
 
 

Update 8 Feb 2023 
 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – Avenue of Star - The Symphony of light  

11.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ EMIRATES  โดยมี
เจา้หนา้ทีบ่รษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั 

13.45 น. เหนิฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ EK 384 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

17.10 น. ถงึสนามบนิ Chek Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสูภั่ตตาคาร 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร  นําทา่นเดนิทางสู ่Avenue Of Star ถนนรมิ

อา่วทีม่รีอยประทับตราฝ่ามอืตลอดแนวรมิน้ํา ถา่ยรปูคูก่ับฝ่ามอืของดาราและบคุคลผูม้ชี ือ่เสยีง หนึง่
ในนัน้มรีอยมอืของเฉนิหลงอกีดว้ย โดยมฉีากหลังเป็นตกึระฟ้ารมิอา่ว วคิตอเรยีทีถ่า่ยรปูอยา่งไรก็
เพลนิ ดโูชวแ์สง ส ีเสยีง ทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก The Symphony of Light ทีใ่ชนั้กแสดงเป็นตกึ
ระฟ้าทัง้จากฝ่ังเกาลนูและฝ่ังฮอ่งกง เป็นการแสดงทีต่ระการตา โดยไดรั้บการบันทกึจากกนิ
เนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงสเีสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกของโลก บง่บอกถงึความยิง่ใหญข่อง
เขต เศรษฐกจิฮอ่งกง  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Dorsett Tsuen Wan Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง วดัแชกงหมวิ - วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮาํ - อา่วนํา้ต ืน้ Repuls Bay- Shopping จมิซาจุย่  - 

มาเกา๊  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมนตู ิม่ซํา ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร  

 นําทา่นขอพร วดัแชกงหมวิ หรอืเรยีกวา่ วดักงัหนันําโชค เป็นวดัเกา่แกข่อง ฮอ่งกง สรา้งขึน้
เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักสทิธิใ์นดา้นของโชคลาภ
ทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป้ันเจา้พอ่ แชกง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิป์ระจําวดั ตํานานเลา่วา่
ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ท่ัวประเทศ และ
เหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบ ทีช่ ีอ่ วา่ขนุ พล แชกง๊ ทีไ่ดย้กทัพไป ปราบปรามความวุน่วาย
ทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็น 
นักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไป
ปราบกบฏทีไ่หนก็จะ ไดรับชยัชนะเสมอ และดาบคู่
กายของทา่นก็ไดช้ือ่ วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กัน ดาบไร ้
พา่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็ นมงคลในดา้นของ
ศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู 
ธนาคารแบงคอ็์อฟไชน่าของฮอ่ งกง ถงึกับจําาลอง
ดาบของทา่นไปกอ ่สรา้งตกึสํานักงานใหญข่อง
ธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็น
สญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง 
ยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันนํา โชคทีม่ชี ือ่ของวงการการ
ทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนมาทีฮ่อ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นีเ้พือ่
เสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้ับชวีติ  

 จากน ัน้นําทา่นขอพร เจา้แมก่วนอมิฮองฮาํ เพือ่ความรํ่ารวย
เงนิทอง เป็นวดัทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งการปลดหนีส้นิ รับทรัพยปิ์ดยอดขาย 
สายคา้ขายทีต่อ้งการความเฮงความปังตอ้งมาทีน่ีใ่หไ้ด ้โดยจะมี
ฤกษ์ขอยมืเป็นเทศกาล แตท่า่นสามารถใชฤ้กษ์สะดวก มายมื
ทา่นได ้แตเ่มือ่ใดทีส่ําเร็จผลจงกลับมาขอบคณุเจา้แมก่วนอมิ ซึง่
โดยสว่นใหญแ่ลว้ผูท้ีม่าทีน่ี่มักจะไดม้ากันมากกวา่ 1 ครัง้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร 

 นําทา่นชมความสวยงามของ อา่ววคิทอเรยี VICTORIA ทีม่ี
ชือ่เสยีงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิง่กอ่สรา้งอันทันสมัยยคุ
ปัจจบุัน อาทเิชน่ ตกึ EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF 
CHINA TOWER, ตกึ HONG KONG BANK และตกึเอมไพรท์ีส่งู
ทีส่ดุ 101 ชัน้ ณ ปัจจบุัน ฯลฯ นําทา่นเดนิทางสู ่“อา่วนํา้ต ืน้  

Repulse Bay” หาดทราย
รปูจันทรเ์สีย้วแหง่นี ้สวย
ทีส่ดุแหง่หนึง่และยังใชเ้ป็นฉากถา่ยทําภาพยนตรห์ลายเรือ่ง 
นําทา่นกราบนมัสการขอพรจากองคร์ปูป้ันเจา้แมก่วนอมิและ
เทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณ ชายหาด 
REPULSE  BAY นําทา่นขา้มสะพานตอ่อาย ุซึง่เชือ่กันวา่ขา้ม
หนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 

 



 
 

 
 นําทา่นชม รา้นจวิเวลรี ่โรงงานจวิเวลรี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดร ้บั รางวลัอันดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวง เรือ่งฮวงจุย้ ซึง่ โดดเดน่ในเรือ่งของจีก้ังหัน แหวนกังหัน ทีเ่ชือ่กันวา่
เมือ่กังหันหมนุจะมเีสยีงเหมอืนเสยี งนับเงนิ เปรยีบเสมอืนผูส้วมใสจ่ะไดรับเงนิทองมาไมข่าดสาย 
และปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป จากนัน้  แวะชอ้ปป้ิง รา้นหยก หยกในจนีโบราณจนมาถงึสมัยนัน้ ยังมี
ความเชือ่วา่เป็นอัญมณีทีล้ํ่าคา่และหายาก บง่บอกฐานะ ของสตรใีนสมัยกอ่น แตใ่นสมัยใหมน่ีจ้ะ
เชือ่วา่ หยกสเีขยีวนัน้เหนีย่วนําโชคและความรํ่ารวย ดังคํากลา่วทีว่า่ “สเีขยีวเหนีย่วทรัพย”์ ถอืเป็น
การเสรมิฮวงจุย้ทีด่ ีของผูส้วมใส ่อสิระใหท้า่นได ้เรยีนรูช้นดิของหยกและเลอืกซือ้ตามใจชอบ 

 พาทา่นสนุกกับการ ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ หรอืยา่นถนนนาธาน ทีค่นไทยเรยีกกัน เป็นแหลง่รวม
สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําชือ่ดังนานาชนดิ  อาทเิชน่ เสือ้ผา้ , รองเทา้, กระเป๋า, เข็มขดั, น้ําหอมหรอื
ของเด็กเลน่ ณ จดุชอ้ปป้ิงชือ่ดัง อาทเิชน่ DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR 
CITY, OCEEAN TERMINAL อกีทัง้ทา่นยังสามารถ เลอืกซือ้ของฝากของคณุหนูที ่ TOY R US 
ฯลฯ   อสิระอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 นําทา่นเดนิทางขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก สะพานฮอ่งกง จไูห ่มาเกา๊ ยาวรวม 55 กม. 
เปิดใชบ้รกิาร 23 ต.ค.2561 เชือ่มระหวา่งเขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง กับเมอืงจไูห ่ของมณฑลกวางตุง้ 
และเขตบรหิารพเิศษมาเกา๊ของจนี โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานกวา่ 8 ปี มทัีง้สะพานและอโุมงค ์ยาว 
6.7 กม. รวมถงึเกาะเทยีมขนาด 625 เมตร 

 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
      นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Grand Habour Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม    วดัเจา้แมก่วนอมิ - วหิารเซนตพ์อล - The Venetian - ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้เมนตู ิม่ซํา ณ ภตัตาคาร พาทา่นนมัสการเจา้แมก่วนอมิ ทีว่ดัเจา้แม่

กวนอมิ ทีม่อีายกุวา่ 600 ปี ความเกา่แกแ่ละความงดงามของสถานทีแ่หง่นีทํ้าใหเ้กดิตํานานเลา่
ขานอยูห่ลายเรือ่ง.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พาทา่นชม วหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของ

โบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวตัขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยี์
แหง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในดนิแดนตะวนัออกไกล  นําทา่นแวะ รา้นของฝาก  ขนมของ
ชาวทอ้งถิน่ ขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของเกาะมาเกา๊ 

 



 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร พาทา่นสมัผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหง่

ใหมข่องเอเชยี THE VENETIAN ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่อํานวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ 
และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนด ์พบกับรา้นคา้แบนดเ์นม
ชือ่ดังมากมายกวา่ 350 รา้น ทีเ่ปิด พรอ้ม
ใหบ้รกิารแกท่า่น ใหท้า่นไดส้มัผัสกับภัตตาคาร กวา่ 
30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบ พรอ้ม
ใหท้า่นไดส้มัผัสกับบรรยากาศการลอ่งเรอืเวนสิที่
อติาล ีสถาปัตยกรรมเวนวิสตรทีสเคปสสีนัสดใส 
เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปสต์ัง้อยูใ่จกลางโรงแรม
เดอะเวเนเชีย่น มาเกา๊ รสีอรท์ โอเต็ล ศนูยก์ารคา้ใน
รม่สดุหร ูพืน้ทีก่วา้ง 1 ลา้นตารางฟตุ ทีร่วมเอาความ
สวยงามแบบเวนสิ สะพานรปูโคง้  

 จากน ัน้พาทา่น The Londoner Street  สดุชลิ
กับบรรยากาศสไตลอ์ังกฤษแท ้ๆ  มหีอนาฬกิาบิ๊กเบน 
ตัง้ตระหงา่นสดุอลังการ พรอ้มทัง้ น้ําพซุาฟดัส โดย
จําลองบรรยากาศ เมอืง ลอนดอนมาไวท้ีม่าเกา๊ได ้
จําลองเสมอืนเราอยูท่ีอ่ังกฤษจรงิๆ มรีา้นอาหารและ
รา้นชอ้ปป้ิงแบรนด ์ดังมากมาย 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางขา้มสะพานกลับสู่

สนามบนิ Chek Lap Kok  

21.15 น.    เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิ 

EMIRATE AIRLINE เทีย่วบนิที ่EK 385 
23.15 น.   ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.... 

 
**สาํหรบัทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้

กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ  
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**รายการนีจ้ะเขา้รา้นรฐับาลจนี เพือ่โปรโมทการทอ่งเทีย่ว แตล่ะรา้นใชเ้วลาในการนําเสนอประมาณ 
45 นาท ี-1 ช ัว่โมง** 

 
** บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น ** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีไ่มจ่ดัหวัหนา้ทวัรร์ว่มเดนิทางในกรณีผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น แตม่ไีกด ์
ทอ้งถ ิน่ ** 

 
อตัราคา่บรกิาร  
 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็กอายตุํา่กวา่ 18 

ปี 
พกัเดีย่ว 

11-13 , 25-27 มนีาคม 2566 18,999.- 18,999.- 3,500 

21-23 , 28-30 เมษายน 2566 19,999.- 19,999.- 3,500 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
3. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 
4. คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
5. คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
6. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
7. คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
8. คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
9. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
 



 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

**คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 
คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา
สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
**คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ 2,000 บาท ชําระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง**  
**คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

@ @ เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร @ @ 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วนั  
* เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถ

ยกเลกิได ้หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

* เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที่
ระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

*    กรณีไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนดรวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่  

กรณีใดๆใหถ้อื 

      วา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

* เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถ

ยกเลกิได ้หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

@ @ การยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั  เก็บคา่เสยีหายตามจรงิทีเ่กดิขึน้ ...  
2.  ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 7-13 วนั  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
3.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 
1.ทัวรน์ีส้ําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื
ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดย
จะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  
และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะคํานงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  


