนจากดิสนีย, น่ังรถไฟเหาะที่ Space - 
Mountain , ชมภาพยนตรการตูนสามมิติที่ Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลง
พรอมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ Festival of the Lion King และผจญภัยไปกับการ
ลองเรือเขาไปในป�าดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบเขากริซลียหมี
ใหญ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือนกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของ
เลนในสวนหลังบานของ Andy เพลิดเพลินกับของเลนและกิจกรรมมากมายในโซน Toy 
Story Land 

 แนะโซนเคร่ืองเลนใหม !! หน่ึงในซุปเปอรฮีโรที่ย่ิงใหญที่สุดคนหน่ึงของโลกมาอยู
ทามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่นาต่ืนตาต่ืนใจของสตารค อินดัสตร้ี! เชิญพบกับ
นวัตกรรมลาสุดของสตารคดวยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III ซึ่งเปน
สัญลักษณของไอรอนแมนไดอยางใกลชิดเตาปฏิกรณอารคและผลงานช้ินเอกดาน
เทคโนโลยีลาสุด Iron Wing ยานตานแรงโนมถวง  

               
                    
 



 

 

    อิสระ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อใหทุกทานสะดวกตอการทองเที่ยว 
พักที่             PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทียบเทา   
 

วันที่ 3 
  เมืองฮองกง – วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย – วัดแชกงหมิว - รานจิวเวอร่ี - ถนนนาธาน –  
  ยานจิมซาจุย - ดิวต้ี ฟรี - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณ
ภูมิ)            (B/L/-)  

เชา               บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม หรือ ณ ภัตตาคารแบบต่ิมซํา(ขึ้นอยูกับโรงแรมท่ีใช) 

 นําทานเดินทางสูจุดชมวิวเกาะฮองกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบัส ในชวงจุดชมวิว
กลางเขา (Mid-Level) สัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน   ชมทัศนียภาพเกาะฮองกง
และฝم�งเกาลูน และอาคารตางๆ ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย เชนตึกเซ็นทรัลพลาซา  
ตึกไชนาแบงค และตึกอื่นๆ อันเปนที่ต้ังของธุรกิจช้ันนําของฮองกง  
นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงน้ี ที่สวย
ที่สุดแหงหน่ึง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปปم�นของเจาแม
กวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมง โดดเดนอยู
ทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม
และเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึง
คร้ังจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ป 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

  นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปนวัด
หน่ึงท่ีประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึง
ตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉก
เชนปจจุบันน้ี แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพ่ือชวงชิงอาณาจักรนอย
ใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะน้ันเองยัง
มีนักรบเอกช่ือ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยํา
เกรงตอกําลังพลท่ีกลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุก
ทิศทาง ทุกๆคร้ัง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนใน
กองทัพ เหลาทหารกลา มีความเช่ือวาเม่ือพกพาสัญลักษณรูปกังหันน้ีไป ณ ที่ใดๆ 
กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจ
ใหแกกองทัพของทาน ช่ือเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันน้ี 
เม่ือ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดน้ีเปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษ
โบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บน
เน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกงซ่ึงเปนเทพประจําวัด
แหงน้ี ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มี
กลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนํา
โชค" เพ่ือหมุนแตส่ิงดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองให
เสียงดังสน่ันเพื่อความเปนสิริมงคล  

 
 
 
 
 
 



 

 

  
นําทานเดินทางสู โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซ้ือ 
เคร่ืองประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อ
เปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหัน
ลมที่มีช่ือเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่น่ีและเพราะหาง City Gate 
Outlet อยูใกลกับสนามบินมาก น่ังรถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ทําใหที่น่ีเปนแหลงช
อปปم�งที่นักทองเที่ยวหลายคนนิยมมาแวะชวงขากลับ นําทานเดินทางสู รานหยก 
(Chinese Jade Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีช่ือเสียง คุณภาพดีของเมือง 
ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่น่ี   นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน 
(Nathan Road) ใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) 
มักจะต้ังตนกันที่ สถานีจิมซาจุยมีรานขายของท้ัง เคร่ืองหนัง , เคร่ืองกีฬา , 
เคร่ืองใชไฟฟ�า , กลอง ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวย
และตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญช่ือ 
Ocean Terminal ซึง่ประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเช่ือม
ติดตอสามารถเดินทะลุถึง กันได  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เช็กแล็บกอก 
ประเทศฮองกง  

 
21.45  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บิน HONG KONG AIRLINES เที่ยวบินที ่HX761 
** บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

23.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
และความประทับใจ 

หรือ 
02.00+1 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บิน HONG KONG AIRLINES เที่ยวบินที ่HX767 



 

 

** บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
04.10+1 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

และความประทับใจ 
 
**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม** 
 

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาที่ของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงให
บริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียดไฟลทบิน 
 และ เวลาบิน 

ราคา 
ผูใหญ พัก
2-3 ทาน 

ราคาเด็ก
ต่ํากวา 18 
ป 

พัก
เด่ียว
จาย
เพ่ิม 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

เดือน เมษายน 2562 

10-12 เม.ย. 62 10APR HX762 BKKHKG  
04.40-09.00 19,999 19,999 4,000 13,999 



 

 

12APR HX761 HKGBKK  
23.55-01.55+1 

11-13 เม.ย. 62 
11APR HX762 BKKHKG  
04.15-08.20 
13APR HX761 HKGBKK  
22.45-00.45+1 

20,999 20,999 4,000 13,999 

12-14 เม.ย. 62 
12APR HX762 BKKHKG  
04.40-09.00 
14APR HX761 HKGBKK  
21.45-23.55 

24,999 24,999 4,000 13,999 

14-16 เม.ย. 62 
14APR HX762 BKKHKG  
04.40-09.00 
17APR HX767 HKGBKK  
02.00-04.00 

25,999 25,999 4,000 13,999 

15-17 เม.ย. 62 
15APR HX762 BKKHKG  
04.15-08.20 
17APR HX761 HKGBKK  
21.45-23.55 

23,999 23,999 4,000 13,999 

18-20 เม.ย. 62 
18APR HX762 BKKHKG  
04.15-08.20 
20APR HX761 HKGBKK  
22.45-00.45+1 

20,999 20,999 4,000 13,999 

เดือน พฤษภาคม 2562 

4-6 พ.ค. 62 
04MAY HX762 BKKHKG 
04.40-08.50 
06MAY HX761 HKGBKK 
21.45-23.55 

17,999 17,999 4,000 13,999 

23-25 พ.ค. 62 23MAY HX762 BKKHKG  
04.15-08.20 17,999 17,999 4,000 13,999 



 

 

25MAY HX761 HKGBKK  
22.45-00.45+1 

24-26 พ.ค. 62 
24MAY HX762 BKKHKG 
04.40-09.00 
27MAY HX767 HKGBKK 
02.00-04.00 

17,999 17,999 4,000 13,999 

31 พ.ค.-02 มิ.ย. 
62 

31MAY HX762 BKKHKG  
04.40-09.00 
03JUN HX767 HKGBKK  
02.00-04.00 

17,999 17,999 4,000 13,999 

เดือน มิถุนายน 2562 

6-8 มิ.ย. 62 
06JUN HX780 BKKHKG  
03.35-08.05 
08JUN HX761 HKGBKK  
21.45-23.55 

16,999 16,999 4,000 10,999 

30 มิ.ย.- 02 
ก.ค. 62 

30JUN HX780 BKKHKG  
03.35-08.05 
02JUL HX761 HKGBKK  
21.45-23.55 

16,999 16,999 4,000 10,999 

เดือน กรกฎาคม 2562 

18-20 ก.ค. 62 
18JUL HX780 BKKHKG  
03.35-08.05 
20JUL HX761 HKGBKK  
21.45-23.55 

16,999 16,999 4,000 10,999 

27-29 ก.ค. 62 
27JUL HX780 BKKHKG  
03.35-08.05 
30JUL HX767 HKGBKK  
02.00-04.00 

22,999 22,999 4,000 11,999 

เดือน สิงหาคม 2562 



 

 

18-20 ส.ค. 62 
18AUG HX780 BKKHKG  
03.35-08.05 
21AUG HX767 HKGBKK  
02.00-04.00 

16,999 16,999 4,000 10,999 

29-31 ส.ค. 62 
29AUG HX780 BKKHKG  
03.35-08.05 
31AUG HX761 HKGBKK  
22.45-00.45+1 

16,999 16,999 4,000 10,999 

เดือน กันยายน 2562 

12-14 ก.ย. 62 
12SEP HX780 BKKHKG  
03.35-08.05 
14SEP HX761 HKGBKK  
22.45-00.45+1 

16,999 16,999 4,000 10,999 

26-28 ก.ย. 62 
26SEP HX780 BKKHKG  
03.35-08.05 
28SEP HX761 HKGBKK  
22.45-00.45+1 

16,999 16,999 4,000 10,999 

เดือน ตุลาคม 2562 

11-13 ต.ค. 62 
11OCT HX780 BKKHKG  
03.35-08.05 
14OCT HX767 HKGBKK  
02.00-04.00 

20,999 20,999 4,000 11,999 

18-20 ต.ค. 62 
18OCT HX762 BKKHKG  
04.40-09.00 
21OCT HX767 HKGBKK  
02.00-04.00 

19,999 19,999 4,000 11,999 

25-27 ต.ค. 62 25OCT HX780 BKKHKG  
03.35-08.05 18,999 18,999 4,000 11,999 



 

 

 
** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรม

เนียม ทานละ 1,000 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ 
ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน ** 

 
** ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมีที่น่ังบน
เคร่ืองบิน) 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร โดยเก็บแยก
จากโปรแกรมทัวร  
100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   ** 
**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงฮองกงเพื่อโปรโมทสินคา
พ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอร่ี ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรม
ทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกราน
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ
บังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน 
 

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู 
ธุรกิจขายตรง ขายเคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิมสถานที่ขอดู
งาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหมทุกคร้ัง ไมสามารถ
อางอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสได กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง ** 

27OCT HX761 HKGBKK  
23.50-02.20+1 



 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ช้ันEconomy Classรวมถึงคา

ภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินใบใหญ ตามเง่ือนไขที่ทาง

บริษัท กับ สายการบิน HONGKONG AIRLINE อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลด
กระเป�าลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม เทาน้ัน และ สัมภาระท่ีถือข้ึน
เคร่ือง มีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทาน้ัน 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ  
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิง
ตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม) 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม   

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม ทานละ 1,000 บาท/
ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําจํานวน 
10,000 บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระ
เงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยัง
ไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียด
เดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะ
ใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและ
ขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุช่ือ
ผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ 
ไลน ที่ทานสะดวก 

 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย 
และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน 



 

 

ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือ
ช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะ
ของทานมีใครบาง ,ระบุช่ือคูพักของทาน(ในกรณีท่ีทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอร
โทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีท่ีทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย 
และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกุล 
และ อ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ท้ังส้ิน 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
                ** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน 
กอนเดินทาง ** 
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่

ชําระมาแลวทั้งหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสาร
เรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงท้ังหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ 
เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนคร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายท้ังหมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบิน เปนต๋ัวเคร่ืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) 
ราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว (กรณีต๋ัว 
Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตาม
ระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สาย
การบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของ
การบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับ
ทานในกรณีดังน้ี 
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

ส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 
 

 



 

 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได 

หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่
จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งน้ี กรุณาอยาเพิ่งคอน
เฟรมลางาน  

 ในกรณีที่ ตองทํา วีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ 
Double (ปกติใชวีซากรุป) 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การ
บริการของรถบัสนําเท่ียวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

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

 เน่ืองจากการทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน
ที่ทานไมตองการไดรับบริการ  

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของ



 

 

เลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใช
ฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่
ยังไมออกต๋ัวเคร่ืองบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกต๋ัวเคร่ืองบิน
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่ง
โดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอน
ออกเดินทาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป 
- กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่
สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

 เก่ียวกับการจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งน้ีและทั้งน้ัน ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน 
ไดน่ังดวยกัน อยางท่ีดีสุด 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรม
แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) 
และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจ
อยูคนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งข้ึนอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง 
การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 
หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทาง
บริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิก
บิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง  

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถ
จัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู 



 

 

และ 1 หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเร่ิมแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวัน
สุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 

 
** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 
 


