
 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-SYMPHONY OF LIGHT 

10.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน EMIRATES (EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวก 

13.45 น. ออกเดินทางสู ่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่วบินที ่EK384 (13.45-17.40) 

*** นาํท่านโดยสารเครื่องบินรุน่ A-380 เครื่องบินลาํใหญ่ที่สดุ ที่สามารถจผุูโ้ดยสารไดม้ากถึง 

 800 ท่าน/ลาํ อีกทัง้สายการบินยงัติดอนัดบั 1 ใน 3 ของสายการบินที่ดีที่สดุอีกดว้ย *** 



 

 

17.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือ สนามบินเช็กแลปก๊อก ตั้งอยู่ในเมืองฮ่องกง ซึ่งเปิด

ใหบ้ริการในปี 2541 แทนสนามบินไคตั๊ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าเดินทางเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ ไกดท์อ้งถ่ินจะคอยตอ้นรบัท่านที่ประตทูางออกของสนามบิน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ห่านย่าง !! 

20.00 น. นาํท่านชม SYMPHONY OF LIGHT การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่า

เป็นการแสดงแสง สี และเสียงดนตรีประกอบท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของโลก ครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตึกระฟ้าสาํคญัต่างๆ 

ท่ีตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรีย โดยบนดาดฟ้าของตึกเหลา่นีแ้ปลงโฉมใหเ้ป็นฉากโชวก์ารแสดงอย่างงดงาม

การแสดงประกอบดว้ย 5 Themes สวย ๆ ไดแ้ก่ Awakening, Energy, Heritage, Partnership สดุทา้ย The Final 

ที่จะทาํใหท้่านเพลิดเพลินตลอดกบั 20 นาทีแห่งความสขุพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ (ทกุวนัจะมีการแสดงโชว์

ในเวลา 2 ทุ่มตรง เวน้แต่วนันัน้มีพายเุขา้ก็จะไม่มีการแสดง) 



 

 

พักที ่PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  (พัก 2 คืน) 

    2 วัดแชกงหมิว-วัดหวังตา้เซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ-โรงงานจิวเวอรร่ี์-ร้านหยก-ยอดเขาวิคตอเรีย

พคี-ชายหาดรีพัลสเ์บย-์ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซาํ 

  นาํท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (กังหันนําโชค) เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อมาเยือนฮ่องกง ซึ่งเป็นวัดท่ีคนฮ่องกงให้

การเคารพนบัถือเป็นอย่างมากเป็นวดัเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สดุวดัหนึ่งของฮ่องกง นาํท่านนมสัการองคเ์ทพขนาด

ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในโถงแท่นบูชาหลกั โดยขา้งๆ มีกลอง และระฆงัขนาดใหญ่ตัง้อยู่ ถดัไปเป็นวงลอ้ใบพดัแห่ง

โชค คนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว ้และมาหมุนกังหันก่อนท่ีจะไปทาํธุรกิจ หรือ ริเริ่มธุรกิจอย่างอ่ืนโดยเฉพาะ

เหลา่บคุคลสาํคญัขา้ราชการ ดาราฮ่องกงจะมากราบไหว ้และหมนุกงัหนัเพื่อใหก้ารงาน หนา้ที่ ธุรกิจ ราบรื่นเป็น



 

 

ท่ีรกัของเจา้นาย และพวกพอ้ง ซึ่งเชื่อว่าหากหมนุสามรอบแลว้จะนาํพาความโชคดี เปลี่ยนดวงชะตาของตนเอง

ใหดี้ขึน้ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต 

 นาํท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซียน หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน เป็นวดัท่ีใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกบัเทพ

เจา้ดา้ยแดง "เทพเจา้หยุคโหลว" หรือท่ีรูจ้กักนัในนามเทพเจา้แห่งจนัทรา หรือผูเ้ฒ่าแห่งดวงจนัทร ์โดยเราจะเห็น

รูปป้ันองคเ์ทพเจา้ถือสมดุเนือ้คู่อยู่ตรงกลางระหว่าง ดา้นซา้ยเป็นเจา้สาว ดา้นขวาเป็นเจา้บ่าว มีดา้ยแดงผูกโยง

ไปยังองคห์ยุคโหลว จะมีวิธีการทาํนิว้สาํหรบัสอดดา้ยแดงแสดงใหเ้ห็นอยู่ดา้นหนา้ เดินไปหยิบดา้ยแดงซึ่งจะมี

วางอยู่ตรงซุม้ดา้นซา้ยมือ แลว้ก็ทาํนิว้ตาม ท่ีสาํคญัอย่าทาํดา้ยแดงหลดุมือเด็ดขาด 



 

 

 นาํท่าน ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา พร้อมทั้งทาํพิธียืมเงินเทพเจ้า เพื่อใหเ้ราร ํ่ารวยเงินทอง เงิน

ไหลกองทองไหลมา วดัเจา้แม่กวนอิมฮองฮาํ เป็นวดัท่ีขึน้ชื่อในการดา้นเงินทอง ปลดหนี ้ปิดยอดขาย ปิดดีล รบั

ทรพัยร์วัๆ โดยจะมีการขอพร และยืมเงินเจา้แม่กวนอิมฮองฮาํ ปกติจะมีเป็นเทศกาล ซึ่งถา้ไม่ทนัช่วงนัน้ก็สามารถ

ยืมไดต้ามฤกษ์สะดวกโดยเมื่อขอพร และยืมเงินไปแลว้หากสาํเร็จตอ้งกลับมาขอบคุณเจา้แม่กวนอิม และเผา

กระดาษเงินกระดาษทองกลบัไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูฮ่องกง 

 นาํท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร่ี์ ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกง พบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวลัอันดับเย่ียม และใชใ้นการ

เสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทาํเป็นเคร่ืองประดับไม่ว่าจะเป็น จี ้ แหวน  กาํไล 

เพื่อใหเ้ป็นเครื่องประดบัติดตวั และเสรมิดวงชะตา 



 

 

 นาํท่านชม ร้านหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ กาํไลหยก หรือสตัวน์าํโชคอย่างป่ีเสี๊ยะ อิสระใหท่้านได้

เลือกซือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลกึหรือนาํโชคแด่ตวัท่านเอง 

 นาํท่านขึน้สู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชน สามารถชมทัศนียภาพอัน

งดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดและหา้มพลาดเมื่อมา The Peak 

สามารถมองเห็นวิวไดร้อบทิศทัง้ 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับนํา้ทะเลท่ีจุดนีส้ามารถมาชมวิว

เมืองฮ่องกงไดท้ัง้วนัซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวท่ี  สวยงามแตกต่างกนัไป วิวท่ีมองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและ

อาคารสงูระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอ่ืนๆ อนั

เป็นที่ตัง้ของธุรกิจ ชัน้นาํของฮ่องกงพรอ้มทัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 



 

 

 นาํท่านนมสัการขอพรสิ่งศกัดิส์ิทธิ์เพื่อเป็นสิรมิงคลท่ีบรเิวณ ชายหาดรีพัลสเ์บย ์โดยเชื่อว่า ณ บรเิวณหาดรีพลัส์

เบยเ์ป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสดุของเกาะฮ่องกง…นาํท่านเริ่มขอพร เจา้แม่กวนอิม เจา้แม่ทบัทิม ต่อดว้ยเทพเจา้ไฉ่

ซิงเอีย๊ เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรพัยส์ินเงินทอง หรือถา้ท่านไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลกูได ้

 นาํท่านอิสระในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนนนาธาน ณ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งมีรา้นคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือก

ซือ้มากมายราคาถกู เช่น GIORDANO, BOSSINI เป็นตน้ เพื่อเป็นของฝากของที่ระลกึ ของขวญั หรือเลือกเดิน 

ชอ้ปป้ิงสินคา้หา้งปลอดภาษีดิวตีฟ้รี และโอเชี่ยนเทอรม์ินลัแหลง่รวมสินคา้ชัน้นาํชื่อดงั ที่มีรา้นคา้ใหท้่านเดิน 

ชอ้ปป้ิงกว่า 700 รา้นคา้ อาทิ ARMANI, ESPRIT, EMPORIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR และของ

ฝากคณุหนท่ีู TOY’R US หรือเดินชอ้ปป้ิงสินคา้บนถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหลง่รวมเครื่องใชไ้ฟฟ้า และอปุกรณ์

สื่อสารที่ทนัสมยั 

คํ่า อิสระ รับประทานอาหารคํ่า  



 

 

พักทีโ่รงแรม PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

 3 กระเช้านองปิง 360 องศา-พระใหญ่เทยีนถาน-หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง 

 ช้อปป้ิงทีห้่างดัง CITYGATE OUTLET-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซาํ 

 นาํท่านขึน้ กระเช้านองปิง 360 องศา (แบบธรรมดา) นาํท่านนมสัการ พระใหญ่เทียนถาน ณ  วัดโป่วหลิน 

หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ์ 160 ชิน้ องคพ์ระพทุธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนือสู่

จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสงู 26.4 เมตรบนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มีความสงูทัง้สิน้ 34 

เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดยพระพทุธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่

เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสงูเท่ากบัตึก 3 ชัน้ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทียนถานใน



 

 

ปักก่ิง นาํท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

สขุภาพ การงานการเงิน เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพรจากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึน้ชมฐาน

องคพ์ระได ้โดยจะมีบันไดทอดยาวจาํนวน 268 ขัน้ หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได ้และยังมีรูปป้ันของ

เทพธิดาถวายเคร่ืองสกัการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 จากนัน้ใหท่้านอิสระ ณ บริเวณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บริเวณ

หมู่บา้นจาํลองแห่งนีท่้านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไวไ้ด้

อย่างลงตัวแวะพักเหน่ือย หาของอร่อยกิน แนะนาํเตา้ฮวยหยินหยาง เตา้ฮวยท่ีผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

ระหว่างงาดาํ (สีดาํ) กบั เตา้หู ้(สีขาว) ใหค้วามสดชื่นไม่นอ้ย เร่ืองความอรอ่ยพดูไดค้าํเดียวว่า “ตอ้งลอง” 



 

 

หมายเหต ุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบาํรุง หรือปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถ

โคช้ของอทุยาน เพือ่นาํท่านขึน้สูย่อดเขาแทน 

กลางวัน อิสระ รับประทานอาหารกลางวัน 

 จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงที่หา้งดงั CITYGATE OUTLET ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยักบั OUTLET 

สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น 

BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และชัน้ใตดิ้นจะมีซุปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ลือก

ซือ้สินคา้ ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช ้หรือว่าผลไมส้ดๆ จบัจ่ายกนัไดอ้ย่างจใุจ 

 ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติเช็กแลปก๊อก 

21.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่วบินที ่EK385 (21.00-23.15) 

23.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 



 

 

 
 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาค่าบริการทัวรต์่อท่าน 

ผู้ใหญ่ท่านละ เด็กพักคู่กับผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว 

14 - 16 มกราคม 2566 17,999 17,999 

6,500 

03 - 05 กุมภาพันธ ์2566 18,999 18,999 

10 - 12 กุมภาพันธ ์2566 19,999 19,999 

17 - 19 กุมภาพันธ ์2566 18,999 18,999 

24 - 26 กุมภาพันธ ์2566 19,999 19,999 

03-05 มีนาคม 2566 19,999 19,999 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านไดช้าํระเงิน

แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตสุุดวิสยั

ต่างๆ ทัง้นีจ้ะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ทาํใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง

เวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศ หรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดสาํรองเวลาในการจองตั๋ว

เครื่องบินไวอ้ย่างตํ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋ว

เครื่องบินท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 30 ท่าน** 

** เน่ืองจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม

เท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า สาํหรบัท่านท่ีพักหอ้ง 3 เตียงขนาดของ

หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ ** 

 

 อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  



 

 

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ไม่

คุม้ครองโรคประจาํตัวหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืน ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง

กรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม)์ 

8. นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 

9. ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)  

 

 อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้-แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีนํา้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร ์

และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระท่ีมีนํา้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

5. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

6. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ (ชาํระกบัหวัหนา้ทวัรใ์นวนัสดุทา้ยของการเดินทาง) 

7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

 

 การจอง และการชาํระ 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะ

ยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้  

2. สว่นที่เหลือชาํระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง / เฉพาะวนัหยดุยาว และนกัขตัฤกษ ์ชาํระสว่นท่ีเหลือ 45 วนัก่อนการเดินทาง 

เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกั และตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยอตัโนมติั 



 

 

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามที่กาํหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 

3) เมื่อท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมด หรือเพียงบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข และขอ้ตกลง

ต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และเหลือหนา้กระดาษอย่างตํ่า 2 หนา้ 

เพื่อทาํการสาํรองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลิกการจอง

ทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียว ท่าน และครอบครวัของท่านตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนทาํการจอง เพื่อความถกูตอ้ง และความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษัิท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการกาํหนดผูเ้ดินทางขัน้ตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้าํหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง ขั้นตํ่า 15 

ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการ

เดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบลว่งหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ

ใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนัเน่ืองมาจากการ

คอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติมขึน้ หรืออาจทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวัน

เดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอ และยืนยนัจาํนวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระเงินเขา้มาแลว้

จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจาํนวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจาํเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัท

ฯ คิดค่าใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยท่ีสุดเท่าจาํนวนเงินมัดจาํ ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้

เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษัิทฯ 

 



 

 

 เงือ่นไขการยกเลิกการจอง และการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาล หรือหยุดยาว เช่น สงกรานต ์/ ปี

ใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดั

จาํตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่า

มดัจาํตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ชาํระแลว้ทัง้หมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ และคืนค่าทวัรส์่วน

ใดสว่นหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้ม

เขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรท์ัง้หมกดหรือค่ามัดจาํ

มาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋ว

เครื่องบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ

ดาํเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 หมายเหตุสาํคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสาย

การบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, 

แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน, การ

นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรค

ระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํา้มนั และภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 



 

 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของทรพัยส์ินส่วนตวั 

ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯจะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง

ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือ เดินทาง

ราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจาก

เหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถ

ใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการชาํระค่าใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิดจากการ

ตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้าํระ

ค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่งวิลแชร ์หรือ

บคุคลท่ีไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษัิทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการ

หรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นสาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบรษัิทฯ กาํกบัเท่านัน้ 

 

 ตั๋วเคร่ืองบิน และทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัท่าน 

จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษัิททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้าํรองที่นั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  



 

 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็น ผู้

รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผู้

กาํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยนั

จากทางสายการบิน  

5. การจัดท่ีนั่ งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อกาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอคาํยืนยันว่าทวัรน์ัน้สามารถ 

ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษัิทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนดท่าน 

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

เดินทาง มิฉะนัน้บรษัิทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

 

 โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พัก โดยมีหอ้งพักสาํหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 



 

 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม (บางครัง้ตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  

7. โรงแรมในฮ่องกงจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็น

หอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 

 

** เมื่อท่านชาํระเงนิค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 

** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
 


