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HONGKONG 4 วนั 3 คืน 
ที่พกัระดบั 4 ดาว 

เท่ียวสบาย ไหวพ้ระเพ่ิมความเฮง ชอ้ปป้ิงแบบจใุจ 

บินโดยสายการบินเอมเิรตส ์
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การเตรยีมตวัเขา้ประเทศฮอ่งกง 

1. ตรวจ ATK ดว้ยตัวเอง ณ. วนัเดนิทาง พรอ้ม น าผลตรวจถา่ยพรอ้มหนา้หนังสอืเดนิทาง เพือ่เกบ็ไวเ้ป็นหลักฐาน 

2. กรอกขอ้มลูออนไ์ลน ์ที ่https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us เมือ่ท าการกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ย จะ

ไดรั้บ QR CODE เพือ่ใชใ้นการเดนิทาง หมายเหต ุQR CODE ตอ้งแสดง เป็นสเีขยีวเทา่น ัน้ 

3. ตอ้งตรวจ PCR  ณ.ประเทศฮอ่งกง กอ่นเขา้เมอืง ไมม่คีา่ใชจ้า่ย ทางรฐับาลฮอ่งกง เป็นผูด้แูล 

 

ขอ้ความส าคญั 

เนือ่งจากกฎระเบยีบของทางฮอ่งกง ยงัไมอ่นญุาต ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ น ัง่รบัประทานอาหารใน

หอ้งอาหาร หรอืแมแ้ตใ่นภตัตาคาร ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ จงึจ าเป็นตอ้งจดัเตรยีมอาหารเชา้ เป็นแบบกลอ่งใหก้บั

ทางลกูคา้ รวมถงึอาหารมือ้กลางวนั และมือ้ค า่ ทางบรษิทัฯ จะมไีกค ์คอยดแูลแนะน ารา้นอาหารใหเ้ลอืกซือ้

ทาน 

 

 

 

 

 

10.30 น.  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิทางทีมงานจะคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 

และน าทา่น เชค็อนิรับตั๋วเครือ่งบนิ   

13.45 น. ออกเดนิทาง สูเ่กาะฮอ่งกง โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK384 

17.40 น. ถงึท่าอากาศยาน เช็กแล็บก็อก ใหทุ้กท่านตรวจคัดกรองแบบ PCR กอ่นเขา้พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ หลังจากนัน้รับกระเป๋าสมัภาระ เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ 

ค ่า  น าทุกท่านเขา้เช็คอนิทีโ่รงแรมพรูเดนเชยีล (Prudential Hotel) โรงแรม 4* หรอืเทยีบเท่า  อสิระ

อาหารค ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง  สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิฮอ่งกง-ทีพ่กั 

https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us%20เมื่อ
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบติม่ซ า แบบ SET BOX ทา่นละ 1 กลอ่ง   

 

หลังจากนั้นใหท้่าน มีเวลาใหทุ้ก

ท่านชอ้ปป้ิงไดอ้ย่าง  อิสระ ย่าน

โรงแรม หรอื แหลง่ชอ้ปป้ิงอืน่ๆ โดย

ท่ านสามา รถ เดินทา งรถไฟฟ้ า

สาธารณะไปตามสถานทีต่า่งๆได ้ 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่แบบอสิระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบติม่ซ า แบบ SET BOX ทา่นละ 1 กลอ่ง  

น าทกุทา่นตรวจ PCR โดยมไีกคแ์นะน าและคอยดแูล  

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เกาะลนัเตา ขึน้กระเชา้

นองปิง เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเตน้ชมววิ

ทวิทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ 360 

องศา  

 

น าทา่นนมสัการ พระใหญเ่ทยีนถาน เป็นพระพทุธรปูสมัฤทธิป์างน่ังขนาดใหญ่และใหทุ้กท่านไดต้ัง้จติ

อธษิฐานขอพรไมว่า่จะเป็นเรือ่งสขุภาพ การงาน การเงนิ เนือ่งจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  

 

หลังจากนั้นใหท้่านอสิระ ณ บรเิวณ หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเที่ยวชม รา้นคา้ 

รา้นอาหาร บรเิวณหมูบ่า้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิ

และวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  

วนัทีส่องของการเดนิทาง  อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นโรงแรมทีพ่กั    อาหาร เชา้ /- / - 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ตรวจคดักรอง PCR – เกาะลนัเตา– ขึ้นกระเชา้นองปิง 360 – 

หม ู่บา้นวฒันธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน - City Gate 

ชอ้ปป้ิงจิมซาจ ุ่ย –ชมไฟ SYMPHONY OF LIGHT   

       อาหาร เชา้ /- 

หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบ ารุง 
หรอืปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเป็นรถโคช้ของ
อทุยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน 
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น าทุกท่านไปยัง City Gate เป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า ซึง่มสีนิคา้ต่างประเทศกว่า 80 แบรนดด์ัง ใน

หลากหลายประเภทของสนิคา้ ไดแ้ก ่สนิคา้แฟชัน่, ความงาม, เสือ้ผา้, ของเด็กเล่น และของใชภ้ายใน

บา้น เป็นตน้ ซึง่หา้งสรรพสนิคา้ยังมอบส่วนลด 30% ถงึ 70% ตลอดทัง้ปี นอกจากนี้ยังมสีปา, 

รา้นอาหารอาหารเอเชยี และอาหารนานาชาต,ิ และโรงละครกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี  

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั  

 

บา่ย น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืก ซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  

 

จากนัน้ อสิระใหท้่านเต็มอิม่กับ การชอ้ป ป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ มรีา้นขายสนิคา้ต่างๆมากมายและสนิคา้

แบบทีเ่ป็นของ พืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตาม ซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX 

ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และม ีทางเชือ่ม

ตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัไดใ้หแ้บรนดด์ังมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้  

 

หลังจากนัน้น าทา่นเขา้ชม AVENUE OF STAR ถนนสายดาราแหง่เกาะฮอ่งกง ทีไ่ดร้วมรวบเอารอยฝา

มอืของดาราที่มชี ือ่เสียงมาประทับ

เอาไวใ้หเ้ราไดช้มกันบนถนนเสน้นี ้

และมรีูปปั้นของนักแสดงชือ่ดัง เชน่ 

บลู๊ซลี และรอยเทา้พิมพ์มือของ

ดาราดังๆทัง้หลาย ท าใหบ้รเิวณนี้มี

ชือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “ถนนฮอลลวีู๊

ดแห่งเอเชีย” ซึง่ทางเดินจะเรียบ

ริมน ้ าไปเรื่อยๆ ฝ่ังตรงขา้มก็จะ

มองเห็นววิของตกึสงูตา่งๆอกีดว้ย  

 

น าทุกท่ านชมไฟ SYMPHONY 

OF LIGHTS ความมหัศจรรย์

เริม่ตน้ในเวลา 20.00 น.ทุกค ่าคืน 

การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอด ตระการ

ตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่า

เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่

ย ิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุม

พืน้ที่อาคาร ตกึระฟ้าส าคัญต่างๆ 

ที่ ตั ้ ง อ ยู่ ส อ ง ฟ า ก ฝ่ั ง ข อ ง อ่ า ว
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วคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกด สวติชก์็จะส่องแสงสว่าง

ตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคักของฮอ่งกงอกีดว้ย 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่แบบอสิระ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แบบติม่ซ า แบบ SET BOX ทา่นละ 1 กลอ่ง  

 

น าท่านเขา้สู่ วดัเจา้แม่กวนอมิฮ่องฮ า 

เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของฮ่องกง มี

ชือ่เสียงในเรื่องการขอโชคลาภเงนิทอง 

และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง

ของฮอ่งกง และน าทุกท่านท า พธิยีมืเงนิ 

เจา้แมก่วนอมิ ร ่ารวยเงนิทองไหลมาเทมา 

 

 

 

 

และน าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวลรี ่ทีข่ ึน้

ชือ่ของฮ่องกงพบกับงาน ดีไชน์ที่ไดรั้บ

รางวัลอนั  ดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวง

เรือ่งฮวง จุย้ โดยการยอ่ใบพัดของกงัหันวัด

แชกง มาท าเป็น เครือ่งประดับ ไมว่่าจะเป็น 

จี ้แหวน ก าไล เพือ่ใหเ้ป็น เครือ่งประดับตดิ

ตัว และเสรมิดวงชะตา  

 

น าท่านชม ร้านหยก ที่มีส ินคา้มากมาย

เกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก หรือสัตวน์ า

โชคอยา่งป่ีเสี๊ยะ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากหรอืเป็นของทีร่ะลกึหรอืน าโชคแดต่ัวทา่นดว้ย 

 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั  

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า – รา้นกงัหนัจิวเวลรี ่– รา้นหยก  

วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – สนามบินเช็กแล็บกอ็ก  

สนามบินสวุรรณภมิู     อาหาร เชา้ /-                                                                                 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้า่นไดต้ัง้จติอธษิฐาน

ดา้นหนา้องคเ์จา้พอ่แชกง จากนัน้ใหท้า่นหมนุกงัหันทองแดงจะมกีงัหัน 4 ใบพัด จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ย

ออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา  

 

น าทา่นเขา้สู ่วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทีรั่บความนยิม สงูสดุของคนฮอ่งกงโด่งดังและมชีือ่เสยีงในเรือ่ง

การขอพรความรัก การขอคู่ครองมากๆ หากใครทีโ่สดแลว้มากราบไหวอ้าจจะเจอเนื้อคู่ในเร็ววัน หรอื

หากใครทีม่คีูอ่ยูจ่ะท าใหรั้กกนัหวานชืน่  ยนืยาวขึน้   

 

21.00น.  เหนิฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 

23.15น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพฯ  

 

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

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิเงือ่นไขตา่งๆ 

โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุสามารถออกเดนิทางไดข้ ัน้ต า่ 10 ทา่นขึน้ไป 
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เอกสารทีต่อ้งเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน ณ. วันทีเ่ดนิทางกลบัถงึประเทศไทย 

2. เอกสารรับรองทีไ่ดรั้บการฉีดวตัซนี 

3. QR CODE (สเีขยีว เทา่นัน้) ทีไ่ดห้ลังจากกรอกขอ้มลู https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us 

เพือ่ใชแ้สดงตอ่เจา้หนา้ที ่ทีป่ระเทศฮอ่งกง 

4. ทกุทา่นตอ้งแสดง ผล ATK พรอ้มหนา้หนังสอืเดนิทาง 

5. เอกสารยนืยนัการเขา้พัก ทีป่ระเทศฮอ่งกง ทางบรษัิทจะเป็นผูจั้ดเตรยีมใหก้บัทกุทา่น 

 

เมือ่เดนิทางถงึประเทศฮอ่งกง  

1. ทกุทา่นตอ้งท าการตรวจ RT-PCR ณ.สนามบนิฮอ่งกง ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

2. ทกุทา่นตอ้งเขา้รับการตรวจ RAT-PCR ในวันที ่3 ของการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ซึง่จะมไีกดค์อยให ้

ค าแนะน าและดแูลตลอดการตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

        HONG KONG 

4 วนั 3 คนื BY EK 

ก าหนดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร 

ส าหรบัผูใ้หญ ่ 

พกัแบบ 2 ทา่น 

เด็กแบบไมม่เีตยีง 
พกัเดีย่ว  

ช าระเงนิเพิม่ 

25-28 พฤศจกิายน 2565 

22,999 17,999 7,900 02-05 ธนัวาคม 2565 

09-12 ธนัวาคม 2565 

22-25 ธนัวาคม 2565 28,999 22,999 9,900 

06-09 มกราคม 2565 25,999 20,999 7,900 

12-15 มกราคม 2565 

22,999 17,9999 7,900 20-23 มกราคม 2565 

26-29 มกราคม 2565 

https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us%20เพื่อ
https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us%20เพื่อ
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อตัรานีร้วมบรกิาร 

• คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิเอมเิรตส ์ช ัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-กรงุเทพฯ 

• คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัรา ณ วันที ่25 

ตลุาคม 2565  และทา่นตอ้งช าระเพิม่ หากสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่  

• คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น ) 

• คา่โรงแรมทีพ่ักทีฮ่อ่งกง และ บนเรอืส าราญ ตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ 

• คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

ทปิส าหรบั ไกดท์อ้งถิน่/หวัหนา้ทวัร/์คนขบัรถ ** 500 บาท / ทา่น / ทรปิ และสามารถใหท้ปิไดต้ามความพงึ

พอใจ และความรบัผดิชอบดแูลในการท างาน 

 

• คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกั รดี

ฯลฯ 

• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

• ส าหรับราคานีบ้รษัิทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ  

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าทวัรเ์ป็นจ านวน 16,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น หลังจากมกีารท าจอง

ส ารองทีน่ั่งแลว้ 2 วันท าการ ส าหรับการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันท าการ หรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

 

การยกเลกิ 

• หากมกีารยกเลกิบรษัิทฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหลังจากออกตัว๋แลว้ 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใด แจง้ยกเลกิหลังออกตั๋วโดยสารเครือ่งบนิแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัร์

ทัง้หมด 
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หมายเหต ุ 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

• บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
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14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


