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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภมิู)-SYMPHONY OF LIGHT 
10.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน EMIRATES (EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวก 

13.45 น. ออกเดินทางสู ่เขตบริหารพเิศษฮ่องกง โดยสายการบนิ EMIRATES เทีย่วบินที ่EK384 (13.45-17.40) 

*** น าท่านโดยสารเครื่องบินรุน่ A-380 เครื่องบินล  าใหญ่ท่ีสดุ ท่ีสามารถจผุูโ้ดยสารไดม้ากถึง 
 800 ท่าน/ล า อีกทัง้สายการบินยงัตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของสายการบินท่ีดีท่ีสดุอีกดว้ย *** 

17.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือ สนามบินเช็กแลปก๊อก ตัง้อยู่ในเมืองฮ่องกง ซึ่งเปิด
ใหบ้ริการในปี 2541 แทนสนามบินไคตั๊ก หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าเดินทางเป็นท่ี
เรียบรอ้ยแลว้ ไกดท์อ้งถ่ินจะคอยตอ้นรบัท่านท่ีประตทูางออกของสนามบิน 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ห่านยา่ง !! 



KHK110312-EK  ฮ่องกง-นองปิง 3 วนั 2 คืน (มกราคม-มีนาคม) 

20.00 น. น าท่านชม SYMPHONY OF LIGHT การแสดงมลัติมีเดียสดุยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่า
เป็นการแสดงแสง สี และเสียงดนตรีประกอบท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของโลก ครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตกึระฟ้าส  าคญัต่างๆ 
ท่ีตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอา่ววิคตอเรีย โดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีแ้ปลงโฉมใหเ้ป็นฉากโชวก์ารแสดงอย่างงดงาม
การแสดงประกอบดว้ย 5 Themes สวย ๆ ไดแ้ก่ Awakening, Energy, Heritage, Partnership สดุทา้ย The Final 
ท่ีจะท าใหท้่านเพลิดเพลินตลอดกบั 20 นาทีแห่งความสขุพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ (ทกุวนัจะมีการแสดงโชว์

ในเวลา 2 ทุ่มตรง เวน้แตว่นันัน้มีพายเุขา้ก็จะไมม่ีการแสดง) 
พักที ่PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  (พัก 2 คนื) 
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    2 วัดแชกงหมิว-วัดหวังตา้เซียน-เจา้แม่กวนอิมฮองฮ า-โรงงานจวิเวอรร่ี์-ร้านหยก-ยอดเขาวิคตอเรีย
พคี-ชายหาดรีพัลสเ์บย-์ช้อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซ า 
  น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (กังหันน าโชค) เพ่ือเป็นสิริมงคลเมื่อมาเยือนฮ่องกง ซึ่งเป็นวดัท่ีคนฮ่องกงให้

การเคารพนบัถือเป็นอย่างมากเป็นวดัเก่าแก่ และมีช่ือเสียงท่ีสดุวดัหนึ่งของฮ่องกง น าท่านนมสัการองคเ์ทพขนาด
ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในโถงแท่นบชูาหลกั โดยขา้งๆ มีกลอง และระฆงัขนาดใหญ่ตัง้อยู่ ถดัไปเป็นวงลอ้ใบพัดแห่ง
โชค คนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว ้และมาหมนุกังหันก่อนท่ีจะไปท าธุรกิจ หรือ ริเริ่มธุรกิจอย่างอ่ืนโดยเฉพาะ
เหลา่บคุคลส าคญัขา้ราชการ ดาราฮ่องกงจะมากราบไหว ้และหมนุกงัหันเพ่ือใหก้ารงาน หนา้ท่ี ธรุกิจ ราบรื่นเป็น

ท่ีรกัของเจา้นาย และพวกพอ้ง ซึ่งเช่ือวา่หากหมนุสามรอบแลว้จะน าพาความโชคดี เปลี่ยนดวงชะตาของตนเอง
ใหด้ีขึน้ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุสิ่งไมด่ีออกไปจากชีวิต 

 น าท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซยีน หรือ ซกิซกิหยวน หว่องไท่ซนิ เป็นวดัท่ีใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกบัเทพ
เจา้ดา้ยแดง "เทพเจา้หยคุโหลว" หรือท่ีรูจ้กักนัในนามเทพเจา้แห่งจนัทรา หรือผูเ้ฒา่แห่งดวงจนัทร  ์โดยเราจะเห็น
รูปป้ันองคเ์ทพเจา้ถือสมดุเนือ้คูอ่ยู่ตรงกลางระหว่าง ดา้นซา้ยเป็นเจา้สาว ดา้นขวาเป็นเจา้บ่าว มีดา้ยแดงผกูโยง
ไปยงัองคห์ยุคโหลว จะมีวิธีการท านิว้ส  าหรบัสอดดา้ยแดงแสดงใหเ้ห็นอยู่ดา้นหนา้ เดินไปหยิบดา้ยแดงซึ่งจะมี
วางอยู่ตรงซุม้ดา้นซา้ยมือ แลว้ก็ท  านิว้ตาม ท่ีส  าคญัอย่าท าดา้ยแดงหลดุมือเดด็ขาด 
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 น าท่าน ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า พร้อมท้ังท าพิธียมืเงินเทพเจ้า เพ่ือใหเ้ราร  ่ารวยเงินทอง เงิน
ไหลกองทองไหลมา วดัเจา้แมก่วนอิมฮองฮ า เป็นวดัท่ีขึน้ช่ือในการดา้นเงินทอง ปลดหนี ้ปิดยอดขาย ปิดดีล รบั
ทรพัยร์วัๆ โดยจะมีการขอพร และยืมเงินเจา้แมก่วนอิมฮองฮ า ปกติจะมีเป็นเทศกาล ซึ่งถา้ไมท่นัช่วงนัน้ก็สามารถ
ยืมไดต้ามฤกษ์สะดวกโดยเมื่อขอพร และยืมเงินไปแลว้หากส าเร็จตอ้งกลบัมาขอบคณุเจา้แม่กวนอิม  และเผา
กระดาษเงินกระดาษทองกลบัไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูฮอ่งกง 
 น าท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร่ี์ ท่ีขึน้ช่ือของฮ่องกง พบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวลัอนัดบัเย่ียม และใชใ้นการ

เสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวดัแชกง มาท าเป็นเครื่องประดบัไม่ว่าจะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล 
เพ่ือใหเ้ป็นเครื่องประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา 
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 น าท่านชม ร้านหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสตัวน์  าโชคอย่างป่ีเสีย๊ะ อิสระใหท้่านได้
เลือกซือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลกึหรือน าโชคแดต่วัท่านเอง 

 น าท่านขึน้สู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะไดส้มัผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสดชน สามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวท่ีดีท่ีสดุและหา้มพลาดเมื่อมา The Peak 
สามารถมองเห็นวิวไดร้อบทิศทั้ง 360 องศา มีความสงูถึง 428 เมตรจากระดบัน า้ทะเลท่ีจุดนีส้ามารถมาชมวิว
เมืองฮ่องกงไดท้ั้งวนัซึ่งในแตล่ะช่วงเวลาก็จะมีวิวท่ี  สวยงามแตกตา่งกันไป วิวท่ีมองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและ
อาคารสงูระฟ้าของฮ่องกง ท่ีก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอื่นๆ อนั
เป็นท่ีตัง้ของธรุกิจ ชัน้น  าของฮ่องกงพรอ้มทัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

 น าท่านนมสัการขอพรส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณ ชายหาดรีพัลสเ์บย ์โดยเช่ือวา่ ณ บริเวณหาดรีพลัส์
เบยเ์ป็นจดุท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสดุของเกาะฮ่องกง…น าท่านเริ่มขอพร เจา้แม่กวนอิม เจา้แม่ทบัทิม ตอ่ดว้ยเทพเจา้ไฉ่
ซิงเอีย๊ เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรพัยส์ินเงินทอง หรือถา้ท่านไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลกูได  ้
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 น าท่านอิสระในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนนนาธาน ณ ย่านจมิซาจุ่ย ซึ่งมีรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือก
ซือ้มากมายราคาถกู เช่น GIORDANO, BOSSINI เป็นตน้ เพ่ือเป็นของฝากของท่ีระลกึ ของขวญั หรือเลือกเดิน 
ชอ้ปป้ิงสินคา้หา้งปลอดภาษีดิวตีฟ้รี และโอเช่ียนเทอรม์ินลัแหลง่รวมสินคา้ชัน้น  าช่ือดงั ท่ีมีรา้นคา้ใหท้่านเดนิ 
ชอ้ปป้ิงกวา่ 700 รา้นคา้ อาทิ ARMANI, ESPRIT, EMPORIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR และของ
ฝากคณุหนท่ีู TOY’R US หรือเดินชอ้ปป้ิงสินคา้บนถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหลง่รวมเครื่องใชไ้ฟฟ้า และอปุกรณ์
สื่อสารท่ีทนัสมยั 

ค า่ อสิระ รับประทานอาหารค า่  
พักทีโ่รงแรม PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 3 กระเช้านองปิง 360 องศา-พระใหญ่เทยีนถาน-หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง 
 ช้อปป้ิงทีห่า้งดงั CITYGATE OUTLET-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซ า 
 น าท่านขึน้ กระเช้านองปิง 360 องศา (แบบธรรมดา) น าท่านนมสัการ พระใหญ่เทียนถาน ณ  วัดโป่วหลิน 

หรือ นิยมเรียกวา่พระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธ์ิ 160 ชิน้ องคพ์ระพทุธรูปหนัพระพักตรไ์ปทางเหนือสู่
จีนแผน่ดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสงู 26.4 เมตรบนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มีความสงูทัง้สิน้ 34 
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เมตร คา่ก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีช่ือเรียกอย่างไมเ่ป็นทางการวา่ พระใหญ่
เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบชูามีความสงูเท่ากบัตกึ 3 ชัน้ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทียนถานใน
ปักก่ิง น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สขุภาพ การงานการเงิน เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพรจากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึน้ชมฐาน
องคพ์ระได ้โดยจะมีบันไดทอดยาวจ านวน 268 ขั้น หรือชมวิวของเกาะลนัเตาในมมุสงูได ้และยังมีรูปป้ันของ
เทพธิดาถวายเครื่องสกัการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองคพ์ระ 

 จากนั้นใหท้่านอิสระ ณ บริเวณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ใหท้่านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บริเวณ
หมูบ่า้นจ าลองแห่งนีท้่านจะไดพ้บความสนกุท่ีสามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไวไ้ด้
อย่างลงตัวแวะพักเหน่ือย หาของอร่อยกิน แนะน าเตา้ฮวยหยินหยาง เตา้ฮวยท่ีผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัว
ระหวา่งงาด  า (สีด  า) กบั เตา้หู ้(สีขาว) ใหค้วามสดช่ืนไมน่อ้ย เรื่องความอรอ่ยพดูไดค้  าเดียววา่ “ตอ้งลอง” 

หมายเหต ุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถ
โคช้ของอทุยาน เพือ่น าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน 

กลางวัน อสิระ รับประทานอาหารกลางวัน 
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 จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั CITYGATE OUTLET ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยักบั OUTLET 
สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวา่จะเป็น 
BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และชัน้ใตด้ินจะมีซปุเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ลือก
ซือ้สินคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกิน ของใช ้หรือวา่ผลไมส้ดๆ จบัจ่ายกนัไดอ้ย่างจใุจ 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาตเิชก็แลปก๊อก 
21.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่วบินที ่EK385 

23.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 
 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาค่าบริการทวัรต์อ่ทา่น 

ผู้ใหญ่ทา่นละ เดก็พกัคู่กับผู้ใหญ ่ พกัเดีย่ว 
14 - 16 มกราคม 2566 17,999 17,999 

6,000 
03 - 05 กุมภาพนัธ ์2566 18,999 18,999 
10 - 12 กุมภาพนัธ ์2566 19,999 19,999 
17 - 19 กุมภาพนัธ ์2566 18,999 18,999 
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24 - 26 กุมภาพนัธ ์2566 19,999 19,999 
03-05 มีนาคม 2566 19,999 19,999 

 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือ่นไขแนบท้ายโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านไดช้  าระเงิน
แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรบัเง่ือนไขแลว้ และไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขได  ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตสุดุวิสยั
ตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค  านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั  

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจริง อาจจะมเีหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้ หรือมกีารเปลีย่นแปลง

เวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศ หรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองตั๋ว
เครื่องบินไวอ้ย่างต  ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋ว
เครื่องบินท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่20 ท่านขึน้ไป รบัไมเ่กิน 30 ท่าน** 
** เน่ืองจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบังคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านั้นท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส  าหรบัท่านท่ีพักหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ ** 
 

 อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอบุัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ไม่

คุม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืน ๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง
กรมธรรมฯ์  

7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม)์ 
8. น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

 
 อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้-แจง้ออกส  าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
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2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มินิบาร ์

และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน  า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
5. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
6. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ช าระกบัหวัหนา้ทวัรใ์นวนัสดุทา้ยของการเดินทาง) 
7. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 
 การจอง และการช าระ 

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้บัญชี ท่ีนั่งจะ
ยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้  

2. สว่นท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง / เฉพาะวนัหยดุยาว และนกัขตัฤกษ์ ช  าระสว่นท่ีเหลือ 45 วนัก่อนการเดินทาง 
เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส  ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ท่ีพกั และตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอตัโนมตัิ 
1) หากไมช่  าระมดัจ  าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไมม่ีเง่ือนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่วา่จะทัง้หมด หรือเพียงบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข และขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และเหลือหนา้กระดาษอย่างต  ่า 2 หนา้ 

เพ่ือท าการส  ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจอง
ทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียว ท่าน และครอบครวัของท่านตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้ง และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบริษัท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต  ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง ข้ันต ่า 15 

ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก  าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมคา่ทวัร ์หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการ
เดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบลว่งหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 
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2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไมว่่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ตอ่ท่านก็ตาม อนัเน่ืองมาจากการ
คอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ าย
เพ่ิมเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้เล่ือนวัน
เดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอ และยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงินเขา้มาแลว้
จะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบรษัิท
ฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยท่ีสดุเท่าจ  านวนเงินมดัจ  า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
 เงือ่นไขการยกเลิกการจอง และการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาล หรือหยดุยาว เช่น สงกรานต ์/ ปี
ใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คนืเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่มดั
จ  าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ  าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คนืเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่า
มดัจ  าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ  าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ และคืนคา่ทวัรส์ว่น

ใดสว่นหนึ่งใหท้่านไดไ้มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ดา่นตรวจคนเขา้เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรท์ั้งหมกดหรือค่ามดัจ  า
มาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางตา่งประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด  าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส  าหรบัการด  าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปลี่ยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสาย

การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, 
แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหว, โรค
ระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้ทั้งนีท้างบริษัทจะค  านึงถึง ผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส  าคญั  
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3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนั และภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของทรพัยส์ินสว่นตวั 

ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง

ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือ เดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจาก
เหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระคา่ใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื ้อ ซึ่งเกิดจากการ
ตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินในการบริการนั้นๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษัทฯ ไดช้  าระ
คา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่งวิลแชร ์หรือ
บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไมไ่ดใ้ชบ้ริการบางรายการ
หรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทจึงค  านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นส  าคญั 
12. หา้มน าเขา้กัญชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
 

 ตั๋วเคร่ืองบิน และทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัท่าน 

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเกบ็  
2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลกิทวัรไ์มว่า่จะดว้ยสาเหตใุด

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ  าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่ายแลว้แตส่ายการบินและ ช่วงเวลาเดนิทาง  
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็น ผู้

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

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพ่ิมเติมโดยมีเอกสารยืนยัน
จากทางสายการบิน  
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5. การจัดท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่ งทางบริษัทไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และทางบริษัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอค  ายืนยนัวา่ทัวรน์ัน้สามารถ 
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมนี  า้หนกัเกินกวา่ก าหนดท่าน 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างน้อย 7 วนัก่อน

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
 

 โรงแรมทีพ่กั 
1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 
2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พัก โดยมีหอ้งพักส  าหรบัผูส้บูบุหรี่  / ปลอด

บหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ิดกนัหรืออยู่คนละชัน้  
5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยอาจจะมีคา่ใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแตล่ะโรงแรม 
6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ (บางครัง้ตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม  
7. โรงแรมในฮ่องกงจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็น

หอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดั และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ 

 
** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


