
 

FTT2702 ทวัรฮ์่องกง HONGKONG ไหวพระนองปิง BY HB 3D2N  

(เทศกาลสงกรานต)์ 

 



 

บินด้วยสายการบิน GREATER BAY AIRLINE (HB) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.  และถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ** 

HB682 BKK – HKG 11.20 – 15.15 
HB683 HKG - BKK 15.25 – 17.20 

**รายละเอียดไฟลท์บิน โปรดดูท้ายโปรแกรม** 

DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ถนนนาธาน – SYMPHONY 
  OF LIGHTS          (-/-/D) 
08.00 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบิน GREATER BAY 

AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน 
และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง ขอ้ควรทราบ: ประเทศฮ่องกงไม่อนญุาต
ใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรบัและจบั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของ
เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง  

11.25 ออกเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ฮ่องกง  (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน GREATER BAY 

AIRLINE เที่ยวบินที่ HB682 

15.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ฮ่องกง (เขตการปกครองพิเศษ)  
(ตามเวลาทอ้งถิ่น จะเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และ
ตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย น าคณะเดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศ  

ย่านถนนนาธาน (จิมซาจุ่ย) แหลง่ชอ้ปป้ิงกวา้งใหญ่บนเกาะเกาลนู ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายหลกั
ของฝ่ังเกาลนูที่มีรา้นคา้ไวเ้กือบทุกประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสิบ และหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ที่มีสินคา้
แบรนดเ์นมมากมายจากทุกมมุโลก ล า้สมยัสดุ ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น 
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดิจิตอล โทรศัพทม์ือถือ เชิญเลือกชมซือ้สินคา้แฟชั่นที่มี
เอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินคา้กิ๊บเก๋มากมาย ใหไ้ดเ้ลือกมิกซแ์อนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลย
ทีเดียว นบัเป็น สวรรคข์องนกัท่องเที่ยวอย่างแทจ้รงิ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

พิเศษ !! ชมโชวแ์สง สี เสียง (The Symphony of Lights) ไดช้ื่อว่าเป็นการแสดงแสงสี
เสียงกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุซึ่งบนัทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดว้ย 44 อาคาร

ชัน้น าที่อยู่ในฝ่ังฮ่องกง และฝ่ังเกาลนู การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบเพลง บวกกบั

เวลาค ่าๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟที่กระทบจากน า้ในอ่าวที่มีเรือวิ่งผ่านไปมาเป็นฉากประกอบอย่างสวยงาม 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตาคารอาหาร  
ทีพ่ัก         DORSETT KWAN TONG HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 

** ทางโรงแรมมีห้องพักประเภท TRP ROOM หรือ ห้องพัก 3 ท่าน จ านวนจ ากัด ** 
DAY 2  วิคตอเรียพีค (PEAK TRAM) - รีพลัสเบย ์– วัดแชกงหมิว – โรงงานเคร่ืองประดับ - ร้านหยก - 
  วัดหวังต้าเซียน - เลดีม้ารเ์ก็ต        (B/L/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ า แบบติ่มซ า 
แบบติ่มซ าขึ้นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง 
ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค 

รถราง สูจ่ดุชมวิว (น่ังรถรางขาขึน้)  VICTORIA PEAK จดุชมวิวสงูที่สดุและสวยท่ีสดุของฮ่องกง ทกุท่าน
จะไดส้มัผสักบับรรยากาศบรสิทุธิ์สดชื่น สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลนูไดท้ัง้
เกาะอย่างชดัเจน จุดชมวิวที่ดีที่สดุและหา้มพลาด เมื่อขึน้มา The Peak สามารถมองเห็นวิวได ้360 องศา 
มีความสูงถึง 428 เมตร จากระดับน า้ทะเล ทัง้นีย้ังต่ืนตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่
ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตกึเซ็นทรลัพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตึกอ่ืนๆ อนัเป็นที่ตัง้ของธุรกิจ ชัน้
น าของฮ่องกงพรอ้มทัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 



 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่หาด รีพลัส เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเ์สีย้วแห่งนี ้ที่สวย
ที่สดุแห่งหนึ่ง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรื่อง มีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่
ทินโห่วซึ่งท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้
ท่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิรมิงคล และขา้มสะพานต่ออายุซึ่ง
เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนูชาบูสไตลฮ่์องกง  

  น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนใหค้วาม
เลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน ต านาน แชกงหมิว มีประวติัเล่าต่อกนัมาว่า ขณะนัน้เองยงัมีนกัรบเอกชื่อ "แช 
กง" เป็นแม่ทพัปราบศึก ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ย าเกรงต่อก าลงัพลที่กลา้หาญในกองทพัของ
ท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้
ดา้นหนา้รถศึกน าขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกลา้มีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสญัลกัษณรู์ปกังหันนีไ้ป ณ ที่
ใดๆ กังหันนีจ้ะช่วยเสริมสิริมงคล น าพาแต่ความโชคดี มีอ านาจเขม้แข็ง เสริมก าลงัใจใหแ้ก่กองทัพของ
ท่าน ชื่อเสียงในการน าทัพสูศ้ึกของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวันนี ้ปัจจุบนั ดา้นในมีรูปป้ันสูงใหญ่ของ
ท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวดัแห่งนี ้ดา้นขา้งมีอาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมีกงัหนัอยู่หลายตวั มี



 

กลองดา้นละตวั ประชาชนที่เขา้มากราบไหวจ้ะตอ้งหมุนกงัหัน หรือที่เรียกว่า "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมนุแต่
สิ่งดีๆ เขา้มาในชีวิต และก่อนที่ท่านจะออกจากวดัจะตอ้งตีกลองใหเ้สียงดงัสนั่นเพื่อความเป็นสิรมิงคล 

น าท่านเดินทางสู ่โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซือ้เครื่องประดบัส าหรบั
เสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง เป็นรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือก าเนิดขึน้ที่นี่ 
สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร  

น าท่านเดินทางสู ่ร้านหยก (Jade Shop) ใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้หยกคณุภาพดีของเมือง 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมืองฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนาม

ของร้านรัฐบาล คือ จิวเวอร่ี หยก สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทัวร ์
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่
ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะ
เข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 

600 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 

น าท่านเดินทางสู ่วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นวดัไหวพ้ระสละโสด 
เสี่ยงเซียมซีสดุแม่น โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม วดัแห่งนีเ้ป็นที่ประดิษฐานของเทพเจา้จีน



 

หลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน แต่เปา้หมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความ

รกัจากเทพเจา้องคน์ีแ้ต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาขา้งๆ ซึ่งจะมีศาลของเทพเจ้าดา้ยแดง หรือเทพเจ้า

หยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเสีย้วพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ชาวจีนมกัมาขอพรความรกักนัที่นี่ โดย

การขอพรกบัเทพเจา้องคน์ีต้อ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้ม่ใหห้ลดุระหว่างพิธีนั่นเอง 

ค ่า  อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว  
ทีพ่ัก          DORSETT KWAN TONG HOTEL หรือเทยีบเท่า 

** ทางโรงแรมมีห้องพักประเภท TRP ROOM หรือ ห้องพัก 3 ท่าน จ านวนจ ากัด ** 
DAY 3  กระเช้านองปิง – พระใหญ่เทยีนถาน - ซิตีเ้กทเอ้าเลท - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก –
  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)          (B/-/-) 



 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ า แบบติ่มซ า 
แบบติ่มซ าขึ้นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง 
ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก (เดินไปทาน เน่ืองจากร้านอยูแถว
โรงแรมทีพ่ัก) 
น าท่านเดินทางสู่สถานี กระเช้านองปิง 360 องศา (Ngong 
Ping 360) ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงใน เวลา 25 
นาที ท่านจะไดช้มทิวทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบั สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้น

นองปิงบนพืน้ที่ 1.5 เฮคตารเ์หนือระดับน า้ทะเล 371 เมตร น าท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่โปหลิน (Polin 

Monastery) เพื่อใหท้่านนมสัการพระใหญ่วดัโปหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่แห่งเกาะลนัเตา เพื่อเป็นสิริ

มงคล ** ในกรณีท่ีกระเชา้นองปิง งดใหบ้ริการ ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรบัเปลี่ยน

โปรแกรมเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน ** 

**รวมค่าขึน้กระเชา้แบบ STANDART CABLE CAR** 



 

น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) ณ ลานอธิษฐาน ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จิต
อธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จาก
ลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บริเวณฐาน
พระพุทธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขีย้วแกว้) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมา
จากศรีลงักา ภาพวาด พทุธประวติัโดยวาดจากสีน า้มนั (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ 60 เหรียญฮ่องกง) หรือ
ชมวิวของเกาะลนัเตาในมมุสงูได ้และยงัมีรูปป้ันของเทพธิดาถวายเครื่องสกัการะตามความเชื่อของนิกาย
มหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

น าท่านเดินทางสู่ ซิตี ้ เกท เอาทเ์ล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ที่สดุของ
ฮ่องกง อยู่ใกลก้บัสนามบินฮ่องกง ติดกบัสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเป็นสถานที่ขึน้กระเชา้ไปไหว้
พระใหญ่นองปิง มีแบรนดต่์างประเทศใหเ้ลือกมากมาย Sale กนั 40-70% จนทัง้คนฮ่องกงและ
นกัท่องเที่ยวต่างพากนัมาชอ้ปป้ิงกนัที่นี่จนเต็มหา้งเลยทีเดียว นอกจากสว่นของหา้งแลว้ยงัมีรา้นอาหาร
ต่างๆ , ศนูยอ์าหาร Food Republic , ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate 
Hong Kong หา้ง City Gate Outlet มีแบรนดต่์างๆใหเ้ลือกมากกว่า 90 แบรนด ์เช่น 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  
 



 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก๊อก  

15.25 ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน GREATER 

BAY AIRLINE เที่ยวบินที่ HB683 

17.20           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน 

ราคาผู้ใหญ่ต่อ

ท่าน 

พักห้องละ 2-3 

ท่าน 

ห้องพัก

เดี่ยว เพ่ิม 

ไม่ใช้ตั๋ว

เคร่ืองบิน ท่าน

ละ 



 

 

** หากลูกค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ของบริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร ์ 

ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ** 

 

** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร ์และ มัคคุเทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 
1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 
2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน ** 
 

** ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 6,500 บาท **  (ไม่มีทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ์โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร ์ 

100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

 
**พาสปอรต์ของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป!!!** 

12 – 14 เมษายน 2566 
BUS 1  

HB682 BKK-HKG 11.20 – 15.15 

HB683 HKG-BKK 15.25 – 17.20 
26,999 6,000 12,999 

12 – 14 เมษายน 2566 
BUS 2 

HB682 BKK-HKG 11.20 – 15.15 

HB683 HKG-BKK 15.25 – 17.20 
26,999 6,000 12,999 

12 – 14 เมษายน 2566 
BUS 3 

HB682 BKK-HKG 11.20 – 15.15 

HB683 HKG-BKK 15.25 – 17.20 
26,999 6,000 12,999 



 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมืองฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนาม
ของร้านรัฐบาล คือ จิวเวอร่ี หยก สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทัวร ์
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่
ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะ
เข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 

600 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
 

** กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือ กรุ๊ปเหมา ที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง 

ขายเคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีต่้องการให้เพ่ิมสถานทีข่อดูงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่

เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือสนอราคาใหม่ทุกคร้ัง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสไ์ด้ ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้Economy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่า

ภาษีน า้มนัทกุแห่ง 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน 

GREATER BAY AIRLINE  คือ อนญุาตใหผู้เ้ดินทางทกุท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้ท่านละไม่เกิน 

20 กิโลกรัม และ สมัภาระที่ถือขึน้เคร่ือง มีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านัน้ 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามที่รายการระบ ุ 

✓ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกีฬา 

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณเ์ต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรมท่ีพกั 

ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน โดยอา้งอิงตามคณุภาพและความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ(กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม) 



 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

✓ ค่าเบีย้ประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ไม่รวมค่า Optional Tour  

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าวีซ่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาติ (ถา้มี) โดยผูเ้ดินทางตอ้งท าการย่ืนเองเท่านัน้ 

× ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดินทางดว้ยตนเอง 

× ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง วคัซีนพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

× ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวิรติั หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสาย

การบิน และ รุน่ของเครื่องบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอ้ยู่ที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ 

× ทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร ์และ  มัคคุเทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า 

ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทัง้นี้

ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงินในนามบรษิัท 

 



 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัดจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10 ,000 

บาท หลงัจากส่งเอกสารยืนยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี ้กรุณาช าระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 

16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมี

ความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ิทธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบรกิาร เต็มจ านวน เท่านัน้  

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงิน พรอ้มระบุชื่อผูจ้อง โปรแกรมที่

เดินทาง , พีเรียดวนัที่เดินทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อีเมล หรือ ไลน ์ที่ท่านสะดวก 

• สง่รายชื่อส ารองที่นั่ง ผูเ้ดินทางจ าเป็นจะตอ้งสง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หนา้แรกที่มีรูปถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดินทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

และจะตอ้งมีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ โดยลงลายมือชื่อพรอ้มยืนยนัว่าตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , 

พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบา้ง ,ระบุชื่อคู่พักของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), 

เบอรโ์ทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้

เดินทาง ครบถว้นชัดเจนมาใหท้างบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบต่อค่าเสียหาย



 

อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกลุ และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บตัรเขา้ชม

สถานที่ต่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 

                ** ยกเวน้ พีเรียดที่มีวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช  าระแลว้ หรือหัก

ค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระ

มาแลว้ทั้งหมดทั้งนี ้ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช  าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จดัการน าเที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น 

สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 

20 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่

เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 



 

• กรณีในราคาทัวรพ์ิเศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

• เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่น เมื่อจองทวัรช์  าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดท้กุกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund ได ้หมายถึง 

เรียกเงินคืนไดบ้างสว่น) ผูเ้ดินทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้  

• กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาติวาตภยั อคัคีภยั ทัง้ๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทาง

ท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกติ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางสว่นใหก้บั

ท่าน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวรทั์้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านใน

กรณีดังนี ้

- กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทาง

กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง 

- กรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่

พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 

 

 



 

เงือ่นไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทาง

ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่าน

เดินทางตามความประสงคต่์อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้กรุณา

อย่าเพิ่งคอนเฟิรม์ลางาน  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมือง , สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะ

เป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวน

สิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางทุกท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน ณ วนัเดินทาง

กลบัถึงประเทศไทย และจะตอ้งมีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรบัประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้

เมือง 

• เน่ืองจากการท่องเที่ยวในคร้ังนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจึงขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบรกิารบางสว่นท่ีท่านไม่ตอ้งการไดร้บับริการ  

• กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ

เกิดขึน้ และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทัวรท์ีท่่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารุด เช่น เปียกน า้ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ



 

ทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง

ต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนงัสือเดินทางของท่านใหเ้รียบรอ้ยก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ 

ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บริษัทเร็วที่สดุ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส้่ง

เอกสารมาที่บรษิัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยงัไม่ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หาก

ออกตั๋วเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นส าคญั 

• ขอ้มลูเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบิน และบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ 

• เก่ียวกับการจัดที่นั่ งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้แต่ทัง้นีแ้ละทัง้นัน้ ทางบรษิัทจะพยายามใหท้่านที่มาดว้ยกนั ไดน้ั่งดว้ยกนั อย่างที่ดีสดุ 

• ขอ้มลูเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั หรือ อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม   

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความ

ล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล 

อบุติัเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตกุารณท์ี่

นอกเหนือการควบคมุจากทางบรษิัท) โดยทางบรษิัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 



 

• หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์

ในการไม่คืนค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมด

แลว้ 

• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน 

, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

• เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน

โปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิัทฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร ์มิฉะนัน้บรษิัทฯไม่สามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

• มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 



 

• กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด่ียว อาจไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

หรือ หากมีทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจรงิทัง้หมด  

• บริการน ้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริ่มแจกในวนัที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวนัสดุทา้ย ของการ

เดินทาง ยกเวน้วนัอิสระจะไม่มีน า้ด่ืมแจก 

 
** เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


