
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิ (HX) 

 ประทบัรอยมอืคนดงั Avenue Of Star  

 การแสดงแสงสเีสยีง A Symphony Of Lights 

 สนกุสดุเหวีย่งทีส่วนสนกุ “Disneyland”  

 จดุชมววิวคิตอเรยีพคี พิเศษ!!! นัง่ Peak Tram  

 ไหวพ้ระขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล  
 ชอ้ปปิง้สดุมนัสย์า่นถนนนาธาน (จมิซาจุย่)  

 พเิศษ!!! COUNTDOWN ฮอ่งกง ตอ้นรบัปใีหม ่ค.ศ.2015  

 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง             
วันแรก  สนามบนิสุวรรณภมิู – ฮ่องกง – Avenue Of Star + A Symphony Of Lights                                  (-/-/D)  

05.30 น.              คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้  4 เข้าทางประตหูมายเลข 5  
เคาน์เตอร์ K สายการบิน Hong Kong  Airlines  พบเจ้าหน้าที่ฯ บริษัทคอยให้การต้อนรับ 

08.50 น.              เหิรฟา้สู ่ฮ่องกง โดยเทีย่วบิน  HX768 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  
12.40 น.              ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะทา่นออกทาง Exit B  

จากนัน้นําทา่นเดินทางผา่นสะพานชิงหมา่ ซึง่เป็นสะพานท่ีถือได้วา่เป็นสะพานรางคู ่ท่ียาวที่สดุในโลก  
ค ่า                   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 1)  

นําทา่นชม  Avenue of Star ทา่นจะได้พบกบัรอยประทบัมือของบคุคลที่มีช่ือเสยีงและเป็นแรงบนัดาลใจของโลกฮอลลวีู้ด
ตะวนัออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลยีงเฉาเหวย่, จางมา่นอวี,้ เจ็ท ล,ี มิเชล โหยว่ ยงัไมร่วมถึงคนดงัอื่นๆ ที่ได้ประทบัรอยมือลงบน
พืน้ซีเมนต์ นําทา่นชม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทกุคํ่าคนื การแสดงมลัติมีเดีย
สดุยอดตระการตาที่ได้รับการบนัทกึในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรท่ียิ่งใหญ่ที่สดุของโลกครอบคลมุพืน้ท่ี
อาคารตกึระฟา้สาํคญัตา่งๆที่ตัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟา้ของตกึเหลา่นีป้ระดบัไปด้วยแสงไฟ ซึง่
เพียงกดสวติช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก NEWTON PLACE / PANDA / REGAL / HARBOUR PLAZA  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง  ฮ่องกง – น่ังกระเช้าพระใหญ่นองปิง 360 – ดีสนีย์แลนด์                                                            (DS/-/-) 

เช้า                      บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ติ่มซ า) (มือ้ที่ 2)  
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง 
และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกงนําท่านนั่ง กระเช้า Ngong 

ping 360 จากตงุชงุสูท่ี่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ทา่นจะได้ชมทิวทศัน์รอบตวั360 
องศาของเกาะลนัเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพืน้ที่ 
1.5 เฮคตาร์ ที่ระดบัความสงู 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธ์ิ
ประทบักลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สดุในโลกจากเกือบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านลา่ง ไต่ขึน้บนัได 268 
ขัน้สูฐ่านท่ีองค์พระนัง่ประทบัอยู ่เหนือระดบันํา้ทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผน่สมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนกั 
250ตนัและสูง 34 เมตรองค์ หันพระพักตร์ไปยงัเนินเขาเบือ้งล่างบริเวณทะเลจีนใต้...ให้ท่านได้สมัผัสกับ  หมู่บ้าน
วัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง
มากมาย บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่งนีท้่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวฒันธรรม
ดัง้เดิมไว้ได้อย่างลงตวั จากนัน้อิสระช้อปปิง้สินค้าแต่ละแบรนด์พาเหรดกันลดราคาอย่างกระหนํ่า ที่ห้างดงั  Citygate 

Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินค้าแบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, 
Polo, Raugh Laurence หรือวา่จะเป็น Burberry รวมทัง้รองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชัน้ใต้ดินจะมี Supermaket 
ขนาดใหญ่ให้ทา่นได้จบัจ่ายกนัได้อยา่งจใุจ 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ “ สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ”  ซึง่เมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2555 ท่ีผา่นมาได้มีการเปิดตวั
เขตสวนสนกุใหมท่ี่มช่ืีอวา่ “กริซลีย์ กัลช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสดุเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลก



 

 

 

 

 

  
 

 

 

ตะวนัตก ผจญภยัหลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มนัส์ ไมเ่หมือนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถ่ือน “รัน อเวย์ มายน์ 
คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แนน่!!!  ครัง้แรกกบัโคสเตอร์ภาคพืน้ดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วย
แดนเถ่ือนแปลกตา เลีย้วเลาะผา่นโตรกธาร นํา้พรุ้อน “ไกเซอร์ กลัช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุง่สะเทือนทัว่ทัง้
พืน้ดิน แล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหลก็ หลบสายนํา้ที่สาดสา่ย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหา
เพื่อนใหม ่เลง็ให้แมน่ แล้วพน่สายนํา้จากเคร่ืองสบูลมของชา่งตเีหลก็ สนกุสนานกนัแบบเย็นฉ่ํา ...ดินแดนท่ียิ่งใหญ่เหนือ
คําบรรยายอีกที่หนึง่ที่ไมค่วรพลาด!!! แหง่เดียวในเอเชีย “ทอย สตอร่ีแลนด์”(TOY STORYLAND) ธีมแลนด์จากดิสนีย์ 
พิคซาร์ สาํหรับเด็กทกุวยั เมื่อเหลา่ของเลน่ออกมาสนกุสนาน ระวงั! ปฏิบตัิการร่วมกบักองกําลงัของแอนดี ้ทอย โซล
เจอร์ พาราชู้ต ดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่พสธุาร่อนจากเวหาสู่
พืน้โลก, แล้วร่วมวิ่งไลง่บัหาง สา่ยหวั สา่ยหาง โยกกนัหวัหมนุ กบั สลิง้กี ้ด๊อก สปิน (SLINKY DOG SPIN), 
กร๊ีด! สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรีนาลนีกระฉดู บนรางรูปตวั U ที่ความสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซี เรสเซอร์ (RC 

RACER) ….จากนัน้พบกบัเคร่ืองเลน่อนัทนัสมยัและสนกุสนานอกี 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ย ูเอส เอ” (MAIN 

STREET USA) ก้าวเข้าสู ่ความมีชีวติชีวา เทศกาลเฉลมิฉลองของอเมริกนัทาวน์ สนกุสนานไปกบั ไฟลท์ ออฟ แฟนตาซี 
พาเหรด 2 รอบของทกุวนั ทา่นจะได้พบกบัร้านค้าขายของที่ระลกึและร้านอาหารมากมาย สนกุกบัรถไฟไอนํา้โบราณรอบ
สวนสนกุ โซนที่สอง “ทูมอร์โรว์แลนด์” (TOMORROW LAND) ตื่นเต้น สนกุสนาน เหาะทะยานผา่นห้วงอวกาศอนัมดื
มิดไปกบัโรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาท์เท่น” (SPACE MOUNTAIN) และ “บัซ ไลท์เยยีร์ แอสโทร บลาสเทอร์” 
(BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS) เคร่ืองเลน่ท่ีปกปอ้งจกัรวาลยงิตอ่สู้ผู้ รุกรานพร้อมเก็บ
คะแนน ORBITORN เคร่ืองเลน่ขบัยานอวกาศ โซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด์” (FANTASY LAND) ดื่มดํา่ไปกบัโลกแหง่
เทพนิยาย พบกบัเจ้าหญิง ณ ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา สนกุกบัเมืองเทพนิยาย ลอ่งเรือตามเร่ืองราวรอบโลกที่ “อิทส์ อะ 
สมอล เวิล์ด (IT’S A SMALL WORLD) ประทบัใจไปกบัการแสดงแบบบรอดเวย์ มวิสคิคลัที่ “เดอะ โกลเด้น มิก
กีส์้” (THE GOLDEN MICKEYS) โซนที่สี่ “แอดเวนเจอร์แลนด์” (ADVENTURE LAND) เดินทางเข้าสูป่่าใหญ่ 
ดินแดนแหง่การผจญภยัอนัตื่นเต้น “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (JUNGLE RIVER CRUISE) ลอ่งเรือในป่าอนันา่สนกุสนาน 
ผจญภยักบัสตัว์ป่าอนันา่ตื่นเต้นนานาชนดิ TARZAN’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ชมมิวสคิลั 
โชว์  FESTIVAL OF THE LION KING ตื่นตะลงึกบัเคร่ืองแตง่กาย เหลา่แดนซ์เซอร์ เทคนิคพิเศษ และกายกรรม เมื่อสิน้
แสงอาทิตย์ทา่นจะตื่นตะลงึกบัความสวยงามจนมิอาจละสายตาของปราสาทSLEEPY ปราสาทเทพนิยายซึง่ถกูตกแตง่
ด้วยไฟทัว่ทัง้ปราสาท  
** อิสระอาหารกลางวนัและเยน็ ตามอธัยาศัย **  ชมไฮไลท์ ของทกุคํา่คืน (เวลาประมาณ  20.30 น.) แขกผู้มีเกรียติ
ทกุทา่น ร่วมเนรมิตประกายพราวแพรวให้ประสาทระยิบระยบัดจุเพชรนํา้งาม และ ในชว่งสง่ท้ายของแตล่ะคืน ชมดอกไม้
ไฟ กระจายตามจงัหวะเสยีงเพลง  อนัสวยงามตระการตา  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก NEWTON PLACE / PANDA / REGAL / HARBOUR PLAZA  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

วันที่สาม      วัดแชกงหมิว – จุดชมวิววิคตอเรียพ้อยท์ – รีพลัสเบย์ – จิวเวอร์ร่ี  อิสระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ                                                                                                 
                                                                                                                                                           (DS/L/-)  

เช้า                      บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ติ่มซ า) (มือ้ที่ 3)  
….จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่วัดแชกุงหมวิ เพื่อสกัการะเทพเจ้าแชกงุ และ
ให้ทา่นหมนุกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัวา่ถ้าหมนุ 3 รอบ จะขบัไลส่ิง่ชัว่ร้าย
และ นําแตส่ิง่ดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดันีใ้นวนัขึน้ปี
ใหม ่….….จากนัน้นําทา่นเที่ยวเกาะฮ่องกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA  จาก
สถาน ีพีคแทรม  เพื่อโดยสารรถราง ด้วยระยะทาง 1.4 กิโลเมตร  ไปยงั
ยอดเขาวคิตอเรียพีค สงูประมาณ 400 เมตรจากระดบันํา้ทะเล  พีคแทรมเปิด
ให้บริการครัง้แรกเมื่อ 28 พฤษภาคม ค.ศ.1888  ระหวา่งเส้นทางทา่นจะได้ตื่น
ตาตื่นใจกบัทศันียภาพของเกาะฮ่องกง ฝ่ังและเกาลนู ซึง่เตม็ไปด้วยตกึสงูระฟา้ 

และอาคารตา่งๆที่สร้างตามหลกัฮวงจุ้ย เช่น เซ็นทรัลพลาซา่ ไชนา่แบงค์ และตกึอื่นๆอนัเป็น
ธุรกิจชัน้ นําของฮ่องกง ของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบริสทุธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพ
อนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลนูได้ทัง้เกาะอยา่งชดัเจน ทัง้นีย้งัตื่นตากบัตกึระฟา้ที่สงู
ตระหง่านและอาคารตา่งๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุ้ย อาทิ ตกึ เซ็นทรัลพลาซา่, ตกึไชนา่
แบงค์และตกึอื่นๆ อนัเป็นท่ีตัง้ของธุรกิจ ชัน้นําของฮ่องกงพร้อมทัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามนา่
ประทบัใจ...พร้อมนมสัการขอพรจากเจ้าแมก่วนอิม และเทพเจ้าแหง่โชคลาภเพื่อเป็นสริิมงคลท่ีบริเวณชายหาด 

REPULSE BAY ข้ามสะพานตอ่อายซุึง่เช่ือกนัวา่ข้ามหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี จากนัน้ให้ทา่นได้รับพลงัจากศาลา
แปดทิศ ซึง่ถือวา่เป็นจดุรวมรับพลงัที่ดีที่สดุของฮ่องกง อีกทัง้ยงัให้ทา่นได้ขอพรเร่ืองเนือ้คู ่ณ จดุนีไ้ด้อีกด้วย จากนัน้นํา
ทา่นแวะชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี มเีคร่ืองประดบัมากมาย อาทิ เช่น แหวน, สร้อย , กําไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดีไซน์ที่ได้รับรางวลั
ระดบัเยี่ยม  พร้อมกบันําทา่นชมร้านหยกทีม่ีช่ือเสยีงของฮ่องกงอีกด้วย....  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่ 4)  
จากนัน้นาํทา่นช้อปปิง้ยา่น ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย แหลง่รวมสนิค้า Brand Name ชัน้นําที่มใีห้เลอืกชมและ ช้อปมากกวา่ 
700 ร้าน อาทิ ESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝากคณุหนทูี ่
Toy’s Us  สนิค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าแบรนเนมตา่งๆ จากนัน้อิสระให้ทา่นเต็มอิ่มกบั
การช้อปปิง้ยา่นจิมซาจุ่ย มกัจะตัง้ต้นกนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทัง้เคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟา้, กล้อง
ถ่ายรูปฯลฯและสนิค้าแบบที่เป็นของพืน้เมืองฮ่องกงอยูด้่วยและตามซอกตกึอนัซบัซ้อนมากมายมี SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปด้วยห้างสรรพสนิค้าเรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือม
ติดตอ่กนัสามารถเดินทะลถุึงกนัได้  
กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพื่อเดินทางสูส่นามบิน  

23.05 น.           เหิรฟา้กลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน Hong Kong Airlines  เที่ยวบินที่ HX 773 

01.10+1 น.      ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 DREAM GROUP  



 

 

 

 

 

  
 

 

 

อตัราค่าบริการ 

PERIOD 

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พักเดีย่ว 

กรุป๊ 
พักคู ่ทา่นละ 

พักผูใ้หญ2่
ทา่น 

พักผูใ้หญ2่ทา่น เพิม่ 

10-12 / 17-19 / 24-26 ม.ค. 58  
31 ม.ค.-02 ก.พ. 58  

21,900 20,900 19,900 5,000 16 

14-16 ก.พ. 58 22,900 21,900 20,900 5,000 16 

07-09 ก.พ. 58 /  
28 ก.พ.-02 ม.ีค. 58 

21,900 20,900 19,900 5,000 16 

07-09 / 14-16 / 21-23 /  
28-30 ม.ีค. 58 

22,900 21,900 20,900 5,000 16 

 

** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนและภาษีน า้มันเชือ้เพลิงที่เกนิกว่าที่ก าหนด ** 
** โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทัง้นีค้ านึงถงึผลประโยชน์ ของลกูค้าเป็นหลัก ** 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม     : 
 คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํา้มนัไว้เรียบร้อยแล้ว 

 คา่ที่พกั 2 คืน ห้องละ 2-3 ทา่น 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ

 หวัหน้าทวัร์ และหรือไกด์ของบริษัททวัร์ Land Operator  ทีฮ่่องกง ผู้ ชํานาญเส้นทาง 

 ประกนัอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 สมัภาระนํา้หนกัไมเ่กินทา่นละ 20 กก. 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ทําหนงัสอืเดินทางไทย 

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 

 คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 

 Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 วีซา่เข้าฮ่องกง  ในกรณีที่ผู้ เดินทางถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว หรือ ประเทศที่ท่ีต้องทาํวซีา่เข้าฮ่องกง คา่ธรรมเนียมการยื่นวซีา่กรุณา

สอบถามเจ้าหน้าที่  สาํหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่

เอกสารยื่นวีซา่ 

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ  (ประมาณ 20 HKD /วัน/ท่าน)  

 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ไทยประมาณวันละ 50 บาท /วัน/ท่าน 

 
 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
     -   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบใุน รายการ เดินทาง  

บริษัทของสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 
   -    เที่ยวบินราคา และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
   -    ราคานีเ้ป็นราคาสาํหรับนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยหรือผู้ ถือหนงัสอืเดินทางไทยเทา่นัน้ 
   -    เมื่อตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขและข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้    

ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
การส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาสาํรองที่นัง่+ชําระเงินมดัจําทา่นละ 5,000 บาท  

2. คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื ชําระทัง้หมดก่อนการเดินทาง 15 วนัทําการกอ่นออกเดินทาง 

การยกเลกิ 
1. สาํหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป  คืนเงินทัง้หมด 
3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเลิกการเดนิทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและฮ่องกง ไม่มีการคืนเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณี

ใดๆทัง้สิน้ ในกรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ จะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลือ่น
การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียม ในการมดัจําตัว๋ทา่น
ละ 10,000 บาท  และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

7. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนใน
ประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดั
จํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัแิละอื่นๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทาง

บริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจาก
อบุตัิเหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้
แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สาํรองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้
สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานที่ท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า 

10. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ 
ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัท ฯ จะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 


