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 วนัแรก          กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมิู) - สนามบนิฮอ่งกง 

 10.30  น  .  พรอ้ม  กนั  ที�  สนาม  บนิ  สุวรรณภมู ิ  ชั�น  4  ประตู  9  เคานเ์ตอร ์ T  สาย  การ  บนิ  Emirates  Airline  เจา้  หนา้ที�  ขอ  งบ  ร ิ ษทัฯ  คอย 

 ใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร 

 *  *  หมายเหต ุ **  เคานเ์ตอร ์ เชค็  อนิ  จะ  ปิด  บรกิาร  ก่อน  เวลา  เครื�อง  ออก  อย่าง  นอ้ย  60  นาท ี  และ  ผู ้ โดยสาร  พรอ้ม  ณ  ประตู  ขึ�น 

 เครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาท ี

 13.45 น.  บนิลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบนิ  Emirates  Airline  เที�ยวบนิที�  EK384  บรกิารอาหารและเครื�องดื�ม  บนเครื�อง 

 17.40  น  .  เดนิ  ทาง  ถงึ  สนาม  บนิ  CHEK  LAP  KOK  ฮอ่งกง  (  เวลา  ทอ้ง  ถิ�น  เรว็  กว่า  ไทย  1  ช  .  ม  .  กรุณา  ปรบั  นาฬกิา  ของ  ท่าน  เป็น  เวลา  ทอ้ง 

 ถิ�น  เพื�อ  สะดวก  ใน  การ  นดั  หมาย  )  หลงั  ผ่าน  ข ั�น  ตอน  การ  ตรวจ  คน  เขา้  เมอืง  และ  รบั  สมัภาระ  เรยีบรอ้ย  แลว้  จาก  นั�น  เดนิ  ทาง  สู่ 

 ที�พกั 

 คํ �า  **อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั** 

 ที�พกั  Panda Hotel ระดบั �*หรอืเทยีบเท่า 

 วนัที�สอง  วดัเจา้แม่กวนอมิฮงุฮาํ - โรงงานจวิเวอรร์ี� - รา้นหยก - วดัแชกงหมิว - วดัหวงัตา้เซียน - วดันางชีฉีหลนิ - สวนหนานเหลยีน 

 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูติ�มซาํขึ�นชื�อ  ของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตี�ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ 

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เดนิ  ทาง  สู่  วดั  เจา้  แม่  กวน  อมิฮงุฮาํ  (Kun  Im  Temple  Hung  Hom)  เป็น  วดั  เจา้  แม ่ กวน  อมิ  ที�  มชีื�อ  เสยีง  แห่ง 

 หนึ�ง  ใน  ฮ่องกง  ขอ  พร  เจา้  แม ่ กวน  อมิ  พระ  โพธสิตัว ์ แห่ง  ความ  เมตตา  ช่วย  คุม้ครอง  และ  ปก  ปกั  รกัษา  เป็น  วดั  เก่า  แก่  ของ  ฮ่องกง 

 สรา้ง  ต ั�งแต่  ปี  ค  .  ศ  .  1873  ถงึ  แม ้ จะ  เป็น  วดั  ขนาด  เลก็  ที�  ไม ่ ได ้ สวยงาม  มากมาย  แต่  เป็น  วดั  เจา้  แม ่ กวน  อมิ  ที�  ชาว  ฮ่องกง  นบัถอื  มาก 

 แทบ  ทกุ  วนั  จะ  ม ี คน  มา  บูชา  ขอ  พร  กนั  แน่น  วดั  ถา้  ใคร  ที�  ชอบ  เสี�ยง  เซยีมซ ี ที�  นี�  แมน่  มาก  และ  ที�  พเิศษ  กวา่  นั�น  นอกจาก  สกั  กา  ระ  ขอ  พร 

 แลว้  ยงั  ม ี พธิ ี ขอ  ซอ  งอ ั �ง  เปา  จาก  เจา้  แม ่ กวน  อ ิ มอ ี กดว้ย  ซึ�ง  คน  ส่วน  ใหญ่  จะ  นิยม  ไป  ใน  เทศกาล  ตรุษ  จนี  เพราะ  เป็น  ศิรมิงคล  ใน 

 เทศกาล  ปี  ใหม ่ เมื�อ  สกั  กา  ระ  ขอ  พร  โชค  ลาภ  แลว้  ก ็ ให ้ นาํ  ซอง  แดง  มา  วน  เหนือ  กระถาง  ธูป  หนา้  องค ์ เจา้  แม ่ กวน  อมิ  ตาม  เขม็  นาฬกิา  3 

 รอบ  และ  เกบ็  ซอง  แดง  นั�น  ไว ้ ซึ�ง  ภายใน  ซอง  จะ  ม ี จาํนวน  เงนิ  ที�ทาง  วดั  จะ  เขยีน  ไว ้ มาก  นอ้ย  แลว้  แต่  โชค  ถา้  หาก  เรา  ประสบ  ความ 

 สาํเรจ็  เมื�อ  ม ี โอกาส  ไป  ฮ่องกง  อกี  ก ็ ค่อย  กลบั  ไป  ทาํบญุ  อกี  คร ั�ง  ใน  โอกาส  หนา้  จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เยี�ยม  ชม  โรง  งาน  จ ิ ว  เวอร ์ รี�  ที�  ขึ�น  ชื�อ 

 ของ  ฮ่องกง  พบ  กบั  งาน  ด ี ไชน ์ ที�  ได ้ รบั  รางวลั  อนัดบั  เยี�ยม  และ  ใช ้ ใน  การ  เสรมิ  ดวง  เรื�อง  ฮ  วง  จุย้  โดย  การ  ย่อ  ใบพดั  ของ  กงัหนั  วดั 

 แชกง  มา  ทาํ  เป็น  เครื�อง  ประดบั  ไม ่ วา่  จะ  เป็น  จี�  แหวน  กาํไล  เพื�อ  ให ้ เป็น  เครื�อง  ประดบั  ตดิตวั  และ  เสรมิ  ดวง  ชะตา  นาํ  ท่าน  ชม 

 รา้น  หยก  ม ี สนิคา้  มากมาย  เกี�ยว  กบั  หยก  อาท ิ กาํไล  หยก  และ  สตัว ์ นํา  โชค  อย่าง  ปี�  

 เสี�ย  ะ  อสิระ  ให ้ ท่าน  ได ้ เลอืก  ชื�อ  เป็น  ของ  ฝาก  หรอื  เป็น  ของ  ที�  ระลกึ  หรอื  นาํ  โชค  แด่  ตวั 

 ท่านเอง 

 เที�ยง  บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 

 นาํ  ท่าน  เดนิ  ทาง  สู่  วดั  แช  กง  หมิว  (Che  Kung  Temple)  ให ้ ท่าน  ได ้ จดุ  ธูป  ขอพร  สกั 

 กา  ระ  เทพเจา้  แชกง  ให ้ ท่าน  ได ้ ต ั�ง  จติ  อธษิฐาน  ดา้น  หนา้  องค ์ เจา้  พอ่  แชกง  จาก  นั�น  ให ้

 ท่าน  หมนุ  กงัหนั  ทองแดง  จะ  ม ี กงัหนั  4  ใบพดั  แต่ละ  ใบ  หมาย  ถงึ  เดนิ  ทาง  ปลอดภยั 

 สุขภาพ  แขง็  แรง  โชค  ลาภ  และ  เงนิ  ทอง  เชื�อ  กนั  วา่  หาก  หมนุ  ครบ  3  รอบ  และ  ต ี กลอง 

 3  คร ั�ง  จะ  ช่วย  ปดั  เป่า  สิ�ง  ช ั �ว  รา้ย  ออก  ไป  และ  นาํพา  สิ�ง  ดีๆ   เขา้  มา  จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  ไป 

 วดั  หวงั  ตา้  เซียน  (Wong  Tai  Sin  Temple)  เป็น  วดั  เก่า  แก่  อายุ  กวา่  รอ้ย  ปี  โดย  ชาว 
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 ฮ่องกง  ส่วน  ใหญ่  เดนิ  ทาง  มา  วดั  นี�  เพื�อ  ขอ  พร  ให ้ สุขภาพ  แขง็  แรง  ไร ้ โรค  ภยั  เรื�อง  ความ  รกั  ไป  จนถงึ  ฤกษ ์ มงคล  ใน  การ  ทาํ  ธุรกจิ  ซึ�ง 

 วดั  แห่ง  นี�  เป็น  ที�  ประดษิฐาน  ของ  เทพเจา้  จนี  หลาย  องค ์ อย่าง  เทพเจา้  หลกั  ของวดั  คอื  เทพ  หวงั  ตา้  เซยีน  จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เดนิ  ทาง  สู่  วดั 

 นาง  ชี  ฉี  หลนิ  (Chi  Lin  Nunnery)  สรา้ง  ขึ�น  ต ั�งแต่  ปี  1934  และ  ใน  สมยั  ราชวงศ ์ ถงั  กไ็ด ้ ถกู  บูรณะ  ขึ�น  ใหม ่ ประมาณ  ปี  1990  ส 

 ถา  ปตั  กรรม  อาคาร  ต่างๆ  ของวดั  ทาํ  จาก  ไม ้  รูป  ทราง  คลา้ย  วดั  ญี�ปุ่ น  ดา้น  หนา้  วดั  ม ี สระ  ดอกบวั  ซึ�ง  เปรยีบ  เสมอืน  สญัลกัษณ ์ ของ 

 พระพทุธ  ศาสนา  ภายใน  วดั  ตกแต่ง  ดว้ย  ทอง  ไม ้  และ  ดนิ  เผา  เมื�อ  เดนิ  เขา้ไป  บรเิวณ  วดั  จะ  รูส้กึ  เงยีบ  สงบ  ต่าง  จาก  วดั  จนี  แห่ง  อื�น 

 ใน  ฮ่องกง  จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เดนิ  ชม  สวน  หนาน  เหลยีน  (Nan  Lian  Garden)  ได ้ รบั  การ  ตกแต่ง  และ  ออกแบบ  สไตล ์ จนี  และ 

 ญี�ปุ่ น  ผสม  กนั  ได ้ อย่าง  ลงตวั  ภายใน  ร่มรื�น  และ  สงบ  เตม็  ไป  ดว้ย  ตน้ไม ้ ดอกไม ้ นานา  พนัธุ ์ สวน  หนิ  บอ่  ปลา  คารพ์  นํ �าตก  จดุ  เด่น 

 ของ  สวน  แห่ง  นี�  ก ็ คอื  ศาลา  จนี  กลาง  นํ �า  ส ี ทอง  อร่าม  สวยงาม  สะพาน  ส ี สม้  นกั  ท่อง  เที�ยว  ที�มา  ที�  นี�  คง  ไม ่ พลาด  ที�  จะ  ถา่ย  รูป  กนั  ที�  จดุ  นี� 

 และนี�กเ็ป็นรูปถา่ยส่วนหนึ�งเท่านั�น 

 คํ �า  **อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั** 

 ที�พกั  Panda Hotel Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 วนัที�สาม  ยอดเขาวคิตอเรยีพคี -  รพีลัสเ์บย ์- พระใหญ่เกาะลนัตา - หมู่บา้นนองปิง - City Gate Outlet - สนามบนิฮอ่งกง - 

 กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมิู) 

 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูติ�มซาํขึ�นชื�อ  ของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตี�ยวหลอด, โจก๊ เป็นตน้ 

 จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่  ยอดเขาวคิตอเรยีพคี  โดยรถบสั 

 เดนิ  ทาง  ถงึ  จดุ  ชม  ววิ  สูง  396  เมตร  เหนือ  ระดบั  นํ �า  ทะเล  สมัผสั  บรรยากาศ  อนั  บรสุิทธิ�  สดชื�น  ท่าน  สามารถ  ชม  ทศันียภาพ  อนั 

 งดงาม  ของ  ตกึ  พ ี คทา  ว  เวอร ์  อาคาร  รูป  ร่าง  ครึ�ง  วงกลม  ที�  ม ี เอกลกัษณ ์  ชม  เกาะ  ฮ่องกง  และ  เกา  ลูน  ได ้ ท ั�ง  เกาะ  อย่าง  ชดัเจน  ท ั�งนี�  ยงั 

 จะ  ได ้ ตื�น  ตา  ตื�น  ใจ  กบั  ตกึระฟ้า  ที�  สูง  ตระหงา่น  และ  อาคาร  ต่างๆ  ที�  ก่อสรา้ง  ตาม  หลกั  ฮ  วง  จุย้  อนั  เป็น  ที�  ต ั�ง  ของ  ธุรกจิ  ช ั�น  นาํ  ของ 

 ฮ่องกง  พรอ้ม  ท ั�ง  ถา่ย  ภาพ  อนั  สวยงาม  น่า  ประทบั  ใจ  และ  เลอืก  ซื�อ  ของ  ที�  ระลกึ  ของ  ฮ่องกง  นานา  ชนิด  จาก  รา้น  คา้  ภายใน  อาคาร 

 เดอะ  พคี  ได ้ อกี  ดว้ย  จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เดนิ  ทาง  สู่  อา่ว  ร ี พสัเบย ์  เพื�อ  นมสัการ  และ  ขอ  พร  อนั  ศกัดิ�สทิธิ�  จาก  “  องค ์ เจา้  แม่  กวน  อมิ  ” 

 ปาง  ประทาน  พร  ที�  ชาว  ฮ่องกง  เชื�อ  วา่  ศกัดิ�สทิธิ�  มาก  พรอ้ม  กบั  นมสัการ  เทพเจา้  แห่ง  โชค  ลาภ  ไฉ่  ซิ� ง  เอี�ย  ที�  มชีื�อ  เสยีง  วา่  หาก  ใคร  ได ้

 มา  สมัผสั  องค ์ ท่าน  จะ  ได ้ รบั  แต่  เงนิ  ทอง  กลบั  บา้น  โดย  เอา  สอง  มอื  ลูบ  จาก  เครา  ท่าน  ลง  มา  แลว้  กาํมา  ใส่  ใน  กระเป๋า  ของ  ตวั  เอง 
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 เสมอืน  เป็น  เคลด็  วา่  ให ้ เงนิ  ทอง  ไหล  มา  เท  มา  สู่  กระเป๋า  หรอื  หาก  ท่าน  ไหน  ที�  ม ี บตุร  ยาก  แต่งงาน  แลว้  ยงั  ไมม่ ี บตุร  ให ้ มา  ขอพร  องค ์

 พระ  สงักจั  จา  ยน ์  ม ี ความ  เชื�อ  ที�  วา่  ถา้  หาก  ลูบ  ทอ้ง  ซา้ย  จะ  ได ้ ลูกชาย  ถา้  ลูบ  ทอ้ง  ขวา  จะ  ได ้ ลูกสาว  จาก  นั�น  พา  ท่าน  เดนิ  ขา้ม  สะพาน 

 ต่อ  อาย ุ ซึ�ง  ชาว  ฮ่องกง  เชื�อ  กนั  วา่  ถา้  ขา้ม  สะพาน  นี�  ได ้ จะ  สามารถ  ต่อ  อายุ  ได ้  และ  เมื�อ  เรา  ขา้ม  สะพาน  มา  แลว้  จะ  เป็น  ลาน  กวา้ง  ที�  เตม็ 

 ไป  ดว้ย  เซยีน  และ  เทพเจา้  มากมาย  ซึ�ง  รวม  ถงึ  องค ์ เทพเจา้  แหง่  ความ  รกั  ให ้ ทาํการ  อธษิฐาน  แลว้  ทาํการ  ลูบ  กอ้น  หนิ  ซึ�ง  จะ  นาํพา 

 ใหพ้บคู่  ส่วนท่านที�มคู่ีอยู่แลว้เมื�อไหวข้อพรท่านแลว้กท็าํใหร้กัม ั �นคงและยาวนาน 

 เที�ยง  บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร พเิศษ! เมนูชาบูสไตลฮ์อ่งกง 

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เดนิ  ทาง  สู่  พระ  ใหญ่  เกาะ  ลนัเตา  ไหว ้ ขอ  ความ  สาํเรจ็  ดา้น  บารม ี การ  ปกครอง  เป็น  พระพทุธ  รูป  ทอง  สมัฤทธิ� 

 ประทบั  กลาง  แจง้  องค ์ ใหญ่  ที�สุด  ใน  โลก  หนกั  250  ตนั  และ  สูง  34  เมตร  องค ์ พระ  หนั  พระ  พกัตร ์ ไป  ยงั  เนิน  เขา  เบื�อง  ลา่ง  บรเิวณ 

 ทะเลจนีใต ้ ต ั�ง  อยู่  บน  เกาะ  ลนัเตา  เดนิ  ทาง  ขึ�น  ดว้ย  กระ  เชา้  นอง  ปิง  ชม  ววิ  360  องศา  นาํ  ท่าน  ชม  หมู่  บา้น  นอง  ปิง  ซึ�ง  จะ  ม ี รา้น  คา้ 

 รา้น  ขาย  ของ  ฝาก  ของ  ที�  ระลกึ  หลาย  ประเภท  ต ั�ง  อยู่  เรยีง  ราย  ตลอด  สอง  ขา้ง  ทาง  จาก  นั�น  นาํ  ชอ้ป  ปิ� ง  City  Gate  Outlet 

 ศูนยก์ารคา้  ใน  รูป  แบบ  Outlet  ที�  รวบรวม  สนิคา้  แบ  รนดเ์นม  จาก  โรงงาน  มา  ลด  กระหนํ �า  สูงสุด  30-70%  เช่น  Esprit, 

 Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK  และม ี Food Court 

 คํ �า  **อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

 สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่สนามบนิ 

 21.10 น.  บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ  Emirates  Airline  เที�ยวบนิที�  EK385  บรกิารอาหาร และเครื�อง  ดื�มบนเครื�อง 

 23.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 ************************************************************************************ 

 อตัราค่าบรกิารและเงื�อนไข 

 ฮอ่งกง 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิ  Emirates 

 กาํหนดการเดินทาง  ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน  เด็กอายไุม่เกนิ 12 ปี ไม่เสรมิเตยีง  พกัเดี�ยว 

 เดนิทางเดือน มนีาคม 2566 

 19 - 21 มีนาคม 2566  17,990.-  16,990.-  4,500.- 

 26 - 28 มีนาคม 2566  17,990.-  16,990.-  4,500.- 

 เดนิทางเดือน เมษายน 2566 

 20 - 22 เมษายน 2566  18,990.-  17,990.-  4,500.- 

 27 - 29 เมษายน 2566  18,990.-  17,990.-  4,500.- 
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 อตัราค่าขา้งตน้นี� รวม 

 ✔  ต ั �วเครื�องบนิช ั�นประหยดัระบวุนัเดนิทาง ไป - กลบั พรอ้มคณะ 

 ✔  ค่าธรรมเนียมภาษนีํ �ามนัเชื�อเพลงิ และค่าภาษสีนามบนิ 

 ✔  ที�พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่ และไมต่อ้งการเพิ�มเงนิพกัหอ้งเดี�ยว) 

 ✔  อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื�อ หรอื เปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์ 

 ✔  ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ

 ✔  ค่าระวางนํ�าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก. 

 ✔  ค่ารถรบั-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ

 ✔  ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

 ✔  ค่าประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี 

 อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

 อตัราค่าบรกิารขา้งตน้นี� ไม่รวม 

 ×  ภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% 

 ×  ค่าธรรมเนียมภาษนีํ �ามนัเชื�อเพลงิ และค่าภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิปรบัเพิ�มขึ�น 

 ×  ค่า  ทาํ  หนงัสอืเดนิทาง  ไทย  ,  ค่า  ธรรมเนียม  สาํหรบั  ผู ้ ถอื  พาส  ปอรต์  ต่าง  ชาต ิ ,  ค่า  ทาํ  ใบ  อนุญาต  กลบั  เขา้  ประเทศ  ของ  คน  ต่าง  ชาต ิ (Re-Entry) 

 หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดนิทางในการจดัทาํเอง) 

 ×  ค่า  ใช ้ จ่าย  ส่วน  ตวั  นอก  เหนือ  จาก  รายการ  ที�  ระบ ุ  เช่น  ค่า  เครื�อง  ดื�ม  และ  ค่า  อาหาร  ที�  ส ั �ง  เพิ�ม  เอง  ,  ค่า  โทรศพัท ์ ,  ค่า  อาหาร  และ  เครื�อง  ดื�ม  ส ั �ง 

 พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ×  ค่า  ใช ้ จ่าย  อนั  เกดิ  จาก  ความ  ลา่ชา้  ของ  สาย  การ  บนิ  ,  อบุตัภิยั  ทาง  ธรรมชาต ิ ,  การ  ประทว้ง  ,  การ  จลาจล  ,  การ  นดั  หยุด  งาน  ,  การ  ถกู  ปฏเิสธ  ไม ่

 ให ้ ออก  และ  เขา้  เมอืง  จาก  เจา้  หนา้ที�  ตรวจ  คน  เขา้  เมอืง  และ  เจา้  หนา้ที�  กรม  แรงงาน  ท ั�ง  ที�  เมอืง  ไทย  และ  ต่าง  ประเทศ  ซึ�ง  อยู่  นอก  เหนือ  ความ 

 ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ×  ค่าปรบั สาํหรบันํ �าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก. 

 ×  ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�น, คนขบัรถ 1,200 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 1.  กรุณาทาํการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั�น โดยส่งแฟกซ ์หรอือเีมลลร์ายชื�อ และหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

 เพื�อยนัการจองที�น ั �ง พรอ้มชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท 

 2.  ค่าทวัรส่์วนที�เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั�งหมดก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 21 วนัทาํการ มเิช่นนั�นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ 

 ยกเลกิการเดนิทางของท่าน และการคนืเงนิท ั�งหมด หรอืบางส่วนตามค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ 

 3.  เมื�อท่านตกลงชาํระเงนิค่าบรกิารไมว่า่ท ั�งหมด หรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไข และขอ้ 

 ตกลงการใหบ้รกิารที�ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี�ท ั�งหมดนี�แลว้ 

 เงื�อนไขการยกเลกิ 

 1. ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั�งหมด  ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงื�อนไขใด ๆ ท ั�งสิ�น 
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 2. ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

 3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ่้ายท ั�งหมด 100% ของราคาทวัร ์

 4. สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯ 

 ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืค่ามดัจาํท ั�งหมด 

 เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

 1.  บรษิทัฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  เปลี�ยนแปลง  ราคา  และ  เงื�อนไข  ต่าง  ๆ   โดย  ไม ่ ตอ้ง  แจง้  ให ้ ทราบ  ลว่ง  หนา้  ท ั�งนี�  ให ้ ขึ�น  อยู่  กบั  ดุลยพนิิจ  ขอ  งบ  ร ิ

 ษทัฯ เท่านั�น อกีท ั�งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ�นสุดสมบูรณ ์

 2.  บรษิทัฯ  และ  ตวัแทน  ของ  บรษิทั  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ที�  จะ  เปลี�ยนแปลง  รายการ  ทวัร ์ ตาม  ความ  เหมาะ  สม  ให ้ สอดคลอ้ง  กบั  สถานการณ ์  ขอ้  จาํกดั 

 ดา้น  ภมู ิ อากาศ  และ  เวลา  ณ  วนั  ที�  เดนิ  ทาง  จรงิ  ท ั�งนี�  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  จะ  ยดึถอื  และ  คาํนึง  ถงึ  ความ  ปลอดภยั  รวม  ถงึ  ประโยชน ์ สูงสุด  ของ 

 ลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 3.  รายการทวัรนี์� เป็นการท่องเที�ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํ และดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

 4.  อตัรา  ค่า  บรกิาร  คดิ  คาํนวณ  จาก  อตัรา  แลก  เปลี�ยน  และ  ราคา  ต ั �ว  เครื�อง  บนิ  ใน  ปจัจบุนั  บรษิทัฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  ปรบั  เปลี�ยน  ราคา  ค่า 

 บรกิาร  ใน  กรณี  ที�  ม ี การ  ขึ�น  ราคา  ค่า  ต ั �ว  เครื�อง  บนิ  ค่า  ประกนั  ภยั  สาย  การ  บนิ  ค่า  ธรรมเนียม  นํ �ามนั  หรอื  ม ี การ  ประกาศ  ลด  ค่า  เงนิ  บาท  หรอื 

 อตัราแลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ�นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 

 5.  ใน  ระหวา่ง  การ  ท่อง  เที�ยว  นี�  หาก  ท่าน  ไม ่ ใช ้ บรกิาร  ใด  ๆ   ไม ่ วา่  ท ั�งหมด  หรอื  บาง  ส่วน  ถอืวา่  ท่าน  สละ  สทิธิ�  ไม ่ สามารถ  เรยีก  รอ้งขอ  คนื  ค่า 

 บรกิารได ้

 6.  หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั �วเครื�องบนิขากลบั ซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้

 7.  ค่า  บรกิาร  ที�  ท่าน  ชาํระ  กบั  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  เป็นการ  ชาํระ  แบบ  เหมา  ขาด  และ  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  ได ้ ชาํระ  ให ้ กบั  บรษิทัฯ  ตวัแทน  แต่ละ  แห่ง  แบบ  เหมา 

 ขาดเช่นกนั ดงันั�นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้

 8.  กรณี  เกดิ  ความ  ผดิ  พลาด  จาก  ตวัแทน  หรอื  หน่วย  งาน  ที�  เกี�ยวขอ้ง  จน  ม ี การ  ยกเลกิ  ลา่ชา้  เปลี�ยนแปลง  การ  บรกิาร  จาก  สาย  การ  บนิ 

 บรษิทั  ขนส่ง  หรอื  หน่วย  งาน  ที�  ให ้ บรกิาร  บรษิทัฯ  จะ  ดาํเนิน  โดย  สุด  ความ  สามารถ  ที�  จะ  จดั  บรกิาร  ทวัร ์ อื�น  ทดแทน  ให ้  แต่  จะ  ไม ่ คนื  เงนิ  ให ้

 สาํหรบัค่าบรกิารนั�น ๆ 

 9.  มคัคุเทศก ์ พนกังาน  และ  ตวัแทน  ขอ  งบ  ร ิ ษทัฯ  ไมม่ ี สทิธิ�  ใน  การ  ให ้ คาํ  สญัญา  ใด  ๆ   ท ั�ง  สิ�น  แทน  บรษิทัฯ  นอกจาก  ม ี เอกสาร  ลง  นาม  โดย  ผู ้ ม ี

 อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

 10.  โปรแกรม  ทวัร ์ นี�  จะ  สามารถ  ออก  เดนิ  ทาง  ได ้ ตอ้ง  ม ี จาํนวน  ผู ้ เดนิ  ทาง  ข ั�น  ตํ �า  20  ท่าน  รวม  ใน  คณะ  ตาม  ที�  กาํหนด  ไว ้ เท่านั�น  หาก  ม ี จาํนวน  ผู ้

 เดนิ  ทาง  รวม  แลว้  นอ้ย  กวา่  ที�  กาํหนด  ไว ้  บรษิทัฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  ยกเลกิ  หรอื  ปรบั  เปลี�ยน  กาํหนดการ  เดนิ  ทาง  ใน  กรณี  ที�  ม ี ผู ้ เดนิ  ทาง 

 10-15 ท่าน ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 16-19 ท่าน ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 1,000 บาท 

 11.  บรษิทัฯ  รบั  เฉพาะ  ผู ้ ม ี วตัถปุระสงค ์ เดนิ  ทาง  เพื�อ  ท่อง  เที�ยว  เท่านั�น  การ  เดนิ  ทาง  ของ  ผู ้ เดนิ  ทาง  ดว้ย  วตัถปุระสงค ์ แอบแฝง  อื�น  ๆ   เช่น  การ 

 ไป  คา้  แรงงาน  การ  คา้  ประเวณี  การ  คา้  มนุษย ์ การ  ขนส่ง  สนิคา้  หนี  ภาษ ี การ  ขน  ยา  เสพ  ตดิ  การ  โจรกรรม  การ  ขน  อาวุธ  สงคราม  การ  ก่อการ 

 รา้ย  และ  อื�น  ๆ   ที�  เขา้  ขา่ย  ผ ิ ดกฏ  หมาย  ผดิ  ศีล  ธรรม  อนั  ด ี บรษิทัฯ  มไิด ้ ม ี ส่วน  รู ้ เหน็  เกี�ยวขอ้ง  หรอื  ม ี ส่วน  ตอ้ง  รบั  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   กบั  การ 

 กระทาํดงักลา่วท ั�งสิ�น 

 12.  หาก  ผู ้ เดนิ  ทาง  ถกู  เจา้  หนา้ที�  ตรวจ  คน  เขา้  เมอืง  ของ  ประเทศ  นั�น  ๆ   ปฏเิสธ  การ  เขา้  -  ออก  เมอืง  ดว้ย  เหตผุล  ใด  ๆ   กต็าม  ถอื  เป็น  เหตผุล  ซึ�ง 

 อยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิท ั�งหมด 
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 13.  ผู ้ เดนิ  ทาง  ตอ้ง  ใช ้ วจิารณญาณ  ส่วน  ตวั  และ  รบั  ผดิ  ชอบ  ต่อ  การ  ตดัสนิ  ใจ  ใน  การ  เลอืก  ซื�อ  สนิคา้  ต่าง  ๆ   ใน  ระหวา่ง  การ  เดนิ  ทาง  ท่อง  เที�ยว  ดว้ย 

 ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื�อระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวนี� 

 14.  ผู ้ เดนิ  ทาง  ตอ้ง  รบั  ผดิ  ชอบ  ต่อ  การ  จดั  เกบ็  และ  ดูแล  ทรพัยส์นิ  ส่วน  ตวั  ของ  ม ี ค่า  ต่าง  ๆ   อย่าง  ระมดัระวงั  บรษิทัฯ  จะ  ไม ่ สามารถ  รบั  ผดิ  ชอบ 

 ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

 15.  บรษิทัฯ  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ต่อ  การ  สูญหาย  ของ  ทรพัยส์นิ  และ  สมัภาระ  ระหวา่ง  การ  เดนิ  ทาง  อนั  ม ี สาเหต ุ มา  จาก  สนาม  บนิ  สาย  การ  บนิ 

 บรษิทัขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

 16.  บรษิทัฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ที�  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ค่า  เสยี  หาย  ใน  เหตกุารณ ์ ที�  เกดิ  จาก  การ  ยกเลกิ  หรอื  ความ  ลา่ชา้  ของ  สาย  การ  บนิ  ภยั  ธรรมชาต ิ

 การ  นดั  หยุด  งาน  การ  จลาจล  การ  ปฏวิตั ิ รฐัประหาร  ที�  อยู่  นอก  เหนือ  การ  ควบคุม  ของ  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  หรอื  ค่า  ใช ้ จ่าย  เพิ�ม  เตมิ  ที�  เกดิ  ขึ�น  ทาง  ตรง 

 หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

 17.  บรษิทัฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ที�  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   ต่อ  การ  ไม ่ เป็น  ไป  ตาม  ความ  คาด  หวงั  และ  ความ  ไม ่ พงึ  พอใจ  ของ  ผู ้ เดนิ  ทาง  ที�  เกี�ยวขอ้ง  กบั 

 สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิ ีและพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 

 18.  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   ท ั�ง  สิ�น  หาก  ผู ้ เดนิ  ทาง  ประสบ  เหต ุ สภาวะ  ฉุกเฉิน  จาก  โรค  ประจาํ  ตวั  ซึ�ง  ไม ่ ได ้ เกดิ  จาก  อบุตัเิหต ุ ใน 

 รายการท่องเที�ยว (ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 19.  กรณี  ที�  ท่าน  ตอ้ง  ออก  ต ั �ว  ภายใน  เช่น  (  ต ั �ว  เครื�อง  บนิ  ,  ต ั �ว  รถ  ทวัร ์ ,  ต ั �ว  รถไฟ  )  กรุณา  สอบถาม  ที�  เจา้  หนา้ที�  ทกุ  คร ั�ง  ก่อน  ทาํการ  ออก  ต ั �ว 

 เนื�องจาก  สาย  การ  บนิ  อาจ  ม ี การ  ปรบั  เปลี�ยน  ไฟล ์ ทบนิ  หรอื  เวลา  บนิ  โดย  ไม ่ ได ้ แจง้  ให ้ ทราบ  ลว่ง  หนา้  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ  

 ใน  กรณี  ถา้  ท่าน  ออก  ต ั �ว  ภายใน  โดย  ไม ่ แจง้  ให ้ ทราบ  และ  หาก  ไฟล ์ ทบ ิ นม ี การ  ปรบั  เปลี�ยน  เวลา  บนิ  เพราะ  ถอืวา่  ท่าน  ยอมรบั  ใน  เงื�อนไข  ดงั 

 กลา่วแลว้ 

 20.  กรณี  ใช ้ หนงัสอืเดนิทาง  ราชการ  (  เลม่  นํ �าเงนิ  )  เดนิ  ทาง  เพื�อ  การ  ท่อง  เที�ยว  กบั  คณะ  ทวัร ์ หาก  ท่าน  ถกู  ปฏเิสธ  ใน  การ  เขา้  -  ออก  ประเทศ  ใด  ๆ  

 กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืค่าทวัร ์และรบัผดิชอบใด ๆ ท ั�งสิ�น 

 21.  หนงัสอืเดนิทาง  ตอ้ง  มอีายุ  การ  ใช ้ งาน  เหลอื  ไม ่ นอ้ย  กวา่  6  เดอืน  และ  บรษิทัฯ  รบั  เฉพาะ  ผู ้ ม ี จดุ  ประสงค ์ เดนิ  ทาง  เพื�อ  ท่อง  เที�ยว  เท่านั�น 

 (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึ และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
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