
 

 

 บนิเชา กลบัค่าํ เทีย่ว 3 วนัเตม็  

 นมสัการพระใหญลนัเตา นัง่กระเชานองปง 360 องศา 

  ดสินยีแลนดเตม็วนั รวมบตัรเขา พรอมรถรบัสงแลว 

  ขอพร เจาพอแชกง ณ วดัแชกงหมวิ ,รพีลัเบย  ,วคิตอเรยี พคี (Mid Level)  

 ชอปปงแบบจใุจ ณ ยานชอปปงชือ่ดงัของฮองกง   

กาํหนดการ

เดนิทาง 

ไฟลทบนิ ผูใหญ เดก็ 

เสรมิเตยีง 

เดก็ 

ไมเสรมิ

เตยีง 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

29 ม.ิย. – 1 ก.ค.

61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

17,900 17,900 16,900 4,500 

6-8 ก.ค.61 ขาไป    CX700(08.20- 17,900 17,900 16,900 4,500 



 

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

12-14 ก.ค.61 

ขาไป    CX616(06.40-

10.25) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

17,900 17,900 16,900 4,500 

19-21 ก.ค.61 

ขาไป    CX616(06.40-

10.25) 

ขากลบั  CX613(17.55-

20.00) 

17,900 17,900 16,900 4,500 

20-22 ก.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

17,900 17,900 16,900 4,500 

3-5 ส.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

17,900 17,900 16,900 4,500 

10-12 ส.ค.61 

**วนัแม

แหงชาต*ิ* 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

21,900 21,900 20,900 5,500 

17-19 ส.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

17,900 17,900 16,900 4,500 

24-26 ส.ค.61 ขาไป    CX700(08.20- 17,900 17,900 16,900 4,500 



 

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

31 ส.ค. – 2 ก.ย.

61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

17,900 17,900 16,900 4,500 

6-8 ก.ย.61 

ขาไป    CX616(06.40-

10.25) 

ขากลบั  CX617(21.30-

23.25) 

17,900 17,900 16,900 4,500 

7-9 ก.ย.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

17,900 17,900 16,900 4,500 

14-16 ก.ย.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

17,900 17,900 16,900 4,500 

21-23 ก.ย.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

 

17,900 17,900 16,900 4,500 

5-7 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-

21.45) 

18,900 18,900 17,900 5,000 



 

12-14 ต.ค.61 

**วนัคลายวนั

สวรรคตรชักาลที ่

9** 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

21,900 21,900 20,900 5,500 

13-15 ต.ค.61 

**วนัคลายวนั

สวรรคตรชักาลที ่

9** 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

21,900 21,900 20,900 5,500 

19-21 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-

21.45) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

20-22 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

21-23 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

26-28 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

--กอนตดัสนิใจจองทวัร กรณุาอานโปรแกรม และ เงือ่นไขการเดนิทางอยางถองแทจนเปนทีพ่อใจ

แลวจงึวางมดัจาํ เพือ่ผลประโยชนของตวัทานเอง-- 

วันแรก กรุงเทพฯ –ฮองกง – พระใหญลันเตา – ชอปปงซิตี้เกท – สงที่พัก (-/L/-) 

05.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4  



 

ประตู 6 เคานเตอร M สายการบินคาเธย แปซิฟก (CX)  โดยมีเจาหนาที่ อํานวย

ความสะดวกดานเอกสารเดินทางและสัมภาระ 

08.20 น. เดินทางสู ฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX700 

(บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร) **ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ  เนือ่งจาก

เปนตัว๋กรุป ทีน่ัง่จะตองเปนไปตามระบบของสายการบนิ** 

12.10 น. เดินทางถึง ฮองกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่ง

ตั้งอยูบนเกาะลันเตา ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของ

ประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง ประกอบดวย เกาะฮองกง นิวเทอรริทอรีส เกาลูน 

และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว  

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะลนัเตา ขึ้นกระเชานองปง (Normal Cabin) เพ่ือสัมผัส

ประสบการณอันนาตื่นเตน ชมวิวทิวทัศนหมูเกาะทะเล จีนใตและภูเขาสูงแบบ 360 

องศา ระยะทางกวา 5.7 กิโลเมตร โดยใชเวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณี

ที่ไมสามารถขึ้นกระเชาไดเนื่องจากกระเชาปดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม

เอื้ออํานวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเปนรถโคชแทน)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเที่ยวชม หมูบานนองปง ที่จําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมี

บรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยรานน้ําชา รานอาหาร รานขายของที่ระลึก นําทาน

นมัสการ พระใหญลันเตา เปนพระพุทธรูปนั่งทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่มีขนาด 

ใหญที่สุดในโลก มีน้ําหนัก 202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยูกลางแจงของเกาะ

ลันเตา จากนั้นนําทานนมัสการ พระโพธิสัตวกวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว และพระ

สมันตภัทรโพธิสัตว ณ วัดโปหลิน ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 เดิมเปนวัดขนาดเล็กที่

มีพระภิกษุสงฆเพียง 3 องค ตอมาในป ค.ศ. 1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสนสถานโปลิน 

พรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพิ่มขึ้นทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจําวัด

กันเปนจํานวนมาก  

จากนั้นนําทานเดินทางสู  City gate Outlet  ใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับ 

OUTLET สินคาแบรนเนมระดับโลกมากมาย เชน Coach, Esprit, Polo, Ralph 

Lauren, Burberry รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ และชั้นใตดินจะมี Super 

Market ขนาดใหญใหทานไดจับจายกันไดอยางจุใจ  (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พักที่ I Club Ma Tau Wai  ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา หองพักเหมาะสําหรับ 2 ทาน/

หอง 

วันที่สอง ดิสนียแลนดเต็มวัน  (DS/-/-) 



 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทาน เดินทางสู “HONGKONGDISNEYLAND” ฮองกงดสินียแลนด (รวม

บัตรเขาเลนเครื่องเลนไมจํากัดรอบแลว) แหงนี้เปนสวนสนุกแหงที่ 5 ของดิสนีย

แลนดทั่วโลกและเปนสวนสนุกแหงที่ 11 ของดิสนีย เพียบพรอมดวยกิจกรรมและ

ความสนุกสนานมากมายเปนสวนสนุกและรีสอรตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะ

ลันเตา แบงออกเปน 4 สวนไดแก 1.เมนสตรีทยูเอสเอ(MAINSTREET,U.S.A.) เปน

จุดเริ่มตนของถนนแหงการเดินทางยอนเวลาสูชวงตน ศตวรรษที่19ที่ถนนแกสลิทส

ตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกาเราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนียชมเพื่อนชาว

ดีสนียที่โปรดปรานอยาง มิกกี้เมาส,มินนี่,โดนัลดั๊ก และ กูฟฟที่มารวมเตนระบําอยาง

สนุกครื้นเครงกับวงดนตรีมารชและเหลานักเตนที่เต็มไปดวยความราเริงและเบิกบาน

ระหวางทางนั้นก็จะมีรานชอปปงอันเกไกใหไดเลือกสรรของที่ระลึกและของฝาก

พิเศษๆจากดิสนียแลนดซึ่งมีมากกวา 4,000 รายการเปนที่ตั้งของซิตี้ฮอลและทาง

รถไฟฮองกงดิสนียแลนดที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอยางเพลิดเพลิน 2.ทูมอโรว

แลนด(TOMORROWLAND) สนุกสนานกับเครื่องเลนแนวโลกอนาคตอันทันสมัย

นําเสนอเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปดวยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร

และการผจญภัยในอวกาศโดยทูมอโรวแลนดในฮองกงดิสนียแลนดนั้นโดดเดนไป

ดวยบรรยากาศของอินเตอรกาแลคติกสเปซพอรต” หรือดินแดนที่เชื่อมตอระหวางกา

แล็คซี่ที่ในนั้นไมวาจะเปน รานอาหารรานคา และสถานที่ตางๆ ลวนแตมีหุนยนต 

ยานอวกาศ และดาวเคราะหลองลอยอยูไปมานอกจากนี้ในทูมอโรวแลนดยังมีโลก

อวกาศแหง“สเปซเมาเทน”ที่นักทองเที่ยวสามารถเขาไปไดในเวลาเพียงอึดใจเดียว

การขับ1จานบินสวนตัวใน“ออรบิทรอน”และการตอสูกันแบบดุเดือดใน“บัซไลทเยียร

แอสโตรบลาสเตอร3.แฟนตาซีแลนด(FANTASYLAND) ทองเมืองการตูนดิสนียตื่น

ตาตื่นใจกับเมืองแหงเทพนิยายดินแดนแหงนี้ลวนเต็มไปดวยสีสันและบรรยากาศของ

เมืองที่จําลองมาจากในการตูนของดิสนียสนุกกับเรื่องราวอมตะของ“ชางนอยดัมโบ”

งานเลี้ยงน้ําชาของคนทําหมวก (Mad Hatter Teกับมิคกี้ เมาทตัวการตูนอมตะ

ของดิสนียเปนพิเศษงานนี้ตองไมพลาดกับการสนุกสนานกับภาพยนตร 3a Cups)มา

หมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ “การผจญภัยของวินนี่เดอะพูห” สวนใครที่ชื่นชอบ

มิติ นอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนดยังมี“แฟนตาซีการเดน” ซึ่งเปนสถานที่นาสนใจที่

ออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับดิสนียแลนดฮองกงโดยเฉพาะโดยผูที่อยูในนั้นจะมี

โอกาสไดพบกับการตูนตัวโปรดมากมายอาทิมิกกี้เมาส,มินนี่เมาส,วินนี่เดอะพูห,และ

เห ล า เพื่ อ น พ อ งช า ว ก า ร ตู น ดิ ส นี ย อี ก ม า ก ม า ย 4 .แ อ ด เว น เจ อ ร แ ล น ด

(ADVANTURELAND) ดินแดนแหงการผจญภัยอันนาตื่นเตนสัมผัสความเราใจกับ



 

การผจญภัยในปาลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน“จังเกิล ริเวอร ครูซ” 

(Jungle River Cruise)ซึ่งนักทองเที่ยวจะเริ่มตนการผจญภัยบนเรือสํารวจที่ลองไป

ตามแมน้ําสายใหญหัวใจหลักของแอดเวนเจอรแลนดผานปาลึกลับที่ทุกโคงน้ําจะมี

สิ่งลึกลับและสิ่งที่สรางความตื่นเตนตางๆรออยูเพื่อสรางความสนุกให กั บ ผู ที่ เข าไป

เยือนไมวาจะเปนฝูงชางที่เลนน้ําอยางสนุกสนานตื่นเตนกับการ ผจญภัยกับสัตวปา

นานาชนิด, Tazan’s Tree Houseบานตนไมของทารซาน  

(อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย) 

พักที่ I Club Ma Tau Wai  ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา หองพักเหมาะสําหรับ 2 ทาน/

หอง 

วันที่สาม รีพัลเบย - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) –โรงงานจิวเวอรี่-รานหยก - วัดแชกง –  

                 อิสระชอปปงนาธาน – กรุงเทพฯ  (DS/L/-) 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานนมัสการขอพรจาก เจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภ ขาม

สะพานตออายุ ณ ชายหาดรีพัลเบย ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทาง

มาสักการบูชา ขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถา

ใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป นําทานสู วิคตอเรียพีค (Mid Level) คือยอดเขาที่สูง

ที่สุดของเกาะฮองกง สูงจากระดับน้ําทะเล 552 เมตร และถือเปนยอดเขาที่สูงเปน

อันดับที่ 24 ของฮองกง จุดที่สูงทีสุดของฮองกง คือ Tai To Yan ที่อยูในเขตนิวเทอริ

ทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน้ําทะเล แมไมใชจุดที่สูงที่สุดของฮองกง หาก

วิคตอเรียพีค ถือเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค 

จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดทั้งหมด ตั้งแตอาววิคตอเรีย ตึกระฟา เรือ

เฟอรรี่ ทั้งหมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุยจากนั้นนําทานชม โรงงาน จิว

เวอรรี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคา

พิเศษ  และนําทานเลือกซื้อ หยก ทีม่ีชื่อเสียงฝากคนที่ทานรัก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ซึ่งถูกกลาวขานใหเปน

ปลายทางของการแกชงตามความเชื่อที่วา การหมุนกังหันกลับทิศ จะชวยหมุนชีวิต

พลิกผันจากรายกลายเปนดีไดและการเริ่มตนปใหม หลังวันตรุษจีน จะตองมีการ

แกเคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นลอลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิวเหมือนกังหัน

ลูลม 

จากนั้นใหทานชอปปงอยางเต็มอิ่มที่ใจกลางแหลง ชอปปงยานถนนนาธาน หรือชอป

ปงที่ DUTY FREE รานคาปลอดภาษี กับสินคาที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ 



 

MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, 

BALLY,G2000  

(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) 

  ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน  กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย  

21.30 น. เหิรฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที ่CX617 

23.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

**รายการทองเทีย่วนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดตามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเปนเอกสทิธิข์องผูจดัโดยยดึถอืตามสภาพการณและประโยชนของผูเดนิทางเปนสาํคญั** 

***ในกรณทีีล่กูคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ กอนทกุ

ครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ *** 

 

 

ขอควรทราบ : ตามนโยบายของ ฮองกง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให

นักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ รานหยก,รานจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองบรรจุ

ในโปรแกรมทัวร ดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ราน

รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมใชเวลารานประมาณ 45-90 นาที  ซื้อหรือไมซื้อ

ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณทีี่ทานไมไดลงรานชอป

รัฐบาลตามที่รายการกําหนดไว ทางบรษิัทใครขอเก็บคาใชจายรานละ 600 HKD / คน 

 

อัตราคาบริการนี้รวม   

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธย แปซิฟค (CX) 

2. คาโรงแรมที่พัก 2 คืน (หองละ 2-3 ทาน) 

3. คาภาษีสนามบินไทย-ฮองกง  (คาภาษีธรรมเนียมสนามบินฮองกงที่ปรับขึ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 

2560) 

4. คาอาหาร ตามที่ระบุในรายการ 

5. คารถรับสงตามสถานทองเที่ยวที่ระบุตามรายการ 



 

6. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 

200,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม     

1. คาระวางกระเปานํ้าหนัก เกิน 30 กิโลกรัม 

2. คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักผา รีดผา คาอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

3. คาธรรมเนียมเดินทางแจงเขา-แจงออกของคนตางดาว  

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีบริการหัก ณ ที่จาย 3% 

5. คาทิปหัวหนาทัวรไทย + ไกดทองถิ่น + คนขับรถ 1,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน ตลอดทริปการ

เดินทาง (เด็กและเด็กINF.เก็บเทาผูใหญ) 

เงื่อนไขการจอง    1. มัดจําทานละ 10,000 บาท  ภายใน48 ชม.หลังจากทําการจอง 

มิฉะนั้นที่นั่งจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ 

พรอม สงสลิปการโอนเงินและหนาหนังสือเดินทาง 

             **หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนนับจากวันเดินทางทั้งไป และ กลับ** 

          2. สวนที่เหลือชําระกอนเดินทางอยางนอย 15 วัน  

การยกเลิก 

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน  เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-6 วัน  เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 
5. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคา
ทัวรท้ังหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ กรุปเหมาสวนตัว และกรุปที่แจงคอนเฟม และ แจงปดกรุปแลว จะไมสามารถทํา
การคืนเงินคามัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวาในกรณใีดใดสิ้น 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 



 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและ

อื่นๆที่อยู   นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ

ทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบตัิเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเทีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไม

รับผิดชอบคาบริการทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่

นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนีอ้าจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิ

ที่จะปรับราคาตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7.กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก หรือเขา

ประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนวยงานที่เกีย่วของ จนมีการยกเลิก ลาชา 

เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯจะ

ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ

คาบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท

ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

10.หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบใุนโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลาชา 

และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แตทั้งนี้ทางบรษิัทฯจะจัดหา

รายการเทีย่วสถานที่อืน่ๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

11. โรงแรมที่อยูในรายการเปนการนําเสนอเทานั้นเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลีย่นแปลง

โรงแรมซึง่จะอยูในระดับเดียวกัน แตอาจจะไมไดอยูในยานเดียวกัน  

12.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบรษิัท รับ

เฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 

13.ทางบริษัท จะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทไมครบ อาทิ ไมเที่ยว

บางรายการ , ไมทานอาหรบางมื้อ เพราะคาใชจายทกุอยาง ทางบริษัทไดชาํระคาใชจายให

ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว  



 

14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณทีี่ทานไมสามารถเดินทาง

พรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

15.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวาทานได

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 

16.ทางฮองกง และ ทางประเทศจีน ไมรับพจิารณาการเขาเมือง  ผูเดินทางท่ี ชื่อเปนชายแต

รางกายดูเปนหญิงไวผมยาวแตงหนาทาปาก ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิน้หากกอง

ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศ เนื่องจากเปนการพิจารณา ของทาง

ประเทศน้ันๆ 


