
                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 07-09 / 08-10 / 09-11 / 10-12 / 14-16 / 27-29 / 28-30 / 29-31 ก.ค. 
สิงหาคม 04-06 / 12-14 / 13-15 / 18-20 / 25-27 ส.ค. 
กนัยายน 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 ก.ย. 
ตุลาคม 06-08 / 07-09 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 23-25 ต.ค. 
พฤศจิกายน 03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26 พ.ย. 
ธันวาคม 01-03 / 02-04 / 03-05 / 04-06 / 07-09 / 08-10 / 09-11 / 10-12 / 11-13 / 14-16 / 15-17 / 

16-18 / 17-19 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 26-28 / 27-29 ธ.ค. 

HONGKONG EXCLUSIVE 3D 2N 

หากเอ่ยถึง ‘ฮ่องกง’ เช่ือได้เลยว่าไม่มใีครไม่รู้จักอย่างแน่นอน บางท่านอาจเคยไปไหวพ้ระ   ขอพร บาง
ท่านอาจเคยไปกินชอ้ป หรือติดต่อธุรกิจต่างๆ ทริปน้ีเราจะพาท่านสัมผสัฮ่องกงแนวใหม่ 

ขอบอกเลยว่าทริปฮ่องกง ทริปนีพ้เิศษกว่าใครๆแน่นอน เราจะน าท่านสักการะ ไหว้พระ ขอพร ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
คู่บ้านคู่เมืองของคนฮ่องกง ท่านไหนทีย่งัไม่เคยทานของเด็ด ของอร่อย เราจัดให้ท่านอย่างแน่นอน ทริปนี้

จะพาท่านตลยุ กนิๆ เทีย่วๆ ช้อปๆ ให้หน าใจไปเล้ยยยยยยย 
โดยสายการบิน Emiraets A380 เคร่ืองใหม่ล าใหญ่ทีสุ่ดในโลก ช้ัน Business Class  
พกัหรูระดับเวลิด์คลาส Marco Polo Gateway Hotel ใจกลางห้างดงั Harbour City 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พคีแทรม – วคิตอเรียพคี – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี     

 
 
 
 
 
10.30 น. คณะผูร่้วมเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 

เคานเ์ตอร์ T สายการบิน เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ Business Class(EK) **สังเกตป้าย Smile Trip ** 
พนกังานตอ้นรับใหบ้ริการพร้อมติดป้ายช่ือ และรับเอกสารการเดินทาง เช็คอินไดท่ี้ช่อง Business 
Class  ไดเ้ลยนะค๊ะ ท่านจะไดรั้บบตัร Priority Pass ส าหรับใชใ้นการผา่นพิธีการตรวจคนเขา้-ออก
เมือง ไม่ตอ้งรอคิวยาวนะจา้ จากน้ันหากท่านใดช้อปป้ิงเสร็จแล้วก็ อย่าลืมแวะทานอาหารเบาๆรอง
ท้องก่อนขึน้เคร่ืองได้ที ่Lounge Emirates ช้ัน 3 Concourse E ก่อนนะ เดินข้ึนเคร่ืองแลว้อยา่หลง
ไปนัง่ Economy Class นะค๊าเพราะเราจดัใหท่้านข้ึนชั้น 2 ของสายการบินยกัษใ์หญ่ล าน้ี เดินเช่ิดๆ 
เร่ิดๆ เก๋ๆ สู่ชั้น Business Class 

13.45 น.    ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบิน EK384 Business Class    
ส าหรับท่านไหนอยากอพัรูปสวยๆเช่ือมต่อ WIFI ได้เลยนะค๊า (หรือสอบถามเจ้าหน้าที)่  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระดับพรีเมีย่ม อ้อ!! Lounge บนเคร่ืองเดินไปด้านหลงัสุด อย่าลืมไปใช้
บริการนะ ฟรี!! ไม่คดิตังค์) 

17.30 น.  ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รบกวนทุกท่านปรับนาฬิกาบน
ขอ้มือให ้+1 ช.ม. ส่วน Smart Phone ทั้งหลายเพียงท่านเช่ือต่อ Wifi เวลากจ็ะปรับอตัโนมติัจ๊ะ ได้
พบกบัไกดท่ี์มีประสบการณ์ เป็นคนไทยแท ้พูดไทยไดช้ดัเจน 100%  น าท่านเดินทางผา่นสะพาน
แขวนชิงหม่า ชมววิทิวทศัน ์อนัสวยงามของประเทศฮ่องกง..."ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซ่ึงมา
จากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกัง่” ความหมายกไ็ม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความ
เป็นมา สืบเน่ืองมาแต่คร้ังท่ีกวางตุง้ เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนิดหน่ึง ส่งขายเป็นสินคา้ออกโดยท่ี
ตอ้งมาขนถ่ายสินคา้กนัท่ีท่าเรือน ้าลึกตอนใตสุ้ด 



                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

น าท่านชม เดอะพคี มกัได้รับกล่าวขานว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทบัใจของฮ่องกง แค่
ระหว่างขึน้ไปกแ็ทบจะท าให้หลงมนต์สเน่ห์แล้ว  แมไ้ม่ใช่จุดท่ีสูงท่ีสุดของฮ่องกง หากวคิตอเรียพีค 
ถือเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุด เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยอืนวคิตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นววิของ
เกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววคิตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี และสีสันของแสงไฟยามค า่คืนของ
ฝ่ังเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ย อยา่ลืมเซลฟ่ีกบัววิสวยๆบนวคิตอเรียพีค มา
ฝากคนท่ีไม่ไดไ้ปใหอิ้จฉากนัเล่นๆนะค๊า 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนกวางตุ้งแบบดั้งเดิม)  
เม่ือทุกท่านหนงัทอ้งตึง หนงัตากจ็ะหยอ่นตามมา น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กัสุดหรูระดับเวลิด์คลาส 
MARCO POLO GATEWAY HOTEL โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางห้างดงั Harbour City ตรงหัวมุม 
Canton Road แหล่งช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย เดินไปรถไฟฟ้าเพยีง 5 นาที หากท่านไหนยงัไม่อยาก
นอน มาเดินย่อยกนัได้ เพยีงเดินออกจากโรงแรม หนัซา้ย หนัขวา กเ็ป็น Shop ต่างๆร้านคา้มากมาย 
ออ้!! ในหอ้งมีสมาร์ทโฟน 1 เคร่ือง  ท่านสามารถพกติดตวัไปไหนกไ็ดใ้นฮ่องกงโทรหากนัได ้
ฟรี!! ตลอด 24 ชม. จนกวา่จะ Check Out 
 

 
 

 
 
 

    ทีพ่กั MARCO POLO GATEWAY HOTEL   

http://www.thepeak.com.hk/en/home.asp


                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

http://www.marcopolohotels.com/ 

วนัที่สอง วดัแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ – น่ังกระเช้านองปิง 360 องศา - ไหว้พระใหญ่
โป่วหลนิ –  ช้อปป้ิง City Gate Outlet – หมู่บ้านชาวประมง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า) หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วดัเชอกงุ หรือที่รู้จัก
กนัดีในนามของวดัแชกงหมวิ”  

 

 

 

 

 

 

หรือ วดักงัหันน าโชค ถ้ามาวดันีต้้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สินเงนิทอง ธุรกจิการงานให้
เจริญรุ่งเร่ือง มกีงัหันทองแดงทีเ่ช่ือกนัว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงช่ัวร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาให้ 
(ศกัด์ิสิทธ์ิมากๆ อยากใหทุ้กท่านตั้งใจอธิฐานขอพร) จากนั้น น าท่านสู่โรงงานจิวเวลร่ี ท่ีโด่งดงั
ท่ีสุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จิวเวลร่ี กรุ๊ป จ ากดั  
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ รีพลัส์เบย์หรืออ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึง

http://www.marcopolohotels.com/


                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

ดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเจา้แม่กวนอิม ถือเป็นวดัส าคญัอีกวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.
1993 โดยแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอมิ, เจ้าแม่ทบัทมิและเทพเจ้าต่างๆ 
ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเช่ือถือศรัทธา พระสังกจัจจาย บูชาเพ่ือความสุข, เจ้า
สมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมัง่คัง่ มเีทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวง
ชะตา รวมทั้งกามเทพ ทีม่วีธีิการเส่ียงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคล าหินก้อนกลม
อย่างตั้งใจ 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (Federal Palace) 
  

 

 

 

 

  

น ำท่ำนสูก่ระเชำ้นองปิง 360 องศำ ซ่ึงก่อนท่ีจะข้ึนกระเชำ้นองปิงนั้น เรำไดเ้ตรยีมตัว๋ให้

ท่ำนไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ และเดินไปทำงช่องพิเศษเพื่อสแกนตัว๋ ส  ำหรบักรุป๊ VIP ของเรำ

เท่ำนั้น ไม่ตอ้งไปยนืตอ่แถวรอคิวใหเ้ม่ือย น ำท่ำน นัง่กระเชำ้ Ngong ping 360 จำกตงุชุง

สูท่ี่รำบนองปิง ในเวลำ 25 นำที ท่ำนจะไดช้มทิวทศันร์อบตวั 360 องศำของเกำะลนัเตำ 

(กระเชำ้ท่ีเรำจดัให ้เป็นแบบครสิตลั นะคำ๊ ลกูเด็กเล็กแดงก็ เสียว สยวิก้ิวไปตำมๆกนั)  

จำกนั้นน ำท่ำนกรำบนมสักำรขอพรกบัองค ์Tian Tan Buddha Statue องคพ์ระสรำ้งจำกกำร

เช่ือมแผ่นสมัฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนกั 202 ตนัและสูง 24 เมตร รอบขำ้งขององคพ์ระใหญ่

มีเทวดำ 6 องคก์ ำลงัถวำยส่ิงของ 6 ชิ้ นท่ีมีควำมหมำยแทนควำมดี ควำมเมตตำ ควำมอดทน 

ควำมสงบ ควำมมีสมำธิ ซ่ึงทั้งหมดคือหนทำงท่ีจะพำสรรพสตัวส์ู่นิพพำน 

 

 



                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

 

หลงัจากลงมาจากกระเชา้กนัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ น าทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั City gate Outlet Mall 
อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัยกบั Outlet สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย ราคาลดพเิศษ 50-80% 
ขึน้ไป เช่น Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess,หรือว่า Burberry กม็ใีห้
ท่านได้เลือกซ้ือได้อย่างอสิระ  
ขณะนีไ้ด้เวลาอนัสมควรแล้วให้ทุกท่านเตรียมท้องให้ว่างๆได้เลยเพราะเราจะน าท่านไปสู่ หลี ่หยู่ 
หมุ่น (Lei Yue Mun) หมู่บา้นของชาวประมง (Seafood District) จัดเต็มแบบสดสด รสละมุนลิน้ 
อิม่อร่อยไม่รู้ลืม พร้อมด้วยเมนูหลากหลาย ทีเ่ราเซทไว้ให้ ม้ือนีพ้เิศ๊ษษ พเิศษ!! (พเิศษทุกม้ือ
แหละค๊า) ปูผดั กุ้งลวก ปลานึงซีอิว๊ เป๋าฮ้ือสดน่ึง หอยเชลล์วุ้นเส้นน่ึงซีอิว๊ กุ้งมงักรผดั กั้งทอด
กระเทยีมพริกไทย ปลาหมกึทอดกระเทยีม หอยงวงช้างซาซิม ิผดัผกัตามฤดูกาล ข้าวผดั ชีวติจะด๊ีดี
อะไรขนาดน้ีค่ะทุกท่าน แต่ละเมนูช่างสรรหาท ามาปรุงอาหารกนัไดอ้ยา่งลงตวั ไม่ไหวล๊ะตอนน้ีน า
ลายจะไหล ขอใหทุ้กทานรับประทานใหอ้ร่อย อ่ิมจนพุงกาง อยา่ลืมถ่ายรูปเก๋ๆ ส่งใหเ้พื่อนๆได้
น ้าลายไหลกนัดว้ยนะคะ 
 
 
 
 

 
    น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั MARCO POLO GATEWAY HOTEL 

http://www.marcopolohotels.com/ 
 

วนัที่สาม    อสิระช้อปป้ิง ย่านจมิซาจุ่ย – กรุงเทพฯ 

               

 

 

http://www.marcopolohotels.com/


                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ขอเกร่ินก่อนเลยวา่ ใครไม่ลุกมาทานอาหารเชา้ของโรงแรมน้ี ถือวา่พลาดอยา่งแรง!! กบับัฟเฟ่ต์

นานาชาติ ให้ทุกท่านได้เลือกทานให้อิม่หน าส าราญกนัเลยทเีดียว หลงัจากม้ือเช้าแล้ว อสิระให้ท่าน

ได้ช้อปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ย่านถนนนาธาน เช่น น า้หอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยีห้่อต่างๆ 

หรือช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ช้ันน าทีม่ใีห้ท่านเดินเลือกช้อปป้ิงมากกว่า 700 ร้านค้า ขอ

แบนดเ์นมทุกยีห่อ้ ทุกช้ิน บนเกาะฮ่องกง ปลอดภาษทีั้งหมดคะ หรือมีอะไรท่ีอยากไดเ้พิ่มเติม แต่

ไม่รู้วา่อยูต่รงไหนสามารถสอบถามไกดไ์ดเ้ลย ซ้ือของเสร็จทีห้่าง Harbour City กส็ามารถกลบัเอา

ของมาเกบ็หรือมาแพคกระเป๋าได้ทีห้่องนะค่ะ เพราะโรงแรมอยู่ในตึกนีเ้ลย ไฮโซป่ะล่ะ (แต่แอบ

กระซิบนิสสนึงว่าโรงแรมใจดีให้เช็คเอ้าต์ได้ถงึบ่าย 2 โมงนะ ฝากกระเป๋าไว้ได้) 

***อสิระอาหารม้ือเทีย่งและเยน็ตามอธัยาศัย*** 

 ได้เวลานัดหมาย น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก 
21.50 น.    ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385   

(Business Class)เช่นเดิม บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฟรี ใช้บริการ Lounge ได้  
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยว มเีตียง+ 

1 ผู้ใหญ่ 
มเีตียง+ 
2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตียง+ 
2 ผู้ใหญ่ 

07-09 ก.ค. 33,900 33,900 32,900 31,900 11,000 

08-10 ก.ค. 34,900 34,900 33,900 32,900 11,000 

09-11 ก.ค. 32,900 32,900 31,900 30,900 11,000 
10-12 ก.ค. 29,900 29,900 28,900 27,900 11,000 

14-16 ก.ค. 30,900 30,900 29,900 28,900 11,000 

27-29 ก.ค. 32,900 32,900 31,900 30,900 11,000 

28-30 ก.ค. 33,900 33,900 32,900 31,900 11,000 

29-31 ก.ค. 32,900 32,900 31,900 30,900 11,000 

04-06 ส.ค. 32,900 32,900 31,900 30,900 11,000 

12-14 ส.ค.  33,900 33,900 32,900 31,900 11,000 

13-15 ส.ค. 31,900 31,900 30,900 29,900 11,000 

18-20 ส.ค. 32,900 32,900 31,900 30,900 11,000 

25-27 ส.ค. 32,900 32,900 31,900 30,900 11,000 

01-03 ก.ย. 31,900 31,900 30,900 29,900 11,000 

08-10 ก.ย. 32,900 32,900 31,900 30,900 11,000 
15-17 ก.ย. 33,900 33,900 32,900 31,900 11,000 

22-24 ก.ย. 32,900 32,900 31,900 30,900 11,000 

06-08 ต.ค. 32,900 32,900 31,900 30,900 11,000 

07-09 ต.ค. 32,900 32,900 31,900 30,900 11,000 

13-15 ต.ค. 34,900 34,900 33,900 32,900 11,000 

14-16 ต.ค. 34,900 34,900 33,900 32,900 11,000 



                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

*** ราคาทวัร์ดังกล่าว ไม่มขีองสมนาคุณแจก อาท ิหมวก หรือ กระเป๋า *** 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นBusiness Classไป-กลบัพร้อมคณะ 

และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณ

ตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขอ
อนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 40 กิโลกรัม   
 หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ประกนัอบัุติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์) 
 
 

15-17 ต.ค. 34,900 34,900 33,900 32,900 11,000 

19-21 ต.ค. 34,900 34,900 33,900 32,900 11,000 

20-22 ต.ค. 34,900 34,900 33,900 32,900 11,000 

21-23 ต.ค. 35,900 35,900 34,900 33,900 11,000 

22-24 ต.ค. 34,900 34,900 33,900 32,900 11,000 

23-25 ต.ค. 33,900 33,900 32,900 31,900 11,000 

03-05 พ.ย. 32,900 32,900 31,900 30,900 11,000 

10-12 พ.ย. 33,900 33,900 32,900 31,900 11,000 

17-19 พ.ย. 33,900 33,900 32,900 31,900 11,000 

24-26 พ.ย. 32,900 32,900 31,900 30,900 11,000 



                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก) 

 ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ค านวณ

จากค่าบริการ) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน / คนขบัรถประมาณ และหวัหนา้ทวัร์ คนละ 100 HKD/ทริป เดก็และผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั 

ยกเวน้เด็กทารก 
เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ 
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท ทนัทหีลงัการจอง พร้อมส่งหนา้พาสปอร์ตและหลกัฐานการโอน

เงิน เพื่อท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั หากไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่การจองไม่
สมบูรณ์ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  

 
2. เง่ือนไขการยกเลกิ 2.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจ าบางจ านวน หากมีการเกิดค่าใชจ่้าย เช่น ทาง

บริษทัไดม้ดัจ  าตัว๋กบัสายการบินแลว้ หรือ ทางบริษทัไดมี้การการันตีโรงแรมกบัแลนดท์างเมืองนอกแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็มดัจ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 



                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทาง
แทนได ้และตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ขช่ือ 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. *** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียนวธีิการเดินทางข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือ
สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยจากทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาติใหข้ึ้นเพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงันั้นจะไม่มี
การคืนเงินทุกกรณี *** 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ในรายการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. หนังสือเดินทางต้องมอีายใุช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อการ
ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่รับผดิชอบหากไม่
เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั,คืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทาง
บริษทัจะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

9. ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจแล้วจึงวางมดัจ า 
10. ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของ

เงินตราต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 
 รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหา นดัหยดุ

งาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อใหท่้าน
เกิดประโยชนแ์ละความสุขในการท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผดิพลาดของสายการบิน แต่ทาง
บริษทัจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 

 หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ 
 หรือคณะท่ีสูญหายใหถื้อเป็นความรับผดิชอบส่วนบุคคล 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทาง

การเมือง  
 กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 
 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  หาผูร่้วมเดินทาง  
 **** ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
 การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ดงักล่าว  คือร้านหยก ร้านบวัหิมะ ร้านผา้ไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใด
ไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าว
แลว้ 

 ***ในกรณทีีลู่กค้าจองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษทัแจ้ง
ข้างต้น*** 

 
 


