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** โปรแกรมเริด่สุด!! บนิไฟลเ์ชา้ – กลบัไฟทเ์ยน็ เทีย่วสบายๆ  ** 
 

วนัแรก    กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – สกัการะพระใหญ่ลนัเตา + กระเชา้ NONGPING 360 องศา  

                    อิสระช็อปป้ิงซิต้ีเกสเอา้สเ์ล็ต - A Symphony of Lights  
 

03:30 น. ทุกทา่นพร้อมกนัที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ   อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน   4  เคาน์เตอร์ M  ประตู 5-6 

สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

กรุณาสงัเกตป้ายรบัที่สนามบิน =====> HAPPY TOGETHER+   โดยมีเจ้าหน้าที่อ  านวยความสะดวก

ในด้านเอกสารและการโหลดกระเป๋า  
          

หมายเหตุ เคานเ์ตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 
 

 

06.40 น.   เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบินสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค เที่ยวบินที่  CX 616 (อาหารบนเครือ่ง) 
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10.25 น.    ทุกท่านเดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK ประเทศ ฮ่องกง สนามบิน แห่งใหม่ของฮ่องกงที่     ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมืองน าท่านเดิน

ทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทนัสมัย น าท่าน ขา้มสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพาน

แขวนสองช้ันที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เช่ือมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์

เนช่ันนอลแอร์พอร์ตกบัตัวเมือง ตัวสะพานช้ันบนจะเป็นทางให้รถยนต์ว่ิงส่วนช้ันล่างเป็นเส้นทางของ  MTR กับ 

Airport Express Trains  สะพ าน ซิงห ม่ า น้ี ได้ ถู ก

คั ด เลื อ ก ให้ เป็ น สัญ ลั ก ษณ์ ขอ ง คู่ รั ก ทั่ ว โล ก        

จาก น้ันน าท่ าน เดินทางเข้าสู่  เกาะลัน เตา ขึ้ น 

กระเชา้ NONGPING 360 องศา **** ระยะเวลา
ในการน่ังกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่
ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์
รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา  ****  (กรณี
กระเชา้หนองปิงปิดให้บริการเนื่องจากการซ่อม

บ ารุงรักษา ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการน า

ลูกค้าข้ึนโดยรสบัส ของทางหนองปิงเป็นการ

ทดแทนค่ะ)  เส้นทางท่องเที่ยวบนกระเช้าเคเบิลมี

ความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไป
ยังปลายทางของหมู่บ้านนอนปิงเล่ือนผ่านทะเลจีน

ใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา  20 - 30 
นาที จากกระเช้าลอยฟ้าท่านสามารถชมทัศนียภาพ

ของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ได้เห็นทิวทัศน์และ
ภูมิประเทศจากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะที่เต็มไป

ด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจ

กลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนอนปิงเกาะลันเตา  ทั้งยังมองเห็น พระใหญ่โป๋หลิน  พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ 
ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่มากๆๆ หรือ เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก ถ้าน่ังอยู่บนกระเช้า แล้วข้ามเขาไปซัก  1 
ลูกกเ็ร่ิมเห็นองค์พระตั้งเด่น เป็นสง่า อยู่บนยอดเขาหนงปิง หันด้านข้างให้เราอย่างชัดเจน จากน้ันให้ท่านได้

อิสระตามอัทยาศัย ในการเดินขึ้ นไปสักการะพระใหญ่ วัดโปลิน และ หมู่บ้านนองปิง ก่อนที่จะเดินไปถึงพระ

ใหญ่เราจะต้องผ่านหมู่บ้านหนงปิง ซ่ึงหมู่บ้านแห่งน้ีเป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้แวะ

จับจ่ายใช้สอย เพราะว่า ตลอด 2 ฝั่งของเส้นทาง

ผ่านตัวหมู่บ้านน้ีกม็ีแต่ร้านค้า ร้านขายของ ร้าน

ขายอัญมณีจ าพวกหยก ทองค าและเคร่ืองประดับ

ต่างๆ ไปโดยตลอดทาง ซ่ึงหมู่บ้านแห่งน้ีก็ถูก

ส ร้ า ง ขึ้ น ม า ไ ด้ อ ย่ า ง ส ว ย ง า ม ต า ม แ บ บ

สถาปัตยกรรมจีนโบราณ องค์พระใหญ่ หรือ 

บางคนเรียกว่า พระพุทธรูปเทียนถาน  (Tian 

Tan Buddha Statue) เป็นองค์พระที่ มี ขนาด

ใหญ่มากๆ เหนือระดับน ้าทะเล 371 เมตร องค์

พระสร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร  ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคณะสงฆ์
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แห่งวัดโป หลิน ซ่ึงเป็นวัดที่ต้ังอยู่ตรงข้ามกับองค์พระ ซ่ึงแล้วเสร็จและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้

เมื่อปี พศ 2536 ซ่ึงใช้เวลารวมในการก่อสร้างก่อราวๆ 10 ปี ท่านที่ต้องการอยากจะขึ้ นไปสัมผัสกับองค์พระ

แบบใกล้ๆ แล้วล่ะกต้็องเดินเท้าขึ้นบันได 268 ขั้น แต่ว่าตลอดการเดินขึ้นบันได เค้าจะมีจุดแวะพักไปเร่ือยๆ 

แต่พอขึ้นไปถึงด้านบนแล้ว เราจะเหน็วิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงได้อย่างชัดเจนพระใหญ่วัดโปลินภายในห้าม

ถ่ายภาพค่ะ   
 

บริเวณใตฐ้านบวัมีหอ้งใหเ้ขา้ไปชมไดค้รบั ภายในหอ้งมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี้  

   * ส่วนแรก  เป็นภาพวาดสนี า้มันบอกเล่าเร่ืองราวประวัติความเป็นขององค์สมัมาสมัพุทธเจ้า 

   * ส่วนที่สอง  เป็นวงล้อพระพุทธธรรม มีบทสวดคัมภีร์ทั้งหมด 8 บท 

   * ส่วนที่สาม  เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ได้น ามาจากประเทศศรีลังกา 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (1)   

 

บ่าย น าทุกท่านน่ังกระเช้าลงจากหมู่บ้านหนองปิงเพ่ือที่จะให้ทุกท่านได้ อิสระช็อปป้ิงซิต้ีเกสเอา้สเ์ล็ต City gate 

Outlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้า late season และปรับราคาตั่งแต่ 

50% ขึ้ น ไป  มี อ ยู่  70 กว่า ย่ี ห้ อ  ต่ั งแ ต่ ย่ี ห้ อ  Nike, Addidas, 

Roots, Puma, ไปจนถึงแบรนด์ เนม เช่น Bally, AX, DKNY, 

CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse (กลุ่มสินค้า

แบ รน ด์ ดั งๆ  ขอ ง ร้ าน  On Pedder) , Polo, Samsonite , 

Crocs, Agatha (เคร่ืองประดับรูปน้องหมา), Vivienne Tam, 

DVF (Diane Von Furstenberg และ i.t. ซ่ึงเป็นกลุ่มแฟช่ันช้ัน

น าของฮ่องกง เหมือน Club 21 ที่ประเทศไทย และ สงิค์โปร์…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (2)   
 

จากน้ันน าทา่นชม Avenue Of Star ทา่นจะได้พบกับรอยประทบัมือของบุคคลที่มีช่ือเสียงและเป็นแรงบันดาลใจ

ของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉา

เหว่ย, จางม่านอว้ี, เจท็ ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคน

ดังอื่น ๆ ที่ได้ประทบัรอยมือลงบนพ้ืนซีเมนต์ ต่อด้วย

น าท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์

เร่ิม ต้นใน เวลา 20.00 น . ทุกค ่ าคืน  การแสดง

มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกิน

เนสบุ๊ค ว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ ย่ิงใหญ่

ที่สุดของโลก ครอบคลุมพ้ืนที่อาคารตึกระฟ้าส าคัญ
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ต่างๆ ที่ต้ังอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีจะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซ่ึงเพียง

กดสวิตช์กจ็ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดงให้เหน็ถึงบรรยากาศอนัคึกคักของฮ่องกง…… 
 
 

ทีพ่กั  โรงแรม  PENTA HOTEL  ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 4* 
 

วนัทีส่อง    ฮ่องกง – ฮ่องกงดิสนยีแ์ลนด ์สนุกสนานกบัเครือ่งเล่นได ้เต็มวนั (รวมค่าเครือ่งเล่นเรียบรอ้ยแลว้)  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร ต๋ิมซ า (3) บริการทา่นด้วยโจ้กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นต าหรับรสชาติ

กวางตุ้งแท้ๆ แท้ๆ    จากน้ันน าท่านเดินทางสู่อาณาจักร

สวนสนุกอันย่ิงใหญ่ของเกาะ ฮ่องกง “ฮ่องกงดิสนีย์

แลนด์” ให้ท่ าน เพ ลิดเพ ลินไปกับนานาเค ร่ืองเล่น

หลากหลายชนิด ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม อาทิ การน่ัง

รถไฟไอน า้โบราณเพ่ือชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรด

ของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, น่ังรถไฟเหาะที่ SPACE-

MOUNTAIN, ช ม ภ า พ ย น ต ร์ ก า ร์ ตู น ส า ม มิ ติ ที่ 

MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อม

แสง สี เสียงอันตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION 

KING และผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที่ 

RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE…และ  ให ม่

ล่าสุด !! โซน Toy Story Land น้ีจะเป็นโซนที่

ใหญ่ที่สุดใน Hong Kong Disneyland  โดยเหล่าของเล่น

จากภาพยนต์แอนิเมช่ันช่ือดัง Toy Story จ เพลิดเพลิน

กบัของเล่นและกจิกรรมมากมายในโซนใหม่น้ี  
 

***** (อิสระอาหารกลางวนั/อาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัเครือ่งเล่นไดเ้ต็มที ่) ***** 
 
 

ทีพ่กั  โรงแรม  PENTA HOTEL  ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 4* 
 

วนัทีส่าม  ฮ่องกง – อ่าวรีพลสัเบย ์– วิคทอเรียพคี (ขาไปนัง่รถไฟพคีแทรม - ขาลงนัง่รถโคช้) - วดัหวงัตา้เซียน  

                    โรงงานจิวเวอรรี์ ่– วดัแชกงหมิว อิสระชอ้ปป้ิง ย่านซิมซาจุ๋ย ถนนนาธาน - สนามบนิ – กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร ต๋ิมซ า (4) บริการทา่นด้วยโจ้กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นต าหรับแท้ๆ  
 

จากน้ันน าทุกท่านท่านเปล่ียนบรรยากาศจากดูจุดชมวิว

แบบธรรมดาขาขึ้ นเป็นแบบ นัง่รถรางพีคแทรม ขึ้ นสู่

ยอดเขา VICTORIA PEAK (ไปขานัง่รถราง - ขาลง

นัง่รถโคช้) จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง 

สูงจากระดับน า้ทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาที่

สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทสีุดของฮ่องกง  

คือ  Tai To Yan ที่อยู่ในเขตนิวเทอริทอร่ี มีความสูงถึง 

957 เมตรจากระดับน า้ทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์
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สดช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งน้ียังตื่นตากับตึก

ระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาท ิตึกเซน็ทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และ

ตึกอื่นๆ อันเป็นที่ต้ังของธุรกิจ ช้ันน าของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ วิคตอเรียพีค คือ 

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด 

เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าว

วิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี และสีสันของแสงไฟยามค ่าคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเช่ือ

เร่ืองฮวงจุ้ยจากน้ันน าทา่นชมทวิทศัน์รอบเกาะฮ่องกงโดยรถโค้ช ผ่านชมย่านธุรกจิการค้าต่างๆ อนัทนัสมัย แล้ว

น าท่านสู่ รีพลัสเ์บย ์หรืออ่าวน ้ าต้ืน 

ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีได้มาจากช่ือเรือรบของ

อังกฤษที่มาจอดเพ่ือรักษาการณ์อ่าว

อ่าวด้านน้ีเป็นอ่าวน ้าตื้ น ซ่ึงได้ รับ

ความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยว

พักผ่อน ซ่ึงด้านหน่ึงของอ่าวมี วัด 

พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ ก่อร้าง

ประดิษฐานไว้มากมาย ตามความ

เช่ือถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพ่ือ

ความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวง

ชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธกีารเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธษิฐานด้วยการลูบคล าหินก้อนกลมอย่างต้ังใจ   
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (5)   
 

 จากน้ันน าท่านชม วดัหวงัตา้เซียน เป็นวัดเก่าแก่กว่าร้อยปีและได้รับความศรัทธามากที่สุดในฮ่องกง ผู้คน

หล่ังไหลมากราบไหว้ตลอดเวลา สังเกตจากควันธูป

คละคลุ้งจนแสบตา บริษัททวัร์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะ

คนไทยต่างกม็าเพ่ือสักการะขอพรจากทา่นมหาเทพ  

นอกเหนือจากการมาเพ่ือการท่องเที่ยว วัดหวังต้า

เซียน เป็นวัดที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด เพราะ

ที่ต้ังของวัดเป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีมาก และเป็นสถานที่

เช่ือกันว่าค าอธิษฐานจะประสบผลส าเร็จวัดสีสัน

สดใสของลัทธิเต๋าแห่งน้ีจะคลาคล ่าไปด้วยผู้คนที่มา

ขอพร ตั้ งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคล

ส าหรับท าธุรกิจ หากมรี ่ารวยเงินทอง ต่อจากน้ันน า

ท่านชม วดัเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนามของ “วดั

แชกงหมิว” หรือ วดักงัหนั วัดน้ีมีกังหันทองแดงที่

เช่ือกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งช่ัวร้ายและน า

แต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดน้ี

ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซ่ึงชาวฮ่องกงและไทย จะไป

สักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเร่ืองที่ไม่ดี

ทุกเร่ือง  จากน้ันให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงซ้ือสินค้า

ตามอัธยาศัย ย่านซิมซาจุ๋ย-ถนนนาธาน เช่น 
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น า้หอม นาฬิกา กระเป๋าหนังย่ีห้อต่างๆ หรือช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ช้ันน าที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปป้ิง

ม า ก ก ว่ า  700 ร้ า น ค้ า  อ า ทิ  GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & 

SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us  จากทั่วโลก  ช่วงน้ีเป็ฯช่วงลดทั้งเกาะ สูงสุดถึง 70% ค่ะ มีสินค้า

แบร์นด์เนมลดราคมมากมาย.... 
 

                ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิเพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิและสมัภาระ...   
 

21.30 น.     กลับประเทศไทย โดยสายการบินสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค เที่ยวบินที่  CX 617  (บริการอาหารบนเครือ่ง) 
 

23.25 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน…………. 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

 

หมายเหตุ :  ในกรณีไม่เขา้สวนสนุกดีสนีย่แ์ลนด ์หกัออกท่านละ 2,000 บาท 

(เด็กและผูใ้หญ่เท่ากนัเพราะเป็นตัว๋หมู่คณะ) 

 

                      อตัราค่าบริการทวัร ์

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ หอ้งละ 2-3 ท่าน เด็กมีเตียง เด็กไมม่ีเตียง พกัเดี่ยวเพิม่ 

วนัที ่13 – 15 เมษายน 2561 26,900 - 26,900 - 25,900 - 5,900 - 

 

หมายเหตุ 

1. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามความเหมาะสม 
 

อตัรานี้ รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป- พร้อมคณะ  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ทา่น ***กรุณาระบุเป็นห้องแบบ  TWN / DBL / SGL / TRP  

หากไม่ได้ระบุมา ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง TWIN ให้กบัผู้เข้าพักค่ะ *** 

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 30 กก.   

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์ TA 25 ไทยวิวัฒน์) 

 ค่ามัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าหัวหน้าทวัร์ดูแลคณะเดินทางจากกรเทพฯ 

 น า้ดื่มทา่นละ 1 ขวด/วัน 

 ค่าทปิ ไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถ และ หัวหน้าทวัร์ คนละ 150 HKD/ทริป/ลูกค้า 1 ทา่น  

เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเทา่กนั ยกเวน้เด็กทารกค่ะ 
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อตัรานี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ราคายังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และค่าวีซ่า 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 

การช าระเงิน 

 ทางบริษทัฯ ขอรบัมดัจ า 10,000 บาท นบัจากวนัจองภายใน 3 วนั และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่าง

น้อย 20 วัน  (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมี

สทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลิก  

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันท าการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 44 วันท าการขึ้นไป  เกบ็ค่าใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -19 วัน เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 - 18 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  75% ของราคาทวัร์ 

6. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

7. ยกเลิกการเดินทางใน วัน เดินทาง ,ถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมืองทั้ งจากประเทศไทยและประเทศ ญ่ี ปุ่น  ไม่ม ี

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

8. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

9. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ า หรือ เต็มจ านวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุป๊การเดินทางเรียบรอ้ยแลว้.. 

10.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน 

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

11.  เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 

       ทา่นสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะนี้ จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 21 ท่าน และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 กรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใดๆเพ่ิมเติมราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า... 

http://www.taladtours.com/
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบไุว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ด้รบัการยืนยัน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ทอ่งเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศฮ่องกง)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศฮ่องกงหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากทา่นมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศน้ัน ๆ  

หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง

ข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 การยกเลิกการจองน้ัน จะต้องแฟกซ์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันท าการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น  

จะคืนเงินมัดจ าทั้งหมด  (ยกเว้น กรุ๊ปเหมา หรือ กรุ๊ปที่อยู่ในช่วงเทศกาลหรือ วันหยุดต่อเน่ืองหรือช่วง High หรือ ช่วง 

High Peak ของสายการบิน)   

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ใน

การหักเงินในส่วนที่เกดิข้ึนจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ

สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการ

ช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเทา่น้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้  
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