
 
บนิด้วยสายการบนิ GREATER BAY AIRLINE (HB) : ขึน้เคร่ืองทีส่นามบนิสุวรรณภมิู (BKK) 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกิน 20 ก.ก.  และถอืขึน้เคร่ืองบนิไดน้ า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานไดค้งเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลับ** 

HB682 BKK – HKG 11.20 – 15.15 
HB683 HKG - BKK 15.25 – 17.20 

**รายละเอียดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 



 

 



DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) – เมืองฮ่องกง (สนามบนิเช็กแล็บก๊อก) – ถนนนาธาน – SYMPHONY 
  OF LIGHTS          (-/-/D) 
08.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบิน GREATER BAY 

AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน 
และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้  าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง ขอ้ควรทราบ: ประเทศฮ่องกงไม่อนญุาต
ใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรบัและจบั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของ
เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

11.25 ออกเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ฮ่องกง  (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน GREATER BAY 

AIRLINE เท่ียวบนิท่ี HB682 

15.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ฮ่องกง (เขตการปกครองพิเศษ)  
(ตามเวลาทอ้งถ่ิน จะเรว็กว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าคณะเดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศ  

ย่านถนนนาธาน (จมิซาจุ่ย) แหลง่ชอ้ปป้ิงกวา้งใหญ่บนเกาะเกาลนู ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายหลกั
ของฝ่ังเกาลนูท่ีมีรา้นคา้ไวเ้กือบทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสิบ และหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้
แบรนดเ์นมมากมายจากทุกมมุโลก ล า้สมยัสดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้บัจ่าย ไม่ว่าจะเป็น 
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดิจิตอล โทรศพัทมื์อถือ เชิญเลือกชมซือ้สินคา้แฟชั่นท่ีมี
เอกลักษณเ์ป็นของ ตัวเองในสินคา้กิ๊บเก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซแ์อนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลย
ทีเดียว นบัเป็น สวรรคข์องนกัท่องเท่ียวอยา่งแทจ้รงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พิเศษ !! ชมโชวแ์สง สี เสียง (The Symphony of Lights) ไดช่ื้อว่าเป็นการแสดงแสงสี
เสียงกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสดุซึง่บนัทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดว้ย 44 อาคาร



ชัน้น าท่ีอยูใ่นฝ่ังฮ่องกง และฝ่ังเกาลนู การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟตา่งๆ ประกอบเพลง บวกกบั

เวลาค ่าๆ ของอา่วฮ่องกง แสงไฟท่ีกระทบจากน า้ในอา่วท่ีมีเรอืวิ่งผา่นไปมาเป็นฉากประกอบอย่างสวยงาม 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคารอาหาร  
ทีพ่กั         DORSETT KWAN TONG HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

** ทางโรงแรมมีหอ้งพกัประเภท TRP ROOM หรือ หอ้งพัก 3 ทา่น จ านวนจ ากัด ** 
DAY 2  วิคตอเรียพคี (PEAK TRAM) - รีพลัสเบย ์– วัดแชกงหมิว – โรงงานเคร่ืองประดบั - ร้านหยก - 
  วัดหวังตา้เซยีน - เลดีม้ารเ์ก็ต        (B/L/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ า แบบติ่มซ า 
แบบติ่มซ าขึ้นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง 
ก๋วยเตีย๋วหลอด โจ๊ก 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่จดุชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค 
รถราง สู่จุดชมวิว (น่ังรถรางขาขึน้)  VICTORIA PEAK จุดชมวิว
สงูท่ีสดุและสวยท่ีสดุของฮ่องกง ทุกท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศ
บรสิทุธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและ
เกาลนูไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน จดุชมวิวท่ีดีท่ีสดุและหา้มพลาด เมื่อขึน้มา The Peak สามารถมองเห็นวิวได ้
360 องศา มีความสงูถึง 428 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ทัง้นีย้งัตื่นตากบัตกึระฟ้าท่ีสงูตระหง่านและอาคาร



ตา่งๆ ท่ีก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตัง้ของ
ธุรกิจ ชัน้น าของฮ่องกงพรอ้มทัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่หาด รีพลัส เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจนัทนเ์สีย้วแห่งนี ้ท่ีสวย
ท่ีสดุแห่งหนึ่ง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรื่อง มีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่
ทินโห่วซึ่งท าหนา้ท่ีปกปอ้งคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้
ท่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิรมิงคล และขา้มสะพานตอ่อายซุึง่
เช่ือกนัวา่ขา้มหนึ่งครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูชาบสูไตลฮ์่องกง  

  น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งท่ีประชาชนชาวจีนใหค้วาม
เลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน ต านาน แชกงหมิว มีประวตัิเล่าต่อกนัมาว่า ขณะนัน้เองยงัมีนกัรบเอกช่ือ "แช 
กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผ่นดินใหญ่ตา่งก็ย าเกรงตอ่ก าลงัพลท่ีกลา้หาญในกองทพัของ



ท่าน ยามท่ีออกรบเพื่อตา้นขา้ศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครัง้ ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้
ดา้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้มีความเช่ือว่าเม่ือพกพาสญัลกัษณรู์ปกงัหนันีไ้ป ณ ท่ี
ใดๆ กังหนันีจ้ะช่วยเสริมสิริมงคล น าพาแต่ความโชคดี มีอ านาจเขม้แข็ง เสริมก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของ
ท่าน ช่ือเสียงในการน าทพัสูศ้ึกของท่านจึงเป็นต านานมาจนทกุวนันี ้ปัจจุบนั ดา้นในมีรูปป้ันสงูใหญ่ของ
ท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวดัแห่งนี ้ดา้นขา้งมีอาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมีกงัหนัอยู่หลายตวั มี
กลองดา้นละตวั ประชาชนท่ีเขา้มากราบไหวจ้ะตอ้งหมนุกงัหนั หรือท่ีเรียกว่า "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมนุแต่
สิ่งดีๆ เขา้มาในชีวิต และก่อนท่ีท่านจะออกจากวดัจะตอ้งตีกลองใหเ้สียงดงัสนั่นเพื่อความเป็นสริมิงคล 

น าท่านเดินทางสู ่โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซือ้เครือ่งประดบัส าหรบั
เสริมดวงชะตาของตวัท่านเอง เป็นรูปกังหันลมท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมกันทั่วโลก ท่ีถือก าเนิดขึน้ท่ีน่ี 
สวยงามโดดเดน่ไมเ่หมือนใคร  

น าท่านเดินทางสู ่ร้านหยก (Jade Shop) ใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้หยกคณุภาพดีของเมือง 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมืองฮ่องกงเพือ่โปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนาม
ของร้านรัฐบาล คอื จวิเวอร่ี หยก สมุนไพร ฯลฯ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับราคาทวัร ์
ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกทา่นว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรือไม่
ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะ
เข้าร้านรัฐบาลจนีทกุเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

600 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 

น าท่านเดินทางสู ่วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัไหวพ้ระสละโสด 
เสี่ยงเซียมซีสดุแม่น โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม วดัแห่งนีเ้ป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีน

หลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน แตเ่ปา้หมายของคนโสดอยากมีคูไ่ม่ใช่การขอความ



รกัจากเทพเจา้องคนี์แ้ต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาขา้งๆ ซึ่งจะมีศาลของเทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจ้า

หยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเสีย้วพระจนัทรอ์ยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ชาวจีนมกัมาขอพรความรกักนัท่ีน่ี โดย

การขอพรกบัเทพเจา้องคนี์ต้อ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้ม่ใหห้ลดุระหวา่งพิธีนั่นเอง 

ค ่า  อสิระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  
ทีพ่กั          DORSETT KWAN TONG HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

** ทางโรงแรมมีหอ้งพกัประเภท TRP ROOM หรือ หอ้งพัก 3 ทา่น จ านวนจ ากัด ** 
DAY 3  กระเช้านองปิง – พระใหญ่เทยีนถาน - ซติีเ้กทเอ้าเลท - ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็กแล็บก็อก –
  กรุงเทพ (สุวรรณภมิู)          (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ า แบบติ่มซ า 
แบบติ่มซ าขึ้นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง 
ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก (เดินไปทาน เน่ืองจากร้านอยูแถว
โรงแรมทีพ่กั) 
น าท่านเดินทางสู่สถานี กระเช้านองปิง 360 องศา (Ngong 
Ping 360) ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงใน เวลา 25 
นาที ท่านจะไดช้มทิวทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบั สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้น

นองปิงบนพืน้ท่ี 1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน า้ทะเล 371 เมตร น าท่านเดินทางสู่ วดัพระใหญ่โปหลิน (Polin 

Monastery) เพื่อใหท้่านนมสัการพระใหญ่วดัโปหลนิ หรอื นิยมเรยีกวา่พระใหญ่แห่งเกาะลนัเตา เพื่อเป็นสริิ

มงคล ** ในกรณีท่ีกระเชา้นองปิง งดใหบ้ริการ ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรบัเปลี่ยน

โปรแกรมเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน ** 



**รวมคา่ขึน้กระเชา้แบบ STANDART CABLE CAR** 

น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) ณ ลานอธิษฐาน ใหท้กุท่านไดต้ัง้จิต
อธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสขุภาพ การงาน  การเงิน เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จาก
ลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บรเิวณฐาน
พระพทุธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาต ุ(พระเขีย้วแกว้) และพระพุทธรูปหยกขาว ท่ีอนัเชิญมา
จากศรลีงักา ภาพวาด พทุธประวตัิโดยวาดจากสีน า้มนั (ไม่รวมคา่เขา้ชม ท่านละ 60 เหรยีญฮ่องกง) หรือ
ชมวิวของเกาะลนัเตาในมมุสงูได ้และยงัมีรูปป้ันของเทพธิดาถวายเครื่องสกัการะตามความเช่ือของนิกาย
มหายานประดิษฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

น าท่านเดนิทางสู ่ซติี ้ เกท เอาทเ์ล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ลท็ขนาดใหญ่ท่ีสดุของ
ฮ่องกง อยูใ่กลก้บัสนามบินฮอ่งกง ติดกบัสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึง่เป็นสถานท่ีขึน้กระเชา้ไปไหว้
พระใหญ่นองปิง มีแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลือกมากมาย Sale กนั 40-70% จนทัง้คนฮ่องกงและ
นกัท่องเท่ียวตา่งพากนัมาชอ้ปป้ิงกนัท่ีน่ีจนเตม็หา้งเลยทีเดียว นอกจากสว่นของหา้งแลว้ยงัมีรา้นอาหาร
ตา่งๆ , ศนูยอ์าหาร Food Republic , ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate 
Hong Kong หา้ง City Gate Outlet มีแบรนดต์า่งๆใหเ้ลือกมากกวา่ 90 แบรนด ์เชน่ 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  
 



กลางวัน อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็กแล็บก๊อก  

15.25 ออกเดินทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน GREATER 

BAY AIRLINE เท่ียวบนิท่ี HB683 

17.20           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาผู้ใหญ่ตอ่

ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

หอ้งพัก

เดีย่ว เพิม่ 

ไม่ใช้ตั๋ว

เคร่ืองบนิ ทา่น

ละ 

12 – 14 เมษายน 2566 
BUS 1  

HB682 BKK-HKG 11.20 – 15.15 

HB683 HKG-BKK 15.25 – 17.20 
26,999 6,000 12,999 

12 – 14 เมษายน 2566 
BUS 2 

HB682 BKK-HKG 11.20 – 15.15 

HB683 HKG-BKK 15.25 – 17.20 
26,999 6,000 12,999 

12 – 14 เมษายน 2566 
BUS 3 

HB682 BKK-HKG 11.20 – 15.15 

HB683 HKG-BKK 15.25 – 17.20 
26,999 6,000 12,999 



 

** หากลูกค้าทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบนิ , ตั๋วรถทวัร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ของบริษัท ทกุคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่

แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทา่นใดมีไฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจ้งใหบ้ริษัทฯทราบในวันจองทวัร ์ 

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

** อัตราค่าบริการข้างตน้ ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หวัหน้าทวัร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม ทา่นละ 
1,500 บาท / ทริป / ตอ่ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถงึ 
2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ทา่น ** 
 

** ราคาเดก็อายุต ่ากว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษีสนามบนิ ทา่นละ 6,500 บาท **  (ไม่มีทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ) 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน กรณีถอืหนังสือเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร ์โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรุณาตดิต่อสอบถามเป็นกรณีพเิศษ   ** 

 
**พาสปอรต์ของผู้เดนิทาง ตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป!!!** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมืองฮ่องกงเพือ่โปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนาม
ของร้านรัฐบาล คอื จวิเวอร่ี หยก สมุนไพร ฯลฯ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับราคาทวัร ์
ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกทา่นว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรือไม่
ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะ
เข้าร้านรัฐบาลจนีทกุเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

600 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
 

** กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั หรือ กรุ๊ปเหมา ทีส่ถานะผู้เดนิทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง 

ขายเคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรือคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที ่

เพือ่แจ้งรายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่สนอราคาใหม่ทุกคร้ัง ไม่สามารถอ้างองิโปรแกรมจากในซร่ีีสไ์ด ้** 

 



อัตราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการท่ีระบุ ชัน้Economy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่า

ภาษีน า้มนัทกุแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินใบใหญ่ ตามเง่ือนไขท่ีทางบริษัท กับ สายการบิน 

GREATER BAY AIRLINE  คือ อนญุาตใหผู้เ้ดินทางทกุท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละไม่เกิน 

20 กิโลกรัม และ สมัภาระท่ีถือขึน้เครือ่ง มีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านัน้ 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามท่ีรายการระบ ุ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา 

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณเ์ต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั 

ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน โดยอา้งอิงตามคณุภาพและความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ(กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม) 

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดนิทางท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ไม่รวมค่า Optional Tour  

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดื่ม คา่ซกัรดี คา่มินิบาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่มิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  

× คา่วีซา่ส  าหรบัพาสสปอรต์ตา่งชาติ (ถา้มี) โดยผูเ้ดินทางตอ้งท าการย่ืนเองเท่านัน้ 

× คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 

× คา่ใชจ้่ายดา้นเอกสารสว่นตวั เชน่ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง วคัซีนพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

× คา่อาหารส าหรบัท่านท่ีทานเจ มงัสวิรตัิ หรอือาหารส าหรบัมสุลิม 

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ท่ีใชบ้นิ ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 



× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ทปิคนขับรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มัคคุเทศกท์้องถิ่น ตามธรรมเนียม ทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ลูกค้า 

ผู้เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ ทัง้นี้

ทา่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงินในนามบรษัิท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ าครัง้ท่ี 1 ท่านละ 10 ,000 

บาท หลงัจากส่งเอกสารยืนยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี ้กรุณาช าระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 

16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ไดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมี

ความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่บรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีได้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรยีกเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงิน พรอ้มระบุช่ือผูจ้อง โปรแกรมท่ี

เดินทาง , พีเรยีดวนัท่ีเดินทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อีเมล หรอื ไลน ์ท่ีท่านสะดวก 

 สง่รายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางจ าเป็นจะตอ้งสง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หนา้แรกที่มีรูปถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดินทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดอืน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

และจะตอ้งมีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ โดยลงลายมือช่ือพรอ้มยืนยนัว่าตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวโปรแกรมใด , 

พีเรียดวนัเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบา้ง ,ระบุช่ือคู่พกัของท่าน(ในกรณีท่ีท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), 

เบอรโ์ทรศัพทท่ี์สะดวกใหต้ิดต่อ กรณีท่ีท่านไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หนา้แรกท่ีมีรูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้

เดินทาง ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อค่าเสียหาย



อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกลุ และ อ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิหรอื บตัรเขา้ชม

สถานท่ีตา่งๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดนิทาง คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

                ** ยกเวน้ พีเรยีดท่ีมีวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ หรือหกั

คา่ใชจ้่ายตามจรงิ เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระ

มาแลว้ทั้งหมดทั้งนี ้ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการ

จดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น 

สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 

20 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัช่วงพีเรยีดวนัท่ีเดนิทาง และ

กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งท่ี

เปลี่ยนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทัวรพ์ิเศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การยกเลิก และไม่คนืค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เงือ่นไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป๊) ราคาตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่น เม่ือจองทวัรช์  าระเงินคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงิน ไดท้กุกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษัิทไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund ได ้หมายถึง 

เรยีกเงินคืนไดบ้างสว่น) ผูเ้ดินทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  



 กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตกุารณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาติวาตภยั อคัคีภยั ทัง้ๆ ท่ีสายการบิน หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศท่ีท่านเดินทาง

ท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกติ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บั

ท่าน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านใน

กรณีดงันี ้

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรอืสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีทาง

กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง 

- กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี

พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

เงือ่นไขส าคัญอืน่ๆทีท่า่นควรทราบก่อนการเดนิทาง 

 คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทาง

ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่าน

เดินทางตามความประสงคต์่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพี

เรยีดวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้กรุณา

อยา่เพิ่งคอนเฟิรม์ลางาน  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , 

การเมือง , สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเท่ียวฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวน

สทิธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง 



 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางทกุท่าน จะตอ้งมีอายคุงเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน ณ วนัเดินทาง

กลบัถึงประเทศไทย และจะตอ้งมีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรบัประทบัตราท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้

เมือง 

 เน่ืองจากการท่องเที่ยวในคร้ังนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ์ิ ท่านไมส่ามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบรกิารบางสว่นท่ีท่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ

เกิดขึน้ และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่า่นช าระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารุด เช่น เปียกน า้ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง  มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง

ต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนงัสือเดินทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ 

ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสดุ เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส้่ง

เอกสารมาท่ีบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียงัไมอ่อกตั๋วเครือ่งบนิ จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มีคา่ใชจ้่าย แตห่าก

ออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดินทาง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุป๊เป็นส าคญั 

 ขอ้มลูเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ 

 เก่ียวกับการจัดท่ีนั่ งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้แตท่ัง้นีแ้ละทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านท่ีมาดว้ยกนั ไดน้ั่งดว้ยกนั อยา่งท่ีดีสดุ 

 ขอ้มลูเพิ่มเตมิ เรือ่งโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไมต่ิดกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม   



 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากความ

ล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล 

อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตกุารณท่ี์

นอกเหนือการควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะค านงึถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิ

ในการไมค่ืนคา่ใชจ้่าย เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมด

แลว้ 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น 

, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามท่ีระบุใน

โปรแกรม  

 กรณีผู้เดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แตท่ี่ท่านเริม่จองทวัร ์มิฉะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 



 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว อาจไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

หรอื หากมีทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน ้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริ่มแจกในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัสดุทา้ย ของการ

เดินทาง ยกเวน้วนัอิสระจะไม่มีน า้ดื่มแจก 

 
** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้

ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทา่น ทีม่อบความไว้วางใจ ใหเ้ราบริการ ** 


