
 

 
 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์ HONGKONG กระเช้านองปิง 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ •  ฮ่องกง • รีพลัสเบย ์• วิคตอเรียพีค •  Mongkok Ladies Market (-/กลางวัน/เย็น) 

ไฟล์ทบิน CX 616 

04.00 น. พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 

Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

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

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

ไฟล์ทบิน CX 700 

06.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 

Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

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

 

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



 

 
 

 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น  น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการ

ถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง

ชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม

และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปี  

 

จากนั้น  น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA 

PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชม

วิวที่คุณจะต้องทึ่ งกับความสวยงาม พาท่าน

เดินทางสู่จุดชมวิว วิคตอเรียพ้อยท์ ให้ท่าน

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ

ทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูนซึ่งเต็มไป 



 

 
 

 

ด้วยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆท่ีสร้างตามหลักฮวงจุ้ย 

เย็น  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

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

 

วันที่สอง วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน • ร้านจิวเวลรี่ • หยก • วัดชีหลิน • วัดกวนอู • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  

(เช้า/กลางวัน/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ่า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในวัด

ยอดนิยมของฮ่องกง เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่ง

อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้นสูง

ใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่

หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันน่าโชค" เพื่อหมุน

แต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลและแก้ปีชง และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้

เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล 



 

 
 

 

จากนั้น น าท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัด

หวังต้าเซียน เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษา

โรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่น าธูป

และของมาสักการะเพ่ือขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่อง

ความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ 

จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อ

ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับ

เยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ท าท่านเดินทางสู่ วัดชีหลิน หรือ ส่านักชีฉีหลนิ สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1934 และในสมัยราชวงศ์ถังก็ได้ถูกบูรณะขึ้น

ใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวัดท าจากไม้ รูปทรางคล้ายวัดญี่ปุ่น ด้านหน้าวัดมีสระ

ดอกบัวซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายในวัดตกแต่งด้วยทอง ไม้ และดินเผา เมื่อเดินเข้า

ไปบริเวณวัดจะรู้สึกเงียบสงบต่างจากวัดจีนแห่งอ่ืนในฮ่องกง ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัว

ที่ใหความสงบแก่ดวงวิญญาณ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศและสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท (Kwan Tai Temple) หรือที่คนไทยเรียกว่า วัดเทพเจ้ากวนอู เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์

อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร้างขึ้น

เพ่ือบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความ

ซื่อสัตย์ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ 

ผู้ที่มาไหว้สักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร 

เนื่องจากว่า เจ้าพ่อกวนอู เป็นเทพเจ้าที่รักษาค าพูดด้วย

ชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้าย อันตราย

ต่าง ๆ และช่วยเสริมอ านาจบารมีในการปกครอง ท่านมี

จิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท 

จากนั้นน าท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอ่ิมกับการช้อป

ปิ้งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้าน

ขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบที่เป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่

ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึง 



 

 
 

 

ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็น

ตามอัธยาศัย)  

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

 

วันที่สาม วัดโป่หลิน กระเช้านองปิง • ช้อปปิ้ง City Gate Outlets • กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ่า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าทา่นนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก 

จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชม

ทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ

สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพ้ืนที่ 

1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ าทะเล 371 เมตร อิสระให้

ท่านนมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่า

พระใหญ่ลันเตา  



 

 
 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  อิสระทุกท่านที่  City Gate Outlets แหล่งรวม

เสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้างOUTLETS ขนาดใหญ่บน

เกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 

10 นาที ตั้งอยู่บริ เวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมี

เสื้อผ้าแบรนด์ชั้นน ามากมายให้เลือกช้อปรวมทั้ง

เครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และของ

ตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยัง

เป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC 

และอ่ืนๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม 

อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติมากมาย

ให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบ

นั่งพักให้หายเหนื่อย 

** ในกรณีเปลี่ยนจากนองปิงเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท ** 
(ราคาเด็กและผู้ใหญ่เท่ากัน ** รวมรถรับ-ส่ง**) 

 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 

ไฟลท์บิน CX 757 

20.25 น.  เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 757 

22.35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ไฟล์ทบิน CX 617 

21.35 น.  เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 617 

23.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ไฟล์ทบิน CX 709 



 

 
 

 

22.25 น.  เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 709 

00.20 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่องกง กระเช้านองปิง  3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก 

เริ่มเดินทาง จ่านวน เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

อายตุั้งแต่ 12 ปี 

เด็กไม่มีเตียง 

อายุต่่ากว่า 11 ปี 
พักเดี่ยว 

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

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

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

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

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

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

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

 
อัตราค่าบริการรวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
5. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 



 

 
 

 
6. ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น่าเที่ยวตามรายการ 
7. ประกันอุบตัิเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ่าตัวของผู้เดินทาง 

8. ภาษีน้่ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
9. ค่าระวางน้่าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
10. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าท่าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส่าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (เด็กช่าระเท่าผู้ใหญ่)  
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้่าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือ

ร้านชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มีการ
บังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้าน
ดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์
โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในกรณีไม่
ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 

1. กรุ๊ป 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ 
2. กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจ่านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อน

เดินทาง ** 
 



 

 
 

 
3. กรณีทีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณา 

สอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋วหรือช่าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี 

4. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้่าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท่าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้อง
คู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

2. กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของ
แต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ  ท่าน

จะต้องช่าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบิน

เป็นผู้ก่าหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ด่าเนินการออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว(กรณีตั๋ว REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 
เงื่อนไขการส่ารองท่ีนั่ง 

การจองทัวร์ : 

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช่าระมัดจ่า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช่าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช่าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 



 

 
 

 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ่าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ่าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ่าทั้งหมด 
3. ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

1. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท่าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท่าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ่านวนที่บริษัทฯ ก่าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน่าไปช่าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส่าคัญ 
3. หนังสอืเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ่าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 



 

 
 

 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช่าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช่าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช่ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน่ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้่ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์
ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

10. เมื่อท่านตกลงช่าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช่าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ่ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท่าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท่าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้อง
ท่าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท่าการจองทัวร์  

13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท่าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

14. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแทแ้ล้วจึงมัดจ่าเพื่อ

ประโยชน์ของท่านเอง** 

 


