
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธยแปซิฟค 
 



 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง- Mongkok Ladies Market    ไ (- /-/-) 

12.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเตอรสายการบินคาเธยแปซิฟค 

Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

 
 

 

 
 

 

 

14.55 น.    เดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX 654  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

18.45 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit B”  

จากนัน้ เดินทางสูแหลงชอปปงที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแหง Mongkok Ladies Market  

(อิสระอาหารเย็น)  

จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเทา 

วันที่สอง   วัดหวังตาเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลนิ-รีพลัสเบย-ขอพรเจาแมกวนอิม-นั่งรถรางขึน้พีคแทรม-ชอป

ปงนาธาน จิมซาจุย     
                    Avenue of Stare      ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดแชกง หรือที่รูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัด

กังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจาแชกงเพื่อความเปนสิริมงคลนมัสการ เทพเจา

หวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หนึ่งในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพซึ่งขึ้นชื่อ

ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและพบกับผูคนมากมายที่นําธูปและของมาสักการะ

เพื่อขอพรตางๆตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจนําทานสู วัดชิ

หลิน  เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมและพระโพธิสัตว ที่แหงนี้ ได สรางขึ้นตาม

สถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง ภายในมีสระบัวอันงดงาม จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน

“จิวเวอรรี่”ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด

และแวะชมโรงงานหยก 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun : Set D 

บาย นําทานเที่ยวเกาะฮองกงขึ้นสูยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหลงทองเที่ยวยอดนิยมเปนจุดชมวิวที่คุณ

จะตองทึ่งกับความ 



 

 

สวยงาม นําทานสู  สถานีพีคแทรม เพื่อโดยสารรถรางดวยระยะทาง 1.4 กม.สูงประมาณ 400 เมตรจาก

ระดับน้ําทะเล 

 ระหวางเสนทางทานจะไดต่ืนตาต่ืนใจกับทัศนียภาพของเกาะฮองกงและฝงเกาลนูซึ่ง 

เต็มไปดวยตึกสูงระฟาและอาคารตางๆที่สรางตามหลักฮวงจุย นําทานสูหาดทราย  

REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้สวยที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปน 

ฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหว 

ซึ่งทําหนาท่ีปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู 

ชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อ

เปนสิรมิงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป 

จากนั้น นําทานสู ถนนนาธาน ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยาน จิมซาจุยมักจะตั้งตนกันที ่

 สถานจีิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา,กลองถายรูป  

 และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี 

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อOCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวย 

 หางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได 

                         (อิสระอาหารเย็น)  

 นําทานชม โชวแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ A Symphony of Lights งานแสดงแสงสีเสียง

ถาวรที่ใหญที่สุดในโลก บันทึกโดยกินเนสสบุคซึ่งใชตึกถึง 44 ตึกรอบอาววิคตอเรีย 

แสง สี  

 เสียง ใชงบประมาณสูงถึง 44 ลานดอลลารฮองกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกตางๆ ใน 

 ฝงเกาะฮองกง จะเลนไฟ มีแสงเลเซอรวิ่งไปมา  พรอมกับดนตรีประกอบการ

แสดง จุดในการชมการแสดงมีอยู 2 จุด คือ หนาหอนาฬิกา และบริเวณ  

                     Avenue of Star  

จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเทา 

วันที่สาม  สักการะพระใหญวัดโปหลิน-นั่งกระเชานองปง-ชอปปงซิตี้เกท เอาทเลท-กรุงเทพฯ    ไ (เชา/

กลางวัน/-)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําทานนั่งกระเชา Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสูที่ราบนองปง

ในเวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา 

พบกับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร

เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร อิสระใหทานนมัสการ พระใหญวัดโปหลิน 



 

 

หรือ นิยมเรียกวาพระใหญลันเตา(ในกรณีที่กระเชานองปงจะมีการปดปรับปรุง จะ
เปลี่ยนเปนนั่งรถโดยสารของทางนองปงขึ้นแทน)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  อิสระทุกทานที่ City Gate Outlet แหลงรวมเสื้อผาแบรนดเนม หาง OUTLETS ขนาดใหญบนเกาะลันเตา หางจาก

สนามบินนานาชาติฮองกงเพียง 10 นาที ตั้งอยูบริเวณสถานีรถไฟใตดินตงชงมีเสื้อผาแบรนดชั้นนํามากมายให

เลือกชอปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผาเด็ก รองเทากีฬา และของตกแตงบาน สินคาลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 

ยังเปน Fast Food ชื่อดังอยาง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใตดินยังมี  Supermarket มี

รายการใหเลือกซื้อเลือกหาไมวาจะเปนอาหาร   ขนม อุปกรณ ขาวของเครื่องใช และ สินคาอีกมากมาย Citygate 

Outlets Mall มีรานอาหารนานาชาติมากมายใหเลือกรับประทานมากถึง 17 รานคารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุด

ของหางยังมีรานกาแฟสุดเกใหนั่งจิบนั่งพักใหหายเหนื่อย 

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok 

ไฟลทบิน CX 617 

21.30 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เที่ยวบินที ่CX617 

23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

 

ไฟลทบิน CX 709 

22.25 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เที่ยวบินที่ CX709 

00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

........................................................................................ 
 

อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

 

วันเดินทาง ราคา ทัวรฮองกง ไหวพระ นองปง  3 วัน 2 คืน บินคา
เธยแปซิฟก 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

กรุป เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี

เตียง 
พักเดี่ยว 

02 มิ.ย. 61 04 มิ.ย. 61 20 CX654/CX709 15,900 15,900 14,900 5,500 

23 มิ.ย. 61 25 มิ.ย. 61 20 CX654/CX617 15,900 15,900 14,900 5,500 

29 มิ.ย. 61 01 ก.ค. 61 20 CX654/CX709 15,900 15,900 14,900 5,500 



 

 

14 ก.ค. 61 16 ก.ค. 61 20 CX654/CX617 15,900 15,900 14,900 5,500 

09 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 20 CX654/CX617 16,900 16,900 15,900 5,500 

16 ส.ค. 61 18 ส.ค. 61 20 CX654/CX617 15,900 15,900 14,900 5,500 

23 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 20 CX654/CX617 15,900 15,900 14,900 5,500 

25 ส.ค. 61 27 ส.ค. 61 20 CX654/CX617 15,900 15,900 14,900 5,500 

30 ส.ค. 61 01 ก.ย. 61 20 CX654/CX617 15,900 15,900 14,900 5,500 

08 ก.ย. 61 10 ก.ย. 61 20 CX654/CX709 15,900 15,900 14,900 5,500 

22 ก.ย. 61 24 ก.ย. 61 20 CX654/CX709 15,900 15,900 14,900 5,500 

 

อัตราคาบรกิารรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถโคชรบั-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาแรงไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 

อัตราคาบรกิารไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่

เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 ดอลลาหฮองกง/วัน/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับ

ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 

หมายเหตุ(กรุณาอานรายละเอียดดวยคะ) 
การทองเที่ยวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดัง

กลาวคือรานชารานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ***ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาที
ซึ่งไมมีการบังคับใหทานซื้อซื้อหรือไมขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลักไมมีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากทานใด
ไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว***
รายการทัวรโรงแรมและตารางการบินดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม ในกรณีไมลงรานรฐับาลตองจายเพิ่มทานละ 3,000 บาท 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
 กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหนาทัวร 

 กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วันกอน

เดินทาง ** 

 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 
 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว

(Single)และหองคู(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple Room)หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน 



 

 

ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ  ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุปเปนไปโดยสายการ
บินเปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการ

ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได)ผูเดินทางจะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น  

 

เงื่อนไขการสาํรองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการ

เดินทางไมนอย กวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิชวงเทศกาลกรุณาชําระกอน
เดินทาง 21 วัน) 

     2. กรณียกเลิก    

  2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามดัจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณี
วันหยุดเทศกาล, 

    วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณี

ใดๆท้ังสิ้น 

    3.  กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื่อนการ 

          เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดินทางไดตามความเปน  จริงในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่  บรษิัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน    บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการ

ยกเลิกของทาน 

 

รายละเอียดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,

การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย

พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย
ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท 
สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


