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NT046
ทวัรฮ์อ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์3 วัน 2 คนื (HX)
ทัวรฮ์่องกง , 3 วัน 2 คนื ,

PENTA HOTEL

ฮอ่งกง - กระเชา้นองปิง 360 องศา - วดัพระใหญโ่ปหลนิ - ซติ ีเกท เอาทเ์ล็ท - Symphony of Lights 
ดสินยีแ์ลนด ์- วคิตอเรยีพคี - รพีลสั เบย ์- วดัแชกงหมวิ - โรงงานเครอืงประดบั - รา้นหยก - ถนนนาธาน - จมิซาจุย่

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - กระเชา้นองปิง - พระใหญน่องปิง - ซติเีกท เอาทเ์ลท - ชมโชว ์แสง
ส ีเสยีง

01.30 น. / 00.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภม ิชนั 4 ประตทูางเขา้ 5 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ K สายการบนิ HONG KONG AIRLINES
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ และ
หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง
** ประเทศฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั
ทงันขีนึอยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทศีลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง **

04.15 น. / 03.35 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง โดย สายการบนิ HONG KONG AIRLINES เทยีวบนิท ีHX762 /



HX780 ** บรกิารอาหาร และ เครอืงดมืบนเครอืงบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชวัโมง 45 นาท ี**

08.20 น. / 08.05 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง ** ตามเวลาทอ้งถนิ จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชวัโมง **
หลงัผา่นขนัตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย

นําทา่นเดนิทางสู ่สถานี กระเชา้นองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360)ทยีาวทสีดุในโลก จากตงุชงุสูท่รีาบนองปิงใน เวลา 25 นาที
ทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพนืท ี1.5
เฮคตารเ์หนือระดับน ้าํทะเล 371 เมตร

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระใหญโ่ปหลนิ (Polin Monastery) เพอืใหท้า่นนมัสการพระใหญ่วัดโปหลนิ หรือ นยิมเรียกวา่พระใหญ่แหง่เกาะลันเตา
เพอืเป็นสริมิงคล 
** ในกรณีทกีระเชา้นองปิง งดใหบ้รกิาร ไมว่า่เหตใุดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ
ปรบัเปลยีนโปรแกรมเป็นนงัรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน **

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ซติ ีเกท เอาทเ์ล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ทสีดุของฮ่องกง อยู่ใกลก้ับสนามบนิฮ่องกง
ตดิกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซงึเป็นสถานทขีนึกระเชา้ไปไหวพ้ระใหญ่นองปิงมแีบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กัน 40-
70% จนทังคนฮ่องกงและนักทอ่งเทยีวตา่งพากันมาชอ้ปปิงกันทนีีจนเต็มหา้งเลยทเีดยีว นอกจากสว่นของหา้งแลว้ยังมรีา้นอาหารตา่ง  ๆ,
ศนูยอ์าหาร Food Republic , ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หา้ง City Gate Outlet
มแีบรนดต์า่งๆใหเ้ลอืกมากกวา่ 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

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํเพอืความสะดวกในการชอ๊ปปิง 

พเิศษ !! ชมโชวแ์สง ส ีเสยีง กลางแจง้ ทยีงิใหญ่ทสีดุในโลก (Symphony of Lights)
ไดช้อืวา่เป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุซงึบันทกึโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดว้ย 44
อาคารชนันําทอียู่ในฝังฮ่องกง และฝังเกาลนู การแสดงจะมกีารยงิแสง Laser และไฟตา่ง  ๆประกอบเพลง บวกกับเวลาค่าํ  ๆของอ่าวฮ่องกง
แสงไฟทกีระทบจากน ้าํในอ่าวทมีเีรือวงิผา่นไปมาเป็นฉากประกอบแบบธรรมชาติ

ทพีกั
PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั (มรีถบรกิารรบัสง่ ดสินยีแ์ลนด ์- โรงแรม)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือ ณ ภัตตาคารแบบตมิซํา(ขนึอยู่กับโรงแรมทใีช)้

นําทา่นเดนิทางสู ่ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland) (รวมคา่เขา้เรียบรอ้ยแลว้) ดนิแดนฝัน เขา้สูอ่าณาจักรแหง่เวทยม์นตร์
ทไีดรั้บแรงบันดาลใจจากเทพนยิายในฝัน ทเีต็มไปดว้ยมนตรม์ายา ความสวยงาม ความตนืเตน้ การสํารวจ
และตัวละครของดสินียใ์หท้า่นเพลดิเพลนิไปกับนานาเครืองเลน่หลากหลายชนดิทัง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure
Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ทดีนิของ Toy Story ทกุอย่างไม่ตอ้งจา่ยเงนิเพมิ อาทิ
การนังรถไฟไอน ้าํโบราณเพอืชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหลา่ตัวการต์นูจากดสินีย,์ นังรถไฟเหาะท ีSpace - Mountain ,
ชมภาพยนตรก์ารต์นูสามมติทิ ีMickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอ้มแสง ส ีเสยีงอันตระการตาท ีFestival of the Lion King
และผจญภัยไปกับการลอ่งเรือเขา้ไปในป่าดงดบิท ีRafts to Tarzan’s Tree House , หบุเขากรซิลยีห์มใีหญ่ รถรางตะลยุขมุทองแดนเถอืนกับ
Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเลน่ในสวนหลังบา้นของ Andy เพลดิเพลนิกับของเลน่และกจิกรรมมากมายในโซน Toy Story Land
แนะโซนเครืองเลน่ใหม่ !!
หนงึในซปุเปอรฮ์โีร่ทยีงิใหญ่ทสีดุคนหนงึของโลกมาอยู่ทา่มกลางพวกเราเพลดิเพลนิไปกับโลกทน่ีาตนืตาตนืใจของสตารค์ อนิดัสตรี!
เชญิพบกับนวัตกรรมลา่สดุของสตารค์ดว้ยตาของคณุเอง ชมชดุ Iron Man Mark III
ซงึเป็นสญัลักษณ์ของไอร่อนแมนไดอ้ย่างใกลช้ดิเตาปฏกิรณ์อารค์และผลงานชนิเอกดา้นเทคโนโลยีลา่สดุ Iron Wing ยานตา้นแรงโนม้ถ่วง



เทยีง-ค่าํ
**อสิระ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพอืใหท้กุทา่นสะดวกตอ่การทอ่งเทยีว**

ทพีกั
PENTA (TUEN MUN) HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงฮอ่งกง - วคิตอเรยีพคี - รพีลสั เบย ์- วดัแชกงหมวิ - รา้นจวิเวอร ี- ถนนนาธาน - ยา่นจมิซาจุย่ - ดวิต ีฟร ี- เมอืงฮอ่งกง
(สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือ ณ ภัตตาคารแบบตมิซํา(ขนึอยู่กับโรงแรมทใีช)้ 

นําทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิเกาะฮ่องกง ณ วคิตอเรยีพคี โดยรถบัส ในชว่งจดุชมววิกลางเขา (Mid-Level) สมัผัสบรรยากาศบรสิทุธสิดชนื
ชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงและฝังเกาลนู และอาคารตา่ง  ๆทกีอ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ เชน่ตกึเซ็นทรัลพลาซา่ ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอนืๆ
อันเป็นทตัีงของธรุกจิชนันําของฮ่องกง 

นําทา่นเดนิทางสู ่รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเ์สยีวแหง่นี ทสีวยทสีดุแหง่หนงึ
และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรห์ลายเรืองมรีูปปันของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโหว่ซงึทําหนา้ทปีกป้องคุม้ครองชาวประมง
โดดเดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยททีอดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพอืเป็นสริมิงคล
ขา้มสะพานตอ่อายุซงึเชอืกันวา่ขา้มหนงึครังจะมอีายุเพมิขนึ 3 ปี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)เป็นวัดหนงึทปีระชาชนชาวจนีใหค้วามเลอืมใสศรัทธามาเนนินาน
สรา้งขนึเพอืระลกึถงึตํานานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่ ในสมัยทปีระเทศจนียังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปัจจบัุนนี แตล่ะแควน้
ตา่งปกครองกันเองและมกีารตอ่สูเ้พอืชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของทา่นแชกง ซงึมปีระวัตเิลา่ตอ่กันมาวา่
ขณะนันเองยังมนัีกรบเอกชอื "แช กง" เป็นแม่ทัพปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่ตา่งก็ยําเกรงตอ่กําลังพลทกีลา้หาญในกองทัพของทา่น
ยามทอีอกรบเพอืตา้นขา้ศกึศัตรูทกุทศิทาง ทกุๆครัง ทา่นใชส้ญัลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึนําขบวนในกองทัพ เหลา่ทหารกลา้
มคีวามเชอืวา่เมอืพกพาสญัลักษณ์รูปกังหันนีไป ณ ทใีด  ๆกังหันนีจะชว่ยเสรมิสริมิงคล นําพาแตค่วามโชคด ีมอํีานาจเขม้แข็ง
เสรมิกําลังใจใหแ้กก่องทัพของทา่น ชอืเสยีงในการนําทัพสูศ้กึของทา่นจงึเป็นตํานานมาจนทกุวันนี เมอื 300 กวา่ปีทแีลว้เดมิทวัีดนีเป็นวัดเล็กๆ
เป็นวัดทเีกา่แกแ่ละอนุรักษ์โบราณสถานซงึอยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือท ี50,000 ตารางฟตุ
ดา้นในมรีูปปันสงูใหญ่ของทา่นแชกงซงึเป็นเทพประจําวัดแหง่นี ซงึทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมกีังหันอยู่หลายตัว
มกีลองดา้นละตัว ประชาชนทเีขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรือทเีรียกวา่ "กังหันนําโชค" เพอืหมุนแตส่งิดีๆ  เขา้มาในชวีติ
และกอ่นททีา่นจะออกจากวัดจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสนันเพอืความเป็นสริมิงคล 

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครอืงประดบั (Jewelry Factory)เพอื เลอืกซอื เครืองประดับทสีวยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นททีา่นรัก
หรือเลอืกซอืเป็นสําหรับเสรมิดวงชะตาของตัวทา่นเอง ซงึมลัีกษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรูปกังหันลมทมีชีอืเสยีงและเป็นทนียิมกันทัวโลก
ทถีอืกําเนดิขนึทนีีและเพราะหา้ง City Gate Outlet อยู่ใกลก้ับสนามบนิมาก นังรถบัสประมาณ 15 นาทก็ีถงึ
ทําใหท้นีีเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทนัีกทอ่งเทยีวหลายคนนยิมมาแวะชว่งขากลับ 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีง คณุภาพดขีองเมอืง
ทา่นสามารถเลอืกซอืเพอืเป็นของฝากไดท้นีี 

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนนาธาน (NathanRoad)ใหท้า่นเต็มอมิกับการชอ้ปปิงย่าน จมิซาจุย่ (TsimShaTsui)มักจะตังตน้กันที
สถานีจมิซาจุย่มรีา้นขายของทัง เครืองหนัง , เครืองกฬีา , เครืองใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถ่ายรูป ฯลฯ
และสนิคา้แบบทเีป็นของพนืเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีShopping Complex ขนาดใหญ่ชอื Ocean Terminal
ซงึประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันและมทีางเชอืมตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึ กันได ้

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง

21.45 น. / 02.00 น. + 1
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทยโดย สายการบนิ HONG KONG AIRLINE เทยีวบนิท ีHX 761
/ HX 767 ** บรกิารSnack และ น ้าํดมืบนเครืองบนิ **



21.45 น. / 04.10 น. +1
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 21:33 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง

อัตราคา่บรกิารน ีรวม
• คา่ตวัเครอืงบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทรีะบุ ชัน Economy Class รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้าํมนัทุกแหง่

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิใบใหญ ่ตามเงอืนไขททีางบรษัิท กบั สายการบนิ HONGKONG AIRLINE
อนญุาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครอืงบนิได ้ท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัเท่านัน และ สมัภาระทถีอืขนึเครอืง มนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7
กโิลกรมัเท่านัน

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทรีายการระบุ

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ
ททีําใหโ้รงแรมตามกาํหนดการณเ์ตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน
โดยอา้งองิตามคณุภาพและความเหมาะสม

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ (กรณไีมร่วมจะชแีจงแตล่ะสถานทใีนโปรแกรม)

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารน ีไมร่วม
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ธรรมเนยีมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทังนขีนึอยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ
ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ และ ผูใ้หญ่
ยกเวน้เฉพาะ เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั ทังนที่านสามารถใหม้ากกวา่นไีด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
• กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําจาํนวน 10,000 บาท และตดัทนัีงการจองภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเช่น
ท่านจองวันน ีกรณุาชําระเงนิใน 2 วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท  ีหากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีาํหนด
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่นันหมายถงึวา่ กรณทีมีคีวิรอ (Waiting List)
กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลาํดบั เนอืงจากทุกพเีรยีด เรามทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงนิ พรอ้มระบุชอืผูจ้อง โปรแกรมทเีดนิทาง , พเีรยีดวันทเีดนิทาง , พนักงานขาย
มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน ์ทที่านสะดวก

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทมีรีปูถา่ย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน
พาสปอรต์จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทยและจะตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้
โดยลงลายมอืชอืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวโปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง
,ระบุชอืคูพ่กัของท่าน(ในกรณทีที่านเดนิทางมากกวา่ 2 ท่าน),เบอรโ์ทรศพัทท์สีะดวกใหต้ดิตอ่ กรณทีที่านไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทมีรีปูถา่ย และ
ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชัดเจนมาใหท้างบรษัิทฯ ไมว่า่กรณใีดๆ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื - นามสกลุ และ อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิหรอื
บัตรเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ใดๆ ทังสนิ



เงอืนไขการยกเลกิ และ เปลยีนแปลงการเดนิทาง
• ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้** ยกเวน้ พเีรยีดทมีวีันหยดุนักขตัฤกษ์
ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง **

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระมาแลว้ทังหมดทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกั ฯลฯ

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนงึใหท้่านไดไ้มว่า่กรณใีดๆทังสนิ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน
กอ่นออนออกเดนิทางกรณแีจง้หลงัจากเจา้หนา้ทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ทังนขีนึอยูก่บัช่วงพเีรยีดวันทเีดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสาํคญัดว้ย
กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายการดาํเนนิการตา่งๆ
ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดาํเนนิการจองครงัแรก ตามจํานวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณใีนราคาทัวรพ์เิศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงนิมาแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ และไมค่นืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• เงอืนไขการยกเลกิการจอง เนอืงจากตวัเครอืงบนิ เป็นตวัเครอืงบนิชนดิราคาพเิศษ (กรุป๊) ราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้
ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ (กรณตีวั Refund ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น)
ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

• กรณทีที่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนอืงจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทังๆ ทสีายการบนิ
หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่านในกรณดีงันี

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามททีางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง

• กรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย

เงอืนไขสําคญัอนืๆททีา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• คณะเดนิทางจําเป็นตอ้งมขีนึต่าํ 15 ท่าน หากต่าํกวา่กาํหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทังน ีกรณุาอยา่เพงิคอนเฟิรม์ลางาน

• ในกรณทีตีอ้งทําวซีา่ขา้มดา่นจนีจะมคีา่ใชจ้่ายอยูท่ปีระมาณ 2,500 บาท แบบ Double(ปกตใิชว้ซีา่กรุป๊)

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิรายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทยีวฮอ่งกง ตามกฎหมายของประเทศฮอ่งกง สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย
2 หนา้ สาํหรบัประทับตราทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง

• เนอืงจากการท่องเทยีวในครงัน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิ
ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นทที่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร

• กรณทีที่านถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึ และ



จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของท่านชํารดุ เช่น เปียกน ้าํ
ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้
ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้
ดงันันกรณุาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นออกเดนิทาง กรณชีํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุ
กระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ
เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมอ่อกตวัเครอืงบนิ
จะสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกตวัเครอืงบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด
ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20วัน กอ่นออกเดนิทาง
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะกรุป๊เป็นสาํคญั

• ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็

• เกยีวกบัการจัดทนัีงบนเครอืงบนิ จะเป็นไปตามทสีายการบนิกาํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตท่ังนแีละทังนัน
ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั อยา่งทดีสีดุ

• ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู่
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน คนละอาคารกนั
ซงึขนึอยูก่บัระบบการจัดการของโรงแรม

• โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลยีน หรอื เปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั การจราจร
เหตกุารณท์างการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม
(ซงึเป็นเหตกุารณท์นีอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั

• หากในวันเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้่าย
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ
, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตงัแตท่ที่านเรมิจองทัวร์
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัดไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Tripleโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1
หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว อาจไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามจรงิทังหมด

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน โดยเรมิแจกในวันท  ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันสดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วันอสิระจะไมม่นี ้าํดมืแจก

** เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้
ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทมีอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร **
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