
 

 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13747 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 

ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน 
**ไหว้พระ 5 วัดดังที่สุดในฮ่องกง** 

 



 

เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) 
บริการอาหารบนเครื่องไปกลับ โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโล 
จุดเด่นโปรแกรม 
1.  พักฮ่องกง 4 ดาว 2 คืน !! 
2.  รวยเฮง เสริมปัง! กับการขอพร 5 วัด ดังที่สุดในฮ่องกง 
    วัดแชกง , เจ้าแม่กวนอิมฮุงฮัม อ่าวรีพลัสเบย์,  
    พระใหญ่เกาะลันเตา , วัดหวังต้าเซียน 
3.  ชมวิว 360 องศา ขึ้นกระเช้านองปิง (รวมบัตรเข้าเรียบร้อย) 
4.  ช้อปปิ้ง 3 ย่านดังที่สุด  ตลาดมงก๊ก , จิมซาจุ่ย , Outlet 
5.  อร่อยกับเมนู Signature ติ่มซ า / ห่านย่าง แสนอร่อย ที่ใครมาฮ่องกงต้องลอง! 

 
ตารางเดินทาง 

ตารางเดินทาง 
*ราคานี้เฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น* 

ผู้ใหญ ่
เด็กต่ ากว่า  
18 ปี 

พักเดี่ยว 

03-05 สิงหาคม 2562 (CX654/CX709) 12,900.- 12,900.- 5,500.- 

17-19 สิงหาคม 2562 (CX654/CX617) 12,900.- 12,900.- 5,500.- 

24-26 สิงหาคม 2562 (CX654/CX617) 12,900.- 12,900.- 5,500.- 

31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562 (CX654/CX617) 12,900.- 12,900.- 5,500.- 

****   ทารก อายุต่ ากว่า 2 ปี ราคา  7,000 บาท / น่ังตักผู้ใหญ่ 
 

*โปรดอ่านเงื่อนไขทัวร์ก่อนจอง! เมื่อท่านจองแล้วจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขครบทุกข้อแล้ว!!* 
 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) *ทารกไม่เก็บ 
 ราคาทัวร์ส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีเป็นพาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท 
 การันตีเดินทางขั้นต่ า 10 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ (หากน้อยกว่า 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน
เดินทาง) 
 บริษัทฯ ยินดีให้ค าปรึกษาเพิ่มเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เลื่อนวัน เพิ่มส่วนต่าง 
 ท่านที่มีตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) เช็คเวลาบินกับฝ่ายขายก่อนออกตั๋วของท่าน 
 ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดส่งให้ท่านก่อนเดินทาง 3 วัน 
 

 

โปรแกรมทัวร ์
วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ตลาดมงก๊ก  (XXX) 
12.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 Row M 
15.00 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX654 
18.50 น.  ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
หัวหน้าทัวร์น าท่านเดินออกทาง HALL B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน 



 

หมายเหต:ุ  ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ โดยสายการบินจะท าการสุ่มที่นั่งให้อัตโนมัติ 
โดยทางบริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงการท างานของสายการบินส่วนนี้ได ้
ตลาดมงก๊ก (MongKok Market) ย่านขายเสื้อผ้า เครื่องประดับ และของที่ระลึกในราคาย่อมเยา ตั้งอยู่
บนถนนตุงชอย ทอดยาว 1 กิโลเมตรให้โอกาสคุณได้ฝึกฝนทักษะการต่อราคาอย่างเพลิดเพลิน ชื่อของ
ตลาดแห่งนี้มีที่มาจากการเป็นแหล่งขายสินค้าส าหรับสตรีทุกวัย อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอีกหลากหลาย 
เช่น นาฬิกา เครื่องส าอาง กระเป๋า เครื่องตกแต่งบ้าน CD และของกระจุกกระจิกให้เลือกซื้อ จนคุณ
สามารถเพลิดเพลินกับการชมตลาดได้โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งใจไปซื้อสินค้าใดๆ สักชิ้น 

 
 

** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย ** 
 

เข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง) SAV Hotel / Silka Hotel  หรือใกล้เคียง 

วันสอง   รีพลัสเบย์ - วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮงฮัม) - วัดหวังต้าเซียน –  
         จิมซ่าจุ่ย (B/L) 
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) เมนู Signature ติ่มซ า !! 

(1) รีพลัสเบย์ (Repulse Bay) **ไหว้ขอให้มีบุตรส าเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจันทร์เสี้ยวสวยงามที่สุด
แห่งนี้มีรูปปั้นคู่สูงตระหง่านของ เจ้าแม่กวนอิม และ เจ้าแม่ทินโห่ว ตั้งอยูโ่ดดเด่นสง่างามท่ามกลางท้อง
ทะเลวิวสวยๆ รูปปั้นเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ เป็นเทพเจ้าที่ให้
โชคลาภและความร่ ารวยมั่งมีเงินทอง  วิธีการขอพร  น าแบงก์ที่มีเลขน าโชคความหมายดี ไปลูบบริเวณ
เคราขององค์เทพตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างบริเวณกระเป๋าเงินข้างตัวท่าน จากนั้นหอบเข้ากระเป๋าของเรา
เองเปรียบเสมือนท่านให้เงินเข้ากระเป๋าเก็บไว้เป็นทุนให้ค้าขายส าเร็จต่อไป 



 

 
(2) วัดแชกง (Che Kung Temple) **ไหว้ขอความส าเร็จธุรกิจการงาน** เป็นวัดที่สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึง
ต านานแห่งนักรบในราชวงศ์ซ่งและถูกกล่าวขานให้เป็นวัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า 
การหมุนกังหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันสิ่งช่ัวร้าย 
พลิกดวงชะตาที่ตกอับให้พ้นรอดปลอดภัย**เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอส าเร็จทุกราย ** 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

ร้านจิวเวอร์รี่ (Jewery Shop) ท่านจะได้พบกับจีก้ังหันของขลังช่ือดังทีทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้
ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกงวงล้อกังหันจะปัดเป่าอุปสรรคและพัดพาโชค
ลาภมาสู่ตนเองและครอบครัวท่านยังสามารถเลือกชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีได้ซึ่งดารานิยมเป็นอย่าง
มากเพราะส าเร็จตามที่ขอจากนั้นน าท่านเย่ียมชม ร้านหยก (Jade Shop) พบกับ หยกของแท้ ซึ่งชาว
จีนเชื่อว่าสรรพคุณที่มีความเย็นของหยกนั้นจะท าให้ผู้สวมใส่มีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย 



 

  
(3) วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮงฮัม) *ไหว้ขอยืมเงินต่อเงิน* วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 แม้
จะเป็นวัดขนาดเล็กแต่เป็นที่นับถือศรัทธามาก คนนิยมท าพิธีเสมือนกู้เงินจากเจ้าแม่กวนอิมเป็นต้นทุนท า
อะไรก็ได้ก าไรงอกเงยร่ ารวย มีโชคลาถไม่ขาดสาย 

 
(4) วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหว้ขอความส าเร็จด้านคู่ครองและสุขภาพ** วัดแห่งนี้
เป็นที่ประดิษฐานของ เทพหวังต้าเซียน ให้พรสุขภาพดีหายเจ็บป่วย และจุดยอดนิยมที่คนทั่วโลกมากราบ
ไหว้อีกจุดหนึ่งคือบริเวณศาลกลางแจ้งที่ประดิษฐานของ เทพหล่กโหยว หรือ เทพด้ายแดง เป็นรูปปั้นสี
ทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังซ่ึงเชื่อกันว่าใครมาขอพรจะได้พบเนื้อคู่แท้รักกันตลอดไป ส่วนใครที่ได้มีคู่
แล้วจะรักกันมั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไป วิธีขอพร: ใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 



 

 
จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ตั้งอยู่บนถนนนาธานเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก 
ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้แก่ Ocean Terminal, Harbour City 
สินค้าแฟชั่นต่างๆเคร่ืองส าอางในราคาส่งร้านอาหารอร่อยๆย่านนี้ดังและยอดนิยมที่สุดในฮ่องกง 

 
 

** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย ** 
 

เข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง) SAV Hotel / Silka Hotel  หรือใกล้เคียง 

วันสาม    กระเช้านองปิง – พระใหญ่เกาะลันเตา – CityGate Outlet – สนามบิน (B/L)  

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ ภัตตาคาร (3) 

กระเช้านองปิง (Std. NP360 Cable Car) เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก มุ่งสู่ที่ราบนองปิงใน
เวลา 25 นาที โดยประมาณ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ให้ท่านได้กราบนมัสการขอพร  
(5) พระใหญ่เกาะลันเตา เป็นวัดที่สร้างข้ึนเมื่อปี 1924 เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้ง
องค์ใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณ
ทะเลจีนใต้ ระหว่างเดินมาที่วัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หากใครได้ไปนมัสการ ขอพรแล้ว ชีวิตจะพบแต่



 

ความสุขความส าเร็จในทุกๆ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในรูปแบบ 
Outlet ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากโรงงานมาลดกระหน่ าสูงสุด 30-70% เช่น  Esprit, Adidas, 
Giordano, Nike,Bally, CK และมี  Food Court รวมอาหารอร่อยๆ 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ! ห่านย่าง 

ชิตี้เกตุเอ้าต์เลท (Citygate Outlet) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในรูปแบบ Outlet ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์
เนมจากโรงงานมาลดกระหน่ าสูงสุด 30-70% เช่น  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และมี  
Food Court รวมอาหารอร่อยๆ 

 

 
 

** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย ** 
** สมควรแก่เวลาน าทุกท่านไปสนามบิน เช็คอิน โหลดสัมภาระ ** 

 
ส าหรับพีเรียด 17-19 / 24-26 / 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562  
21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX617 
23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 
หมายเหต:ุ  ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ โดยสายการบินจะท าการสุ่มที่นั่งให้อัตโนมัติ 
โดยทางบริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงการท างานของสายการบินส่วนนี้ได ้
ส าหรับพีเรียด 03-05 สิงหาคม 2562   
22.25 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX709 
00.15 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 
หมายเหต:ุ  ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ โดยสายการบินจะท าการสุ่มที่นั่งให้อัตโนมัติ 
โดยทางบริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงการท างานของสายการบินส่วนนี้ได ้



 

 
ข้อส าคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เช่น จิวเวอรี่, 
หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยื่อไผ่ซึ่งทัวร์มีความจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผล
กับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้
เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทั้งสิน้ และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจ
หากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง
แลนด์จีนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 
 

 



 

 
อัตราค่าบริการทั้งหมด *รวม* 

1) ตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ชั้นประหยัด) ไป – กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
 เมื่อออกตั๋วแล้วจะไม่สามารถขอRefund ได้ทุกกรณี 
 เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
2) โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจัดห้องพักส าหรับเด็กมีเง่ือนไขดังนี้ 
เด็กอายุ 0-4 ขวบไม่ให้เตียงจัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน/ห้องเท่านั้น 
หากเป็นผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือว่าเป็นการพักเดี่ยว มีค่าพักเด่ียวเพิ่ม 
เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปเสริมนอน 1 เตียง/ห้องหรือนอนกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน/ห้อง 
ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันนั้น 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แก่ท่านตามเหมาะสม 
กรณีเดินทาง 4 ท่านได้พัก 2 ห้องแต่ยกเลิก 1 ท่านภายหลังไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลี่ยนให้ท่านที่เหลือพัก 3 ท่าน/ห้องตามเงื่อนไขโรงแรม 
หากประสงค์จะนอนคนเดียวต่างหาด 1 ห้องท่านต้องช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามที่ก าหนดไว้ 
ท่านที่ยกเลิกเดินทางภายหลังทั้งห้องจะไม่สามารถโอนห้องพักให้เพื่อนในทริปได้ทุกกรณี 

3)  อาหาร 4 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**) 



 

4)  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบุไว้ว่าต้องช าระเพิ่มเติม 

5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น ** 
 กรณีผู้เดินทางมีอายุต้ังแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง 
และส าหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 
 ประกันไม่คุ้มครองผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งชื่อมาท าประกันแล้ว ได้แก่ 
อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบีย, อิสราเอล, เลบานอน, 
เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน 
7)  ค่าสัมภาระภาษีน้ ามัน ภาษีต๋ัวทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากถูกปรับราคา 
 

อัตราค่าบริการทั้งหมด *ไม่รวม* 
1)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 
 ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายุต่ ากว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป ** 
 ค่าทิปส าหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิ่มตามสินน้ าใจของทุกท่าน ** 
2)  ค่าภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบก ากับภาษี 
3)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทัวร์เป็นสาเหตุ อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ 
ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก 
ความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ 
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประจ าเมืองไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 
 

เงื่อนไขการรับจองทัวร์ 
1) ช าระค่ามัดจ าทัวร์ “ท่านละ 5,000 บาท” ภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนเดินทาง 
 ที่นั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบอินวอยส์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
 ขอสงวนสิทธิยกเลิกที่นั่ง AUTO หากท่านไม่ได้ช าระค่ามัดจ าในวันที่ก าหนดเพื่อให้สิทธิ  
แก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทัวร์บริษัทฯมีความจ าเป็น 
ต้องบริหารจัดการขายที่นั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาที่สายการบินก าหนดเพื่อให้กรุ๊ปออกเดินทาง 
2) ส าเนาหนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมี 
หน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกว่า 2 หน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตม. ประทับตราได้ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1) ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 100% 
2) ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
3) ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 14 วันไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดทุกกรณี 

 
 
 
 
 



 

เงื่อนไขส าคัญอื่นๆ ที่ควรทราบ 

1) กรณีผู้สูงอายุหากต้องใช้รถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนเดินทาง 7 วัน 
ท่านที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นลุกเดินเองไม่ได้มีอาการหอบหืดร่วมด้วยแนะน าว่าก่อนเดินทางให้
ท่านขอใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันความพร้อมหากไม่มีใบรับรองแพทย์และพบว่าท่านฝืนที่จะเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เดินทางโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะ 
อากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ,  
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ไกด์จะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส าคัญ 
3)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านจองและเดินทางมาเพียง  
1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 
4)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากการมี 
สิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 
 


