
                 
 

                
เกาะลันเตา  ขึ้นกระเชานองปง  นมัสการพระใหญโปหลิน 

นั่งพีคแทรมถายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮองกง 

หาดรีพลัสเบย  นมัสการขอพรองคเจาแมกวนอิม + เทพเจาไฉซิงเอี้ย 

เทพเจาแหงโชคลาภ   แกชง หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว 

ขอเรื่องสุขภาพรางกาย  เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน 

ดูยิงไฟเลเซอร SYMPHONY  OF  LIGHT 

สุดฟนส...ทานอาหารทะเลหมูบานชาวประมงลียุนมุน 
 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) AIRBUS A380 

 

 
 

 

 

การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว  

ใจกลางแหลงชอปปงจิมซาจุย  ถนนนาธาน 
EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN  HOTEL 



                 
 

กําหนดการเดินทาง & อัตราคาบริการ 
 
 

 

กําหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เท่ียวบิน 
ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 
พักเด่ียว 

เด็ก 1 ทานพักกับ

ผูใหญ 2 ทาน  

(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ทานพักกับ

ผูใหญ 2 ทาน  

(มเสรมิเตียง) 

     3-5  สิงหาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

    4-6  สิงหาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

10-12  สิงหาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

12-14  สิงหาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

24-26  สิงหาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

     7-9  กันยายน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

14-16  กันยายน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

21-23  กันยายน 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

     5-7  ตุลาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

  11-13  ตุลาคม 2561 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

 12-14  ตุลาคม 2561 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

13-15  ตุลาคม 2561 

(หยุดวันสวรรคต) 

ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45)   19,900 7,000 18,900 17,900 

 14-16  ตุลาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 



                 
 19-21  ตุลาคม 2561 

ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

20-22  ตุลาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

 21-23  ตุลาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

  22-24  ตุลาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.50-23.45) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

 26-28  ตุลาคม 2561 ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.15-23.15) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

 27-29  ตุลาคม 2561 
ขาไป   EK384 (14.05-18.05) 

ขากลับEK385 (21.15-23.15) 
  18,900 7,000 17,900 16,900 

 

 

 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอปปงเลดี้มาเก็ต & 

                               เทมเปลสตรีท 

                                                        

10.30 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  9  

แถว   T  เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาท่ีและหัวหนาทัวรจากทางบริษัทคอยอํานวยความ

สะดวกแกทานในดานต๋ัวเคร่ืองบินและสัมภาระในการเดินทาง   

14.05 น.  นําทุกทานลัดฟาสูเกาะฮองกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

18.05 น.  การเดินทางใชเวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแหงใหมของฮองกงท่ีทันสมัยดวย

เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง  นําทานเดิน

ทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย นําทานขามสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเปนสะพานแขวนสอง

ช้ันท่ียาวท่ีสุดในโลกมีความยาวท้ังหมด 2.2 กิโลเมตร(1.4ไมล)เช่ือมตอระหวางฮองกงอินเตอรเนช่ันนอลแอรพอรต

กับ ตัวเมือง ตัวสะพานช้ันบนจะเปนทางใหรถยนตว่ิงสวนช้ันลางเปนเสนทางของเอ็มทีอาร (MTR) กับแอร

พอรตเอ็กเพรสเทรนส (Airport Express Trains) สะพานซิงหมาน้ีไดถูกคัดเลือกใหเปนสัญลักษณของคูรักท่ัวโลก  

จากน้ันนําทานสูปากอาววิคตอเรียซ่ึงเปนจุดชมวิวท่ีนักทองเท่ียวช่ืนชอบอีกแหงหน่ึงของฮองกง นําทานชม 

SYMPHONY  OF  LIGHT  เปนการแสดงแสงสีเสียงกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดในโลกท่ีถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิลด 

เรคคอรด” ซ่ึงการแสดงจะเปดไฟท่ีตกแตงดวยไฟสีตางๆ รวมดวยการยิงเลเซอรประกอบเพลงจากอาคารช้ันนํากวา 

40 แหง โดยเวลาท่ีใชในการแสดงประมาณ 15 นาที 

 



                 
 

 
 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเลลียุนมูน  ( 1 ) 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 จากน้ันใหทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัยหรือบางทานท่ีตองการชมทัศนียภาพเกาะฮองกงยามราตรี ทานสามารถ

เดินชมบรรยากาศวิถึชีวิตยามคํ่าคืนของคนฮองกงไดเลย เน่ืองจากโรงแรมพักอยูในยานชอปปง 

ฮองกงพักที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ  

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทานั้น 
 

 

 

วันที่สอง    กระเชานองปง & พระใหญโปหลิน – ซิตี้เกท เอาทเลต 
 

                           
 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซําตนตําหรับของฮองกง ( 2 ) 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเกาะลันเตาซ่ึงมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเรียกวา “หมูบานนองปง”  โดยนําทานน่ัง

กระเชาไฟฟา NONGPING 360 องศา ขามเขาหลายลูกมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ข้ึนมาจากสถานีตุงซุง ไปยัง

ปลายทางของหมูบานนอนปงเล่ือนผานทะเลจีนใต และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา 20  นาที จากกระเชาลอย

ฟาทานสามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮองกง ไดเห็นทิวทัศนและภูมิประเทศจากเกือบทุก ๆ สวน



                 
 

ของเกาะท่ีเต็มไปดวยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบานนอนปงเกาะลันเตา  

ท้ังยังมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิประทับกลางแจงองคใหญท่ีสุดในโลกจากน้ันพาทานเดินผานหมูบานนองปง 

ซ่ึงจะมีรานคา รานขายของฝากของท่ีระลึกหลายประเภท  แลวพาทานเดินตอไปยังทางข้ึนบันได 268 ข้ันสู 

พระพุทธรูปเทียนถาน ประดิษฐานอยูคูกับวัดโปหลิน เหนือระดับนํ้าทะเล 371 เมตร องคพระสรางจากการเช่ือม

แผนสัมฤทธ์ิถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร มูลคาการกอสราง 60 ลานเหรียญฮองกง องคพระน่ังอยู

บนกลีบดอกบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตรมองลงมาดวยความเปยมเมตตา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 3 ) 

แลวนําทานชอปปง ณ หาง ซิตี้เกท เอาทเลต ศูนยการคาขนาดใหญ ท่ีรวบรวมรานคา Outlet แบรนดดังท้ังหลาย

ไมวาจะเปน Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนดดังระดับโลกอีกมากมายซ่ึงลดราคามาก

ถึง 70% ใหทานไดเลือกชอปไดอยางอิสระ 

*** อิสระอาหารเย็น เพื่อใหทานชอปปงสินคาใหจุใจ 

ฮองกงพักที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ  

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทานั้น 

  
 
 

วันที่สาม (นั่งรถรางพีคแทรม) สูยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย –  

                  ฮองกงจิวเวอรร่ี – วัดแชกงหมิว – เทพเจาหวังตาเซียน – ชอปปงถนนแบรนดเนม –  

                  ฮองกง - กรุงเทพฯ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซําตนตําหรับของฮองกง  ( 4 ) 

จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถรางพีคแทรม ขึ้นสู ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮองกงกับความสูง 396 

เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน   สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร อาคารรูปรางครึ่ง

วงกลมท่ีมีเอกลักษณเดนท่ีสุด ชมเกาะฮองกงและเกาลูนไดท้ังเกาะอยางชัดเจน  ท้ังน้ียังต่ืนตากับตึกระฟาท่ีสูงตระหงาน  และ

อาคารตางๆ ท่ีกอสรางตรงตามหลักฮวงจุย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซา  ตึกไชนาแบงค และตึกอ่ืนๆ อันเปนท่ีต้ังของธุรกิจช้ันนําของ

ฮองกง  พรอมท้ัง 

ถายภาพอันสวยงามนาประทับใจ   และเลือกซ้ือของท่ีระลึกของฮองกงนานาชนิดจากรานคาภายในอาคาร 



                 
 

เดอะพีคไดอีกดวย และในบริเวณเดียวกัน ยังมีพิพิธภัณฑมาดามรุสโซ ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑหุนจําลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง 

และผูมีช่ือเสียงของฮองกง และท่ัวโลก  ใหทานไดเขาเย่ียมชมอีกดวย 

(ในการเขาพิพิธภัณฑทานตองเสียคาตั๋วเขาชมเอง) แลวนําทานสู “อาวรีพัสเบย” นําทานนมัสการและขอพรอันศักด์ิสิทธ์ิ จาก 

“องคเจาแมกวนอิม” ซ่ึงเปนปางประทานพร  ซ่ึงศักด์ิสิทธ์ิมากและมีความประณีตงดงาม ซ่ึงองคทานต้ังอยูบนฐานบัว และ “เจาแม

ทับทิม” เพ่ือเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจและขอใหการเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พรอมกับ นมัสการเทพเจาแหงโชคลาภ “ไฉซ้ิงเอ้ีย” ท่ีมี

ช่ือเสียงวาใครไดมาสัมผัสทานจะไดรับแตเงิน ทอง กลับบาน  โดยเอาสองมือลูบจากเคราทานลงมาแลวกํามาใสในกระเปาของตัวเอง 

เหมือนกับเปนเคล็ดวาใหเงินทองไหลเขาสูกระเปาของเรา บางคนก็จะลูบกอนทองท่ีอยูดานขางองคทานแลวกํามาใสกระเปาของเรา

อีกครั้ง  หรือทานไหนท่ีมีบุตรยาก แตงงานแลวยังไมมีบุตรใหมาขอพร 

“องคสังกัจจาย(องค Baby Buddha) ” จะประสบความสําเร็จเกือบทุกคน และมีความเช่ือท่ีวาถาหากลูบทองซายจะไดลูกชาย ถา

ลูบทองขวาจะไดลูกสาวอีกดวย แลวพาทานเดินขาม “สะพานตออายุ” ซ่ึงชาวฮองกงเช่ือกันวาถาขามสะพานน้ีไดจะสามารถตออายุ

ได  และเม่ือเราขามสะพานมาแลวจะเปนลานกวางท่ีเต็มไปดวยเซียนและเทพเจามากมาย ซ่ึงรวมถีง “องคเทพเจาแหงความรัก” 

หนวดเครายาว  ๆในมือทานจะมีหนังสือเลมใหญ ขางๆ องคทานจะมีหินดํากอนโตใหทําการอธิษฐาน  แลวทําการลูบกอนหินซ่ึงจะ

นําพาใหพบคู  สวนทานท่ีมีคูอยูแลวเม่ือไหวขอพรทานแลวก็ทําใหรักม่ันคงและยาวนาน   หลังจากน้ันนําทานเย่ียมชมโรงงาน 

ฮองกงจิวเวอรรี (HKJ)  ท่ีข้ึนช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 ) 

จากน้ันนําทานสูวัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เม่ือ 300 กวาปท่ีแลวเดิมท่ีวัดน้ีเปนวัดเล็ก  ๆเปนวัดท่ีเกาแกและอนุรักษโบราณสถานซ่ึง

อยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซ่ึง

เปนเทพประจําวัดแหงน้ี ซ่ึงทาง ดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนท่ีเขา

วัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือ 

ท่ีเรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนแตส่ิงดี  ๆเขามาในชีวิต และปดเปาส่ิงท่ีไมดีออกไป โดยความหมายของ 

ใบพัดท้ังส่ีดังน้ี 

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที ่2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน 

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

และกอนที่ทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล 

จากน้ันนําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกง เทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษา

โรคภยัไขเจ็บ  ชวยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามัยของเราและคนท่ีเรารัก ซ่ึงทานจะ 

พบกับผูคนมากมายท่ีนําธูป พรอมกับของมาสักการะและแกบนเปนจํานวนมาก หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูถนนสายชอปปงแบ

รนดเนมหรู (CANTON ROAD) แบรนดเนมทุกแบบทุกประเภท รวมระดมพลกันอยูบนถนนเสนน้ีต้ังแตเร่ิมจนส้ินสุดถนน  อิสระ

ใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย อาทิเชน Omega, Tudor, Rolex, Armani, Joyce, Dolche & gabbana, Armani Exchange, 

Burberry , Longchamp, DKNY, H&M, Swarovski, Hermes, Coach, Gucci , Louis Vuitton, Miu Miu, Dior, Bonjour, 

SASA สวนบางทานท่ีตองการซ้ือรองเทา New balance, Onitsuka tiger หรือของเลนสําหรับเด็กราน TOY R’US ก็สามารถซ้ือได

ในหาง โอเซ่ียนเทอรมินอล และทานท่ีตองการนํ้าหอม เครื่องสําอางค ก็สามารถขามถนนมาซ้ือไดท่ี 

Duty Free Shop (DFS) ไดเลย 

*** อิสระอาหารเย็น เพื่อใหทานชอปปงสินคาไดจุใจ 

*** กรุณาตรงตอเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสูสนามบิน 



                 
 
21.50 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส  (Emirates)  เท่ียวบินท่ี  EK385  / บริการอาหารเช็ท  

                      ใหญพรอมเครื่องดื่มไวน  เบียร  น้ําอัดลมบนเครื่อง 

23.45 น.       ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาเขา ช้ัน 2  

                    โดยสวัสดิภาพ 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 

รายการทองเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม 

ท้ังน้ีถือเปนเอกสิทธ์ิของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ 

อัตราคาบริการนี้รวม  

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับพรอมคณะช้ันทัศนาจรตามรายการ  

   (กรณีอยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงหรือตองซ้ือต๋ัวเด่ียวท้ังน้ีข้ึนอยูกับเง่ือนไขสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินไทย - ฮองกง 

3. คานํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ทาน 

4. คาท่ีพักตามระบุในรายการพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 

5. คาอาหารตามท่ีระบุอยูในรายการ  

6. คารถรับสงตามสถานทองเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

7. คาเขาชมสถานท่ีตาง  ๆท่ีระบุอยูในรายการ  

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางทานละไมเกิน 1,000,000 บาท  

    (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม    
1. คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด  
     (สายการบินเอมิเรตส 30 กิโลกรัมตอทาน (ไมจํากัดจํานวน) สวนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)   
2. คาภาษีนํ้ามัน,คาภาษีสนามบินในกรณีท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมกอนการเดินทาง  
3. คาอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ    
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน  คาโทรศัพท คาซักรีด คาทิปพนักงานยกกระเปา /พนักงานเสิรฟ ฯลฯ 
5. คาทําหนังสือเดินทางและคาแจงเขา-ออกคนตางดาวหรือเอกสารอ่ืน  ๆท่ีพึงใช  
6. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  
    (บวกราคาเพ่ิมในกรณีท่ีทานตองการใบกํากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในช่ือบริษัท หางราน องคกร ฯลฯ) 
7. คาธรรมเนียมมัคคุเทศกทองถ่ิน 10 ดอลลารฮองกง และคนขับรถ 10 ดอลลารฮองกง ตอวันตอคน รวม 3 วัน 60 ดอลลารฮองกง      
    เด็กและผูใหญจายเทากัน ยกเวนเฉพาะเด็กทารก  / หัวหนาทัวรแลวแตสินนํ้าใจของทาน 
    คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป) 

 

 



                 
 
เอกสารที่ตองใช 

    พาสปอรตไทยอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือนถายเอกสารสําเนาหนาพาสปอรตสงแฟกซหรือสแกนมายังบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน คืนคาทัวรท้ังหมด 

2. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน คืนคามัดจํา 50 เปอรเซ็นต 

3. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี 

 

***กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือกรุปเหมาสวนตัวและกรุปท่ีแจงปดกรุปแลว*** 

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน*** 

 

กรณีคณะออกเดินทางได   

1.  คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร)       

2.  คณะจองจํานวนผูใหญ 4 - 9  ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวรแตมีไกดรอรับท่ีสนามบินฮองกง) 

3.  คณะจองจํานวนผูใหญไมถึง 1 - 3  ทาน ไมออกเดินทาง 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. สํารองท่ีน่ังพรอมชําระคามัดจําทานละ  5,000 บาท หากยังไมชําระคามัดจําถือวาการจองไมสมบูรณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ สําหรับ

ผูท่ีวางมัดจํากอน  สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 10 วัน 

2. กรุปจอยหนารานจํานวนผูเดินทางข้ันตํ่า ผูใหญ 4 ทานข้ึนไป บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีผู

เดินทาง (บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต 12 ปข้ึนไป) ไมครบ 4 ทาน 

3. เท่ียวบิน,ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

5. กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด  ๆท้ังส้ิน 

6. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล  

หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ

ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ินหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบอาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ 

เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด  กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ

ชําระเหมาขาด 



                 
 
8. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของนักทองเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

9. ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ  กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

10. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ   ถือวา

ทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตาง  ๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

11. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนคามัดจํา 50 เปอรเซ็นต, ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100%   

       เต็มของราคาทัวร 

12. กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุปเหมาสวนตัวท่ีตองการการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight และกรุปท่ีแจงปดกรุปและยกเลิกการขายจากซีรียทัวรจะไมมี

การคืนมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด 

 

***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนท่ีพอใจแลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทานเอง*** 

 

หมายเหตุ   

รายละเอียดดานการเดินทางและราคา  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน  หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง  โดยมิตองแจง

ใหทราบลวงหนาท้ังน้ีการขอสงวนสิทธ์ิดังกลาวทางบริษัทจะยึดถือและคํานึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ  

ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ   

 

****ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจใหทางบริษัทฯ  เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี*** 


