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บินโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์ 
บนิไฟลท์เชา้มดืกลบัไฟลด์กึ + อาหาร 4 มือ้ 

ฮอ่งกง-เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย์-วดัเจา้แม่กวนอมิฮองฮำ 
วดัหวงัตา้เซยีน-อสิระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั 

วดัแชกงหมวิ-รา้นจวิเวอรร์ ี-่รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงทีซ่ติ ีเ้กทเอาทเ์ล็ท 
 

คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 1,500 บาท 
ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้ 

วนัแรก กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู-ิฮอ่งกง-เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย-์วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า-วดัหวงัตา้
เซยีน-อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์K สายการ
บนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

02.00 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่ HX780 (บรกิารอาหารว่างและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.55 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นน่ังรถปรับอากาศ
ขา้มสะพานชงิหมา่ สะพานแขวนทีใ่หญท่ีส่ดุของฮอ่งกง เป็นสะพานขา้มชอ่งแคบในฮอ่งกง เชือ่ม
เกาะซงิยีแ่ละเกาะหมา่วัน สรา้งเสร็จในปี1997 ตัวสะพานแขวนยาว 2.2 กม. สงู 206 เมตร ชว่งกลาง
ยาว 1,377 เมตร กวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้ลา่งใช ้

ส าหรับรถไฟฟ้า (MTR) หากจะใหเ้ห็นววิอันสวยงาม ตอ้งมาทางรถยนตเ์ทา่นัน้ เป็นจดุชมววิทีส่อง
ขา้งทางสวยงามมาก สะพานแหง่น้ีเป็นเสน้ทางส าคัญทีเ่ชือ่มยา่นธรุกจิในฮอ่งกง กบัเกาะลันเตา 
เพือ่ไปยังทา่อากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง 

เชา้       รบัประทานอาหารแบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เทีย่วชมหาดทรายรพีลสัเบย ์ Repulse Bay หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่น้ีสวย
ทีส่ดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่ง มรีปูป้ันของเจา้แมก่วนอมิ 
และเจา้แมท่นิโหว่ ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาว

ลงสูช่ายหาด นมัสการและขอพรเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ เพือ่ความ
เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านเดินทางสู่วดัเจา้กวนอมิฮ่องฮ า เป็นวัดเจา้แม่
กวนอมิทีเ่ก่าแก่มชีือ่เสยีงแห่งหนึ่งในย่านฮ่องฮ าฮ่องกง ถูก
สรา้งขึน้ถูประมาณ 150 ปีกอ่น ในปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) 
ทุกท่านจะไดข้อพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความ
เมตตาชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษา และขอพรดา้นเงนิทอง 
เงนิกอ้นโต ความเจรญิมั่งมีในชวีติ ซึง่คนไทยจะรูจ้ักกันใน
นามเจา้แม่กวนอมิยมืเงนิ ซึง่เป็นทีเ่ชือ่รูจ้ักและนับถอืกันมาก
ส าหรับคนฮอ่งกงและคนไทย 
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เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นไหวเ้จา้เทพเจา้ หวงัตา้เซยีน ซึง่คนจนีกวางตุง้จะเรยีกวัดน้ีวา่หวอ่งไทซ่นิ เป็นวัด
เกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี ที่
ไมม่วัีนเสือ่มคลายไป
จากความศรัทธาของ
ประชาชนชาวฮอ่งกง 
สงัเกตไดจ้ากมวลชน
จ านวนมากทีม่า
สกัการะ หรอืแมก้ระทั่ง
ควันธปูคละคลุง้ไปทั่ว
บรเิวณทา่นเทพเจา้ 
หวังตา้เซยีนเดมิทา่นชือ่ "หวอ่งชอ้เผง่" เป็นมนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหนึง่ ทีม่จีติเมตตาตอ่ชาวโลก 
ทา่นมคีวามกตัญญตูอ่พอ่แมส่งูมาก และชว่ยพ่อแมต่ัง้แตเ่ล็ก ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวันหนึง่
ทา่นไดพ้บกบันักพรต และนักพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบนภเูขาไกล ทา่นหวอ่งชอ้เผง่กอ้
ตัดสนิใจตามนักพรตทา่นนัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ทา่นขยันหมั่นเพยีรเรยีนจนบรรล ุจนทา่นสามารถ
เสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมือ่ทา่นไดร้ ่าเรยีนวชิาจนถอ่งแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องทา่น
กลับมา ใชว้ชิาความรูด้า้นสมนุไพร เพือ่บ าเพ็ญประโยชน ์ เดนิทางรักษาประชาชนจนีทีเ่จ็บไข ้
ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทั่วทกุสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญใ่นประเทศจนี ทา่นหวังตา้เซยีนได ้
ใชว้ชิาการแพทย ์จัดยาสมนุไพรใหแ้กช่าวบา้นเพือ่ตอ่สูก้บัโรครา้ย ตลอดอายขุัยทองทา่น ไดม้ลีกู
ศษิยม์ากมายทีเ่คารพทา่นและร ่าเรยีนวชิาจากทา่น จวบจนประชาชนตา่งยกยอ่งใหท้า่นเป็นเทพห
วอ่งไทซ่นิ และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พือ่กราบสกัการะ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ัก 
***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั*** 
ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการไปชอ้ปป้ิงสามารถสอบถามเสน้ทางไดจ้ากไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร ์
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
จากทั่วทกุมมุโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ ไมว่า่คณุจะมรีสนยิม
แบบไหน หรอืงบประมาณเทา่ใด ศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการศนูยก์ารคา้ที่
กวา้งขวางเหล่านี้ เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดัง
จากทั่วทกุมมุโลก  
และอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิทางไปชมโชวย์งิแสง
เลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตา ตอบโตก้นั
ตามจังหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights 
ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค ่าคนื 
การ แสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาซึง่เป็นการ
แสดง แสงและเสยีงครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้า
ส าคัญตา่งๆ ทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยี
โดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ประดับไปดว้ยแสงไฟ 
ซึง่เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสี

ตา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง 
พกัที ่Ramada HK Grand 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง วดัแชกงหมวิ-รา้นจวิเวอรร์ ี-่รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงทีซ่ติ ีเ้กทเอาทเ์ล็ท-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

เชา้       รบัประทานอาหารแบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสูว่ดัแชกงหมวิ หรอืวดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชาน
เมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้
เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอื
ชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภ
ทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป้ันเจา้พ่อแช กง และดาบ
ไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัดต านานเลา่วา่ในชว่ง
ปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่
จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์น้ีไดก้อ่
เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แชกง ทีไ่ดย้กทพัไป
ปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และ
ทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร 
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เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่
เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนัดาบไรพ้่ายของทา่น คนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้
ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงกอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจ าลองดาบของทา่นไป
กอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะ
ฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกงยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่ว
ฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพือ่เสรมิสรา้งบารม ี
และความเป็นสริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 

ทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดับเยีย่ม แวะ
ชมสนิคา้โอทอ๊ปของจนีทีร่า้นหยก ซึง่ชาวจนีถอืเป็นเครือ่งราง และเครือ่งประดับตดิตัว 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

และน าทา่นเดนิทางสูซ่ติ ีเ้กทเอาทเ์ล็ท City gate Outlet อสิระใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนม ซึง่ทีน่ี่ทัง้อาคารขายแตส่นิคา้ราคาลดพเิศษ 50-80% ขึน้ไป ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ 
นาฬกิา เชน่ Nike, Adidas, Puma, DKNY, CK, Kate Spade, Polo, Samsonite, Crocs และชัน้ใต ้
ดนิจะม ีSupermarket ขนาดใหญใ่หท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่ HX779 (บรกิารอาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
เงือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยและประเทศปลายทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

มาตราการณ์ของภาครฐัท ัง้ 2 ประเทศ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่หรอืประกาศเงือ่นไขเพิม่เตมิของทางภาครฐั 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง / ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

12-13 ก.พ. 66 9,900 9,900 2,500 

13-14 ก.พ. 66 10,900 10,900 2,500 

19-20 ก.พ. 66 10,900 10,900 2,500 

22-23 ก.พ. 66 10,900 10,900 2,500 

26-27 ก.พ. 66 10,900 10,900 2,500 

27-28 ก.พ. 66 10,900 10,900 2,500 

6-7 ม.ีค. 66 12,900 12,900 2,500 

12-13 ม.ีค. 66 11,900 11,900 2,500 

18-19 ม.ีค. 66 13,900 13,900 2,500 

19-20 ม.ีค. 66 11,900 11,900 2,500 

24-25 ม.ีค. 66 12,900 12,900 2,500 
***ราคาเด็กเล็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี จา่ย 10,000.- บาท*** 

อตัรานีร้วม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ที่ระบุไว้ใน
รายการ / ค่าท่ีพักตามที่ระบุไว้ในรายการหรอืเทียบเท่า (กรณีพกั 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) ถ้าบางโรงแรมไม่มีเตียงเสริมท่านจะตอ้งพักเดีย่วเพิ่ม / ค่า
น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 
บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง / ค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางชาวไทยเท่าน้ัน 
อตัรานีไ้มร่วม 
ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 1,500 บาท*** ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า / ค่าทำหนังสอืเดินทางไทย 
และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียม
กระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / 
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 
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เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
1. หนังสอืเดินทางเล่มจริงที่มอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
2. ผลตรวจ ATK ถ่ายรูปคู่กับหน้าพาสปอร์ตพรอ้มระบุวันที่ตรวจ กอ่นเดินทาง 24 ชั่วโมง 
3. เอกสารแสดงการฉดีวัคซีนโควิด 3 เข็ม (International Covid-19 Vaccination Certificated) 

เงือ่นไขการจอง จ่ายเตม็จำนวน พรอ้มสง่สำเนาหนา้พาสปอรต์ 
 

การทอ่งเทีย่วฮอ่งกงนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เปน็การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
คอืรา้นหยก รา้นจวิเวอรร์ี ่หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ 500 $HK/รา้น 

ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
***เงือ่นไขพเิศษสำหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร ์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ กอ่นออกตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซือ้ตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพกั เพือ่ประโยชน์
ของลูกค้า 
เงือ่นไขการยกเลกิ  
➢ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 31 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรอืเก็บค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจรงิ ยกเว้นเดินทางวันหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 

45 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจรงิ 
➢ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 16-30 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท หรือค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจรงิ 
➢ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-15 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
➢ กรณียกเลกิหลงัจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำ

ห้องพัก เป็นต้น 
➢ กรณียกเลกิหลงัจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี
➢ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล บริษัทฯ จะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทกุๆ การ

ให้บริการ เพื่อให้พจิารณาอีกครัง้ ทั้งนี้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้
เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพจิารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ

หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบอันเกิดจากเหตุสดุวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลตา่งๆ 
ความล่าช้าและเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เป็นต้น 

2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรบัราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ำมันเพิ่มตามความเป็นจรงิ เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ทีอ่าจจะเกิดขึ้น 

3. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา
ค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการ
บิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ทีท่ำให้ต้นทุนสูงขึ้น 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง
จำนวนที่กำหนด 

6. การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักใชจ้่ายคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรอืทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรอืชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ทัง้หมด 
 
 


