
 

HKG09 ฮองกง ลันเตา อิสระช็อปปง  
 

 
 

          บินดวยสายการบิน HONGKONG AIRLINE (HX) 

                :ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 



 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้น

เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

 

 

 
 

01.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน 

K สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให

การตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอินและหัวหนาทัวรให

คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาต

ใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมี

โทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขา

เมือง ** 

04.40 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสาย

การบิน HONG KONG AIRLINES เท่ียวบินที่ HX 762 ** บริการ Snack และ 

น้ําดื่มบนเคร่ืองบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 4 ชั่วโมง 45 นาที **  

09.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง ** ตามเวลา

ทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง **  

** เนื่องจากมีหลายไฟลทบนิ เช็คไฟลทการเดนิทางทาย

โปรแกรมคะ ** 

              

วันที่ 1    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) – กระเชานองปง    

– พระใหญนองปง -  ซิต้ีเกท เอาทเลท – ชมโชว แสง สี เสียง                                           



 

หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 นําทานเดินทางสูสถานี กระเชานองปง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาว

ที่สุดในโลก จากตุงชุงสูที่ราบนองปงใน เวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศน

รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบาน

นองปงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตารเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร นําทานเดินทางสู 

วัดพระใหญโปหลิน (Polin Monastery) เพ่ือใหทานนมัสการพระใหญวัดโป

หลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญแหงเกาะลันเตา เพื่อเปนสิริมงคล ** ในกรณีที่

กระเชานองปง งดใหบริการ ไมวาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเปนนั่งรถโดยสารของทางนองปง เปนการทดแทน **                

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 นําทานเดินทางสู ซิตี้ เกท เอาทเล็ท (City Gate Outlet) เปนเอาทเล็ทขนาด

ใหญที่สุดของฮองกง อยูใกลกับสนามบินฮองกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung 

Chung Station ซึ่งเปนสถานท่ีขึ้นกระเชาไปไหวพระใหญนองปง 

มีแบรนดตางประเทศใหเลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนท้ังคนฮองกงและ

นักทองเที่ยวตางพากันมาชอปปงกันท่ีนี่จนเต็มหางเลยทีเดียว นอกจากสวน

ของหางแลวยังมีรานอาหารตางๆ , ศูนยอาหาร Food Republic , ซุปเปอรมาร

เก็ต , โรงภาพยนตร และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หาง City 

Gate Outlet มีแบรนดตางๆใหเลือกมากกวา 90 แบรนด เชน 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  

              



 

                   

ค่ํา             อิสระอาหารค่ําเพือ่ความสะดวกในการชอปปง  

พิเศษ !! ชมโชวแสง ส ีเสยีง กลางแจง ทีย่ิ่งใหญที่สุดในโลก (Symphony of 

Lights) ไดชื่อวาเปนการแสดงแสงสีเสยีงกลางแจงที่ใหญที่สุดซึ่งบันทกึโดย 

Guinness World Records การแสดงจะประกอบดวย 44 อาคารชั้นนําทีอ่ยู

ในฝงฮองกง และฝงเกาลูน การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟตางๆ 

ประกอบเพลง บวกกับเวลาค่ําๆ ของอาวฮองกง แสงไฟที่กระทบจากน้ําในอาว

ที่มีเรือวิ่งผานไปมาเปนฉากประกอบแบบธรรมชาต ิ 

 

 

พักที ่ PENTA HOTEL,TUEN MUN หรือเทียบเทา 

              

 

 

อิสระอาหารมื้อเชา ตามอัธยาศยั 

วันที่ 2    อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน                                                         



 

              

ใหทานอิสระทองเที่ยว 1 วัน ตามอัธยาศยั ทานอาจเลือกซื้อทัวร 

1. ดิสนยีแลนด (Disneyland) (ถาตองการซื้อตั๋วดิสนียแลนดกับทางบริษัท 

ผูใหญราคาทานละ 3,600 บาท ราคาเด็กทานละ 3,400 บาท รวมรถรับสง

โรงแรม – ดิสนียแลนด ขั้นตํ่า 10 ทานขึ้นไป )  

 ดินแดนฝน เขาสูอาณาจักรแหงเวทยมนตร ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากเทพ

นิยายในฝน ท่ีเต็มไปดวยมนตรมายา ความสวยงาม ความตื่นเตน การสํารวจ 

และตัวละครของดิสนีย ใหทานเพลิดเพลินไปกับนานาเคร่ืองเลนหลากหลาย

ช นิด ท้ั ง  7 โ ซน  Main Street , USA , Fantasyland , Adventure Land , 

Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story ทุกอยางไมตอง

จายเงินเพ่ิม อาทิ การน่ังรถไฟไอน้ําโบราณเพ่ือชมรอบสวนสนุก , ชมขบวน

พาเหรดของเหลาตัวการตูนจากดิสนีย, น่ังรถไฟเหาะที่ Space - Mountain , 

ชมภาพยนตรการตูนสามมิติท่ี Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอม

แสง สี เสียงอันตระการตาที่ Festival of the Lion King และผจญภัยไปกับการ

ลองเรือเขาไปในปาดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบเขากริซลีย

หมีใหญ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , ไปใน

อาณาจักรของเลนในสวนหลังบานของ Andy เพลิดเพลินกับของเลนและ

กิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land 

 แนะโซนเครื่องเลนใหม !! หนึ่งในซุปเปอรฮีโรท่ียิ่งใหญที่สุดคนหนึ่งของ

โลกมาอยูทามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่นาตื่นตาตื่นใจของสตารค 



 

อินดัสตรี้! เชิญพบกับนวัตกรรมลาสุดของสตารคดวยตาของคุณเอง ชมชุด 

Iron Man Mark III ซึ่งเปนสัญลักษณของไอรอนแมนไดอยางใกลชิดเตา

ปฏิกรณอารคและผลงานชิ้นเอกดานเทคโนโลยีลาสุด Iron Wing ยานตาน

แรงโนมถวง  

อิสระอาหารกลางวนั เพื่อใหทุกทานรบัประทานอาหารตามอัธยาศัย 

2. โอเชี่ยน พารค (Ocean Park) (ถาตองการซ้ือตั๋วโอเชี่ยนปารคกับทางบ

ริษัท ผูใหญราคาทานละ 2,800 บาท ราคาเด็กทานละ 2,400 บาท รวมรถ

รับสงโรงแรม– ดิสนียแลนด ข้ันต่ํา 10 ทานขึ้นไป ) สวนสนุกกลางแจงขนาด

ใหญที่สุดในฮองกง รวมเครื่องเลนเอาไวมากมาย นอกจากเคร่ืองเลนแลวก็ยัง

มีการแสดงโชวของสัตวแสนรูและสวนสัตวอยูภายในโอเชี่ยนปารค ดวย อีก

หน่ึงไฮไลทยอดนิยมก็คือการน่ัง Cable Car ขึ้นไปชมวิวที่ยอดเขา ระหวาง

นั่งก็จะมองเห็นวิวเคร่ืองเลนตางๆพรอมกับทองทะเลและภูเขา โอเชี่ยนปารค

นั้นแบงออกเปน 3 สวนใหญก็คือ 

- สวนสัตว ดานในมีสัตวมากมายหลายชนิท แตสัตวที่เปนที่ช่ืนชอบของเด็กๆก็

คือ เจาแพนดายักษ และ ฝูงนกเพนกวินขั้วโลกใต ในแตละตามรอบเวลาตางๆ

ก็จะมีการโชวใหอาหารสัตวบางประเภทใหชมกันดวย เชน การใหอาหาร

แพนดา และมีสัตวอื่นๆท่ีนาสนใจอีกตัว เชน หมีโคลอาลา, สุนัขจ้ิงจอกอารค

ติก, ปลาฉลาม, แมวนํ้า และอื่นๆ 

- เครื่องเลนตางๆ เคร่ืองเลนของที่โอเช่ียนปารคนั้น เกินครึ่งจะเปนเคร่ืองเลน

หวาดเสียว ทําใหเปนที่ชื่นชอบกันอยางมากของเด็กวัยรุน เคร่ืองเลนยอดฮิต

ของที่น่ีก็คือ รถไฟเหาะ Hair Raiser และยังมีเคร่ืองที่นาสนใจอีกมากมายเชน 

The Abyss, Sea Jelly Spectacular, the Mine Train roller coaster 

- การแสดงโชวจากสัตว อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีเมื่อเขามาเที่ยวที่โอเช่ียนปารคแลว

ไมควรพลาดก็คือ ชมการแสดงโชวจากสัตวตางๆ ไมวาจะเปน Amazing Bird 



 

Theatre เปนการแสดงของเหยี่ยวสายพันธุตางๆใหบินตามคําสั่ง และโชวจาก

นกพันธุอื่นๆอีกกวา 70 ชนิด, Ocean Theatre โชวจากสัตวทะเลแสนรูอยาง

โลมาและแมวน้ํา และ Symbio ! โชวระบําน้ําพุในตอนกลางคืนซึ่งจะเปดแสงสี

เสียงไปพรอมกันดูระบํานํ้าพุซ่ึงมีความสูงถึง 9 เมตร 

อิสระอาหารเย็น เพือ่สะดวกใหทกุทานรับประทานอาหารตามอัธยาศยั 
 

  พกัที ่ PENTA HOTEL,TUEN MUN หรือเทียบเทา 

                   

              

 

 

 

 

 

 

เชา บรกิารอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (ติ่มซาํ) 

จากนั้นเดินทางสู วิคตอเรยีพคี หรือชื่อทองถิ่นที่เรียกกันท่ัวไปอีกแบบก็คือ 

เดอะ พีค โดยพคีแทรม วิคตอเรียพีคเปนชื่อภูเขาท่ีอยูทางทิศตะวันตกของเกาะ

ฮองกง เปนภูเขาที่ทีความสูงที่สุดบนเกาะ และยังเปนสถานท่ีทองเที่ยวสุดฮิต

ของฮองกง บนยอดเขาแหงนี้ คุณจะมองเห็นทัศนียภาพท้ังหมดของเกาะ

ฮองกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศนของอาววิคตอเรีย อาวท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ตึก

ระฟา และเรือเฟอรรี่ เปนจุดชมวิวเมืองที่ยอดเยี่ยมทีนักทองเที่ยวทั้งหลายนิยม

มาเก็บภาพวิวสวยๆของเมืองฮองกงจากมุมสูง และเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวอื่น 

วันท่ี 3   วิคตอเรียพีค(พีคแทรม) - รีพลัสเบย - วัดแชกง หมิว –วัดหวังตาเซียน- โรงงานจิวเวอรี่ – รานหยก – 

ถนนนาธาน –   ยานจิมซาจุย – เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก)  - กรุงเทพฯ          (B/L/-)                              



 

ๆ เชน พีกทาวเวอร ซึ่งในปจจุบัน วิกตอเรียพีคสามารถรองรับนักทองเที่ยว

หลายลานคนตอป 

นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้ 

ที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเร่ืองมีรูป

ปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาท่ีปกปองคุมครองชาวประมง 

โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพร

จากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล ขามสะพานตอ

อายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งคร้ังจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป  

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปน

วัดหน่ึงที่ประชาชนชาวจีนใหความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรางข้ึนเพ่ือ

ระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศ

เปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสู

เพ่ือชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมี

ประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบ

ศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลท่ีกลาหาญใน

กองทัพของทาน ยามท่ีออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใช

สัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลา

ทหารกลา มีความเชื่อวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้

จะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจ

ใหแกกองทัพของทาน ช่ือเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจน

ทุกวันน้ี เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัดเล็กๆ เปนวัดท่ีเกาแกและ

อนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จ

ในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกง

ซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงน้ี ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ 

และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุน

กังหัน หรือท่ีเรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และ

กอนท่ีทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล  

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษ หานยาง 



 

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดช่ือวาเปนวัด

ไหวพระสละโสด และเส่ียงเซียมซีสุดแมน ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวย

สถาปตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแล

อยางพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝง

แผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศฮองกง ซ่ึงวัดแหงน้ี

เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพ

หวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพ

เจาองคนี้แตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจงของเทพเจา

ดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปนสทีองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลัง

ประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจา

องคนี้ตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

 

นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือเลือกซ้ือ

เคร่ืองประดับท่ีสวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือ

เลือกซ้ือเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดด

เดน เปนรูปกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมกันท่ัวโลก ที่ถือกําเนิดข้ึนที่นี่ 

นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) นําทุกทานแวะเลือกซ้ือ

สินคาหยกคุณภาพดีของฮองกงไดที่นี ่

นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปง

ยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) มักจะตั้งตนกันที่ สถานีจิมซาจุยมีรานขาย

ของท้ัง เคร่ืองหนัง , เคร่ืองกีฬา , เคร่ืองใชไฟฟา , กลอง ถายรูป ฯลฯ และ

สินคาแบบท่ีเปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน

มากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญช่ือ Ocean Terminal ซึ่งประกอบ

ไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึง

กันได 



 

อิสระอาหารเย็น เพือ่สะดวกใหทกุทานรับประทานอาหารตามอัธยาศยั 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู  สนามบินเช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง 

 

 

 

 

 

 

** เนื่องจากมีหลายไฟลทบนิ เช็คไฟลทการเดนิทางทาย

โปรแกรมคะ ** 

21.45  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินท่ี HX 761 ** บริการ 

Snack และ น้ําดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที 

** 

23.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สวัสดิภาพและความประทับใจ 

             

** หากลกูคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครือ่งบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของบริษัท ทกุครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบิน

อาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลท

บินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษิัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้นี้เพือ่ประโยชนของ

ตัวทานเอง ** 

 



 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ

เดินทาง 

รายละเอยีดไฟลทบิน 

 และ เวลาบิน 

ราคา 

ผูใหญ 

ทานละ 

(พัก 1 

หอง 2 

ทาน) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใหญ 

(เด็กต่ํา

กวา18มี

เตยีง) 

หองพั

กเดี่ยว 

เพิ่ม 

ไมใช

ตั๋ว

เครื่องบิ

น ทาน

ละ 

เดือน ตลุาคม 2561 

05 – 07 

ตุลาคม 61 

05OCT HX768 BKKHKG  

08.25-12.20 

07OCT HX761 HKGBKK  

21.45-23.55 

14,999 14,999 4,500 7,999 

06 – 08 

ตุลาคม 61 

06OCT HX762 BKKHKG  

04.40-09.00 

08OCT HX761 HKGBKK   

21.45-23.55 

14,999 14,999 4,500 7,999 

21 – 23 

ตุลาคม 61 

(BUS 1) 

21OCT HX762 BKKHKG   

04.40-09.00 

23OCT HX761 HKGBKK   

21.45-23.55 

15,999 15,999 4,500 7,999 

21 – 23 

ตุลาคม 61 

(BUS 2) 

21OCT HX768 BKKHKG   

08.25-12.20 
15,999 15,999 4,500 7,999 



 

 

 
** อตัราคาบรกิารขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และ มคัคเุทศกทองถิ่น 

ตามธรรมเนียม ทานละ 1,000 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไป

ถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลบั ทั้งนี้ทาน

สามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน ** 
 

 

** ราคาเดก็อายุต่ํากวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมทีี่

นั่งบนเครื่องบิน) 

** บริษัทขอสงวนสทิธิ์ อตัรานี้เฉพาะนกัทองเทีย่ว ที่ถอืหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 

กรณถีือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เรียกเกบ็คาธรรมเนยีมเพิม่

จากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร  

100 USD กรณุาตดิตอสอบถามเปนกรณีพเิศษ   ** 

24OCT HX769 HKGBKK   

00.35-02.35 

25 – 27 

ตุลาคม 61 

25OCT HX762 BKKHKG   

04.15-09.00 

27OCT HX761 HKGBKK   

22.45-00.45 

14,999 14,999 4,500 7,999 

27 – 29 

ตุลาคม 61 

27OCT HX762 BKKHKG   

04.40-09.00 

29OCT HX761 HKGBKK   

23.50-02.20 

14,999 14,999 4,500 7,999 



 

**พาสปอรตของผูเดนิทาง ตองมีอายมุากกวา 6 เดอืนขึน้ไป!!!** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงฮองกงเพือ่โป

รโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรฐับาล คอื บัวหมิะ หยก จิวเวอรี ่ฯลฯ ซึ่ง

จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมผีลกบัราคาทวัร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรยีน

ชี้แจงลกูคาทุกทานวา รานรัฐบาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซือ้หรอืไม

ซื้อขึ้นอยูกบัความพอใจของลกูคาเปนหลกั ไมมีการบังคบัใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคา

ไมมคีวามประสงคจะเขารานทกุเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเกบ็

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน 

 

 
** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดนิทางเปน เดก็นักเรยีน นกัศกึษา ครู 

ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาต ิหรือคณะทีต่องการใหเพิ่มสถานทีข่อดู

งาน กรุณาตดิตอเจาหนาที ่เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหมทกุครัง้ ไมสามารถ

อางองิโปรแกรมจากในซรีี่สได กรณทีี่โปรแกรมมกีารเปลี่ยนแปลง ** 

อัตราคาบรกิารนี ้รวม 

 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Class 

รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขท่ีทาง

บริษัท กับ สายการบิน HONGKONG AIRLINE คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุก

ทาน โหลดกระเปาลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ 

สัมภาระท่ีถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทานั้น 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามท่ีรายการระบุ  

 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมี

งานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามกําหนด



 

การณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมือง

ใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละ

สถานท่ีในโปรแกรม) 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 

บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

อัตราคาบรกิารนี ้ไมรวม 

 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท 

คาอาหาร เคร่ืองดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุ

ในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัว

เคร่ืองบินไปแลว 

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,000 

บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ 

เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบริษัท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ 



 

 

 กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออก

เดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําจํานวน 10,000 บาท หลังจากที่ทานสงเอกสาร

การจอง 3 วัน  

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทาน

อื่นท่ีรออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

โดยไมมีเงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน 

พรอมระบุช่ือผูจอง โปรแกรมท่ีเดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย 

มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก 

 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรก

ที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลอื

อยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยาง

นอย 2 หนา โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว

โปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุช่ือคูพักของ

ทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทท่ีสะดวกใหติดตอ 

กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย และ ขอมูลผู

เดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - 

นามสกุล และ อื่นๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ 

ใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 

100 ของคาบริการท่ีชําระแลว 

                ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 

45 วัน กอนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของ

คาบริการท่ีชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน

คาบริการท่ีชําระมาแลวทั้งหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจาก

คาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 

เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทาน

ไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ี

ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง 

และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ี

เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการ

ดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคา

พิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวร

แลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 

(กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตอง

รอ Refund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทาง

การเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ที่สาย

การบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคง

ใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

หรือบางสวนใหกับทาน 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือ

บางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้ 

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ

ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจ

คนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 

เงือ่นไขสาํคัญอืน่ๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 

 คณะเดินทางจาํเปนตองมขีึ้นต่าํ 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถ

เดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ

เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ



 

ประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการ

เดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา

เพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กรุณาอยาเพ่ิงคอนเฟรมลางาน  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ

ลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง 

สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ

จะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน

เดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยาง

นอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 

2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง 

 เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัท

ตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ทานไมสามารถขอรับเงินคืน

ไดในบริการบางสวนท่ีทานไมตองการไดรับบริการ  

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ

เรียบรอยแลว 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง 

ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไป

หนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุด

ออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไม

อนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทาง

ของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล 



 

กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป

อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย

แลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเคร่ืองบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แต

หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออก

กอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้ ง น้ีขึ้นอยูกับ

กระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ 

 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตอง

เดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามท่ีสายการบินกําหนด ซึ่งทาง

บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตท้ังนี้และท้ังนั้น ทางบริษัทจะ

พยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางท่ีดีสุด 

 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ

โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู 

(Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพัก

อาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการ

จัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ 

ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปน

เหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง

ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุ

ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัท

ไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

อันเนื่องจากสาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 

การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัย

ธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก

ความประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท

ของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัท

ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดใน

ระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณา

แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร 

มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ 

ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมี

หอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง 

คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

 บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเร่ิมแจกในวันที่ 2 ของการ

เดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 

 

** เมือ่ทานชาํระเงินคาทวัรใหกบัทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็

ตาม ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทัง้หมดนี้แลว ** 

 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 

 

 


