
  

 

ฮองกง พระใหญ 3 วัน 2 คืน 

โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีเจาหนาท่ีสงกรุปท่ีสนามบิน และมีไกดไทยรอรับท่ีฮองกง) 



  

15 ทาน (มีหัวหนาทัวร และมีเจาหนาท่ีสงกรุปท่ีสนามบิน และมีไกดไทยรอรับท่ีฮองกง) 

ยังไมรวมคาทิปไกดและทิปคนขับรถ 1,500.-บาท/ทาน (ชําระพรอมคาทัวร) 

กําหนดเดินทาง : ก.ย.-ต.ค. 2561 
                             

วันแรก  กรุงเทพฯ-ฮองกง-ตลาดเลดี้มารเก็ต                                                                   
10.30 น. พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตูทางเขาท่ี9 

เคานเตอร T  

14.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 384 นําทานเหินฟาสูฮองกงดวย Air Bus A380 เคร่ืองบิน 2 

ช้ัน สุดอลังการ!! ทานจะพบกับท่ีน่ัง Economy รุนใหมน่ังสบาย มีทีวีจอ 10.6 น้ิวไวทสกรีนดิจิตอลสวนตัว ใหทาน

ไดเพลิดเพลินกับชองเอ็นเตอรเทนเมนทกวา 1,000 ชอง และทุกท่ีน่ังมีจุดเช่ือมตอ USB ซ่ึงทานสามารถดูภาพยนต

จาก Lap Top ของทานเอง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

18.05 น. ถึงทาอากาศยานใหม ฮองกงอินเตอรเนช่ันแนลแอรพอรต (Chek Lap Kok) ลงทุนดวยเงินจํานวนมหาศาลรวม

แสนลานดวยการถมทะเลเปนเกาะขนาดมหึมาเพ่ือสรางสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลวโปรดเดินออกทาง Exit Bจากน้ันไกดนําทานเดินทางโดยรถโคชตามเสนทางไฮเวยอันทันสมัย  

ผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE)  ซ่ึงเปนสะพานแขวนทางรถยนตและรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ความ

ยาวมากกวา 2.2  กิโลเมตรซ่ึงไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทาง

ทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกงตลอดเสนทาง 

จากน้ันนําทาน อิสระชอปปงเลดี้มารเก็ต ซ่ึงเปนตลาดกลางแจงท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของฮองกง มีสินคามากมายให

ไดเลือกชอป ท้ังเส้ือผาแฟช่ัน กระเปา รองเทา เคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอาง ของเลน ฯลฯ  มีสินคามากกวา 100 

กวาราน และของกิน ซ่ึงเปนอาหารทองถ่ินของท่ีน่ี ทานสามารถตอลองสินคาไดมากกวา 50% 

**อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

  ท่ีพัก PANDA HOTEL/ HARBOUR PLAZA 8 DEGREES หรือเทียบเทา 

วันท่ีสอง อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวรเพ่ิมเติม                                                               

(อาหารเชา) 

เชา         ไ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

  หรือ อิสระเลือกซ้ือทัวรเพ่ิมเติม...   

1. ทัวรดิสนียแลนดเต็มวัน สนุกสนานกับเคร่ืองเลนอันหลากหลาย การเปดตัวดินแดนใหมลาสุดท่ีมีช่ือวา “มิสทิค 

พอยท” (MYSTIC POINT) ท่ีจะมาสรางประสบการณแบบใหม ใหทุกทานไดเขาไปสัมผัสความล้ีลับ นาคนหาของ



  

คฤหาสน “มิสทิค แมนเนอร” (MYSTIC MANOR) ซ่ึงเปนท่ีเก็บคอเลคช่ันสะสมของทาน ลอรด เฮนร่ี น่ังยาน

ขับเคล่ือน “เดอะ มิสทิค แมกนีโต-อิเล็คทริค แครริเอจ” เพ่ือชมของสะสมตางๆของทาน ลอรด เฮนร่ี สัมผัส

ประสบการณระดับแถวหนา ใกลชิดจนเกือบจะสัมผัสได 

อัตราคาบริการ : ต๋ัวดิสนียแลนด พรอมรถรับสง ผูใหญ 3,190.- / เด็ก 2,890.- / ผูสูงอายุ 65ป 1,700.- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ทัวรโอเชี่ยนปารคเต็มวัน สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดในฮองกง ชมเหลาบรรดาสัตวแสนรู และสุดยอดเคร่ือง

เลนสําหรับเด็กและผูใหญอีกมากมาย ชมพิพิธภัณฑปะการังท่ีใหญท่ีสุดในโลก พิพิธภัณฑปลาฉลามท่ีมีอุโมงคชมวิว

ใตนํ้ายาวถึง 11.5 เมตร และการแสดงโลมาและสิงโตทะเลท่ีโอเช่ียนเธียเตอร ชมวิวอันสวยงามไดท่ีหอคอยโอเช่ียน

ปารค ท่ีสูงถึง 72 เมตร อัตราคาบริการ: ต๋ัวโอเช่ียนปารค ผูใหญ 1,750.- / เด็ก 1,200.-  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ทัวรมาเกาเต็มวัน วัดอามา, รูปปนเจาแมกวนอิม, ชมโบสถเซนตพอล, เซนาโดแสควร และเดอะเวเนเช่ียน  

อัตราคาบริการ : ต๋ัวเรือไป-กลับ มาเกา ซิตทัวร พรอมอาหารกลางวัน 1 ม้ือ   

พรอมรถรับท่ีโรงแรม  ขากลับตองกลับโรงแรมเอง (ไกดภาษาอังกฤษ) ผูใหญ /เด็ก 3,900. – เด็กทารก 1,800.-  

***** หากลูกคาตองการเพ่ิม OPTION TOUR กรุณาแจงความประสงคกับเจาหนาท่ีขาย***** 

    ท่ีพัก  PANDA HOTEL/ HARBOUR PLAZA 8 DEGREES หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

วันท่ีสาม วัดกังหัน-JewelryFactory-วัดหวังตาเซียน-ศูนยหยกและสมุนไพร-วัดโปหลิน(Polin 

Monastery)-หมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Village)-ซิตี้เกท เอาทเลต                 

(อาหารเชา/กลางวัน) 

เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (ต่ิมซํา)   

จากน้ันนําทานสู วัดกังหัน หรือ วัดแชกง เปนวัดเกาแกท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุมากกวา 300 ปต้ังอยูในเขต

ซาถ่ินวัดแชกงสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึง เปนทหารมีช่ือวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ

จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนท่ัวไปยกยองและคนจีนมีความ

เช่ือถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหัน

นําโชคท่ีต้ังอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบ ครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชค

ลาภ ยศศักด์ิ และถาหากคนท่ีดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเปาเอาส่ิงรายและไมดีออกไปให

หมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความ



  

ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา หลังจากน้ันจะนําทานชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบ

เคร่ืองประดับราน Jewelry Factory จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน (เทพเจาหวังตาเซียน) ซ่ึงเปนวัด

ท่ีมีอายุกวาคร่ึงศตวรรษ วัดมีความงดงามดวยอาคารท่ีตกแตงแบบจีนโบราณ เปนวัดท่ีชาวฮองกงเช่ือวามีความ

ศักด์ิสิทธ์ิเปนหน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ  จะมีผูคนมากมายท่ี

นําธูป และของมาสักการะเพ่ือขอพรตาง  ๆ ต้ังแตเร่ืองความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ วัดแหงน้ีคนไทย

นิยมมาสักการะขอพรเปนจํานวนมากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุมสาว จนถึงคนสูงวัยเขยาเซียมซีกราบไหวขอพรกัน 

เท่ียง  ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานสู ศูนยหยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทหรือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรับ

การการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮองกง 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เกาะลันเตา ซ่ึงมีขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกง (น่ังกระเชานองปง)  บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางข้ึนนองปงในกรณีท่ีกระเชาปดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม

เอ้ืออํานวย โดยไมแจงใหทราบลวงหนาและสวงนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี ใชเวลาประมาณ 25 นาที เพ่ือมุงหนาสู 

“เกาะลันเตา” ซ่ีงทานจะไดด่ืมดํ่ากับเสนทางแหงอารยธรรมและมนตเสนหของธรรมชาติอันงดงามของ “อาวตุง

ชุง” ท่ีอยูใกลกับ “วนอุทยานแหงชาติลันเตาเหนือ” มีหมูบานศิลปะชาวจีนท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมแหงนองปง 

พบกับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพ้ืนท่ี 1.5 เฮคตาร เหนือระดับน้ําทะเล พระใหญ หรือ

เรียกวา พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ท่ีต้ังตระหงานอยูบริเวณริมหนาผา องคพระหันพระ

พักตรไปยังเนินเขาเบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใต องคพระใหญไดถูกสรางข้ึนโดยคณะสงฆแหงวัดโปหลิน   วัดโป

หลิน (Polin Monastery) เปนวัดท่ีต้ังอยูตรงขามกับองคพระ ซ่ึงแลวเสร็จและเปดใหนักทองเท่ียวไดเขาไปกราบ

ไหวเม่ือป พศ 2536 ซ่ึงใชเวลารวมในการกอสรางกอราว  ๆ10  ปองคพระทําจากทองสัมฤทธ์ิหนัก 250 ตัน สูง 34 

เมตร น่ังอยูบนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตรจองมองลงมาเหมือนดังวา

กําลังประทานพรใหแกผูท่ีไปกราบไหว หากตองการสัมผัสกับองคพระแบบใกล  ๆ ตองเดินเทาข้ึนบันได 268 ข้ัน 

ตลอดการเดินข้ึนบันได เคาจะมีจุดแวะพักไปเร่ือย  ๆ เม่ือถึงดานบนแลว เราจะเห็นวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงได

อยางชัดเจน ท้ังน้ีบริเวณใตฐานบัวมีหองใหเขาไปชมได ภายในหองมีการแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี สวนแรก เปน

ภาพวาดสีนํ้ามันบอกเลาเร่ืองราวประวัติความเปนขององคสัมมาสัมพุทธเจา สวนท่ีสอง เปนวงลอพระพุทธธรรม มี

บทสวดคัมภีรท้ังหมด 8 บท สวนท่ีสาม เปนพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดนํามาจากประเทศศรีลังกา ถาเราสังเกตุใหดี

ตรงบริเวณฐานบัวแตละกลีบ จะมีการสลักช่ือของเศรษฐีผูมีจัตศรัทธา รวมบริจาคในการสรางองคพระใหญ 

อยางไรก็ตาม การท่ีจะมีช่ือเราปรากฏบทกลีบบัวแตละกลีบได ก็ตองแลกมาดวยการบริจาคเงินข้ันตํ่าถึง 1 ลาน

เหรียญฮองกง และอิสระใหทานไดสัมผัสกับ หมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Village) ใหทานไดอิสระ

เท่ียวชม รานคา รานอาหาร และชมการแสดงกลางแจงมากมาย บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความ

สนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว จากน้ันใหทานอิสระชอปปง ณ 



  

หาง ซิต้ีเกท เอาทเลต (Citygate Outlet) ศูนยการคาขนาดใหญ ท่ีรวบรวมรานคาแบรนดดังท้ังหลาย ไมวาจะ

เปน Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอ่ืน  ๆอีกมากมาย ซ่ึงลดราคามาก ถึง 70%   (อิสระอาหาร

คํ่า เพ่ือความสะดวกในการชอปปงตามอัธยาศัย)  

21.50 น. เดินทางจากฮองกงโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 385 

23.45 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจไมรูลืม 

 

 

 

 

************************************************************************ 

สําหรับผูเดินทางที่อายไุมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา  

ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเปนสําคัญ** 

“ราคาทัวรสําหรับคนไทยเทานั้น” 

**ชาวตางชาติโปรดสอบถาม** 

***เด็กคิดราคาเทากับผูใหญ*** 

สําหรับเด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป เก็บ 5,000บาท/ทาน 

โปรแกรม ฮองกง พระใหญ 3 วัน 2 คืน 

วันที่เดินทาง 

ราคาผูใหญ

พัก 

หองละ 2 

ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 

ป พักกับผูใหญ 1 

ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

(เสริมเตียง) 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 

ป พักกับผูใหญ 2 

ทาน 

(ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว 

09-11 ก.ย. 61 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500 

23-25 ก.ย. 61 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500 



  

ยังไมรวมคาทิปไกดและทิปคนขับรถ 1,500.-บาท/ทาน (ชําระพรอมคาทัวร) 
 

อัตราคาบริการรวม 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ (ช้ันประหยัด) เสนทาง กรุงเทพฯ – ฮองกง – กรุงเทพฯ 

2. คาท่ีพัก 2 คืน หองละ 2 ทาน ตามท่ีระบุหรือเทียบเทา ** กรุณาระบุลักษณะหองท่ีคุณตองการเพ่ือความสะดวกสบายของตัว

ทานเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไมมีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเปนเตียง Twin ใหกับผูเขาพัก** 

3. คาอาหารตามท่ีระบุ 

4. คาเขาชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

5. คาภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮองกง และคาภาษีนํ้ามัน (ราคา ณ วันท่ี 4 ม.ค. 2556)  

6. หัวหนาทัวรคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผูเดินทางมากกวา 15 ทานข้ึนไป) 

7. คาประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

 

อัตราคาบริการไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัวตาง  ๆ(เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด และอ่ืนๆท่ีไมไดระบุในรายการ)  

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %  

3. คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 

4. คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ 

5. คาทําหนังสือเดินทาง  

6. คาภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิม (ตามขอกําหนดของสายการบิน) 

7.ทิปไกดและทิปคนขับรถ 1,500.-บาท/ทาน (ชําระพรอมคาทัวร) 

 

เงื่อนไขในการจอง 

1. แจงจองพรอมช่ือผูเดินทาง และเบอรติดตอกลับพรอมแฟกซสําเนาพาสปอรตเขามาจองท่ีบริษัท 

2. ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท เพ่ือยืนยันการเดินทางและชําระเงินสวนท่ีเหลือกอนออกเดินทาง 15 วันทําการ 

07-09 ต.ค. 61 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 

13-15 ต.ค. 61 

วันคลายวันสวรรคต ร.9 
18,900 18,900 18,900 18,900 4,500 

14-16 ต.ค. 61 

วันหยุดชดเชย 
15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 



  

หมายเหตุ.. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจําเม่ือชําระเงินแลว เน่ืองจากทางบริษัทฯตองวางเงินมัดจําคาต๋ัวและคาท่ีพักกับทางสาย

การบินและตัวแทนตางประเทศ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน   คืนคาใชจายท้ังหมด  

2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ  

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม 

จํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (15ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการ 

เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรม 

เนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก 

คาใชจายบางสวนท่ีเกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมือง

นอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใด  ๆก็ตาม 

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความ

ลาชา หรือจากอุบัติเหตุตาง  ๆ

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทาน

ไดชําระไวแลวไมวากรณีใด  ๆท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน  ๆ



  

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบิน

ตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะ

ไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน  ๆ

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใด  ๆท้ังส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

11. ราคาน้ีสําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเทาน้ัน  กรณีผูเดินทางถือพาสปอรตตางชาติ หรือ

พาสปอรตไทยตางดาว  จะมีคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาเพ่ิมเติม  กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาท่ีอีกคร้ัง 

12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูตามความเหมาะสม 

13. กรุปออกเดินทาง 10 ทานข้ึนไป  -10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีเจาหนาที่สงกรุปท่ีสนามบิน และมีไกดไทยรอรับท่ี

ฮองกง) 

            - 15 ทาน (มีหัวหนาทัวรรวมเดินทางพรอมคณะ) 


