
 

CTSEK8 HONGKONG อิม่บญุ อ ิม่ชอ้ป NGONGPING  

 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์

บนิโดยเครือ่ง AIRBUS A380 รุน่ใหมล่า่สดุ ใหญท่ีส่ดุในโลก 

น ัง่กระเชา้ 360 องศา ไหวพ้ระใหญโ่ป่วหลนิ ไหวพ้ระแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั 

นมสัการเทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน 

นมสัการเจา้แมก่วนอมิ…อา่วรพีลัสเ์บย.์..หรอือา่วน า้ต ืน้ 

พเิศษ!!...น ัง่พคีแทรมชมแสงสยีามค า่คนื...ชมววิบนยอดSKY TERRACE 428 

ชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ตลาดกลางคนืเลดีม้ารเ์ก็ต / จมิซา่จุย่ / ซติ ีเ้กจ เอาทเ์ลท 

ก าหนดการเดนิทาง :  มถินุายน-ตลุาคม 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พคีแทรม – วคิเตอเรยีพคี – ชมความงามฮอ่งกง
ยามราตร ี

2  เกาะลนัเตา – น ัง่กระเชา้ 360 องศา – ไหวพ้ระใหญ ่– ชอ้ปป้ิง City 
Gate  

3  วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – เจา้แมก่วนอมิรพีลัสเ์บย ์– อสิระชอ้ป
ป้ิงถนนนาธาน ยา่นจมิซาจุย่ 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

12 - 14 Oct 2018  19,900  17,900 16,900 3,500 5,000 

13 - 15 Oct 2018  19,900  18,900 17,900 3,500 5,000 

19 - 21 Oct 2018  18,900  17,900 16,900 3,500 5,000 

20 - 22 Oct 2018  17,900  17,900 16,900 3,500 5,000 

21 - 23 Oct 2018  18,900  18,900 17,900 3,500 5,000 

26 - 28 Oct 2018  18,900  17,900 16,900 3,500 5,000 

27 - 29 Oct 2018  18,900  17,900 16,900 3,500 5,000 

10 - 12 Nov 2018  16,900  15,900 14,900 3,500 5,000 

17 - 19 Nov 2018  16,900  15,900 14,900 3,500 5,000 

01 - 03 Dec 2018  16,900  15,900 14,900 3,500 5,000 

07 - 09 Dec 2018  17,900  16,900 15,900 3,500 5,000 

08 - 10 Dec 2018  18,900  17,900 16,900 3,500 5,000 

09 - 11 Dec 2018  17,900  16,900 15,900 3,500 5,000 

15 - 17 Dec 2018  16,900  15,900 14,900 3,500 5,000 

22 - 24 Dec 2018  16,900  15,900 14,900 3,500 5,000 

29 - 31 Dec 2018  23,900  22,900 21,900 3,500 7,000 

30 Dec 2018 - 01 Jan 

2019  
24,900  23,900 22,900 3,500 7,000 

31 Dec 2018 - 02 Jan 

2019  
24,900  23,900 22,900 3,500 7,000 

รายละเอยีดทวัร ์



วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พคีแทรม – วคิเตอเรยีพคี – ชมความงาม
ฮอ่งกงยามราตร ี

10.30 น.  คณะผูร้ว่มเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 
ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) **สงัเกตป้าย Smile 
Trip** พนักงานตอ้นรับและหวัหนา้ทวัร ์ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มตดิป้ายชือ่ และรับเอกสาร
การเดนิทาง บตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

**สายการบนิการจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนดทางบรษัิทไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ อาทเิชน่ กรณีขอรถ
วลีแชร ์หรอืตอ้งการอาหารพเิศษ ซ ึง่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 3 วัน หากถงึวัน
เดนิทางมลีกูคา้บางทา่นไมส่ามารถเดนิทางได ้กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการ
เชค็อนิ** 

14.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดย สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK384   

18.05 น.  ถงึสนามบนิ เช็คแลป๊กอ๊ก ฮอ่งกง หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิ
ทางผา่น สะพานแขวนชงิหมา่ ชมววิทวิทัศน ์อนัสวยงามของประเทศฮอ่งกง..."ฮอ่งกง" 
เป็นภาษากวางตุง้ ซึง่มาจากภาษาจนีกลาง วา่ "เซยีงกัง่" ความหมายก็ไมเ่หมอืนใคร 
หมายความวา่ "ทา่เรอืหอม" มคีวามเป็นมา สบืเนื่องมาแตค่รัง้ทีก่วางตุง้ เป็นแหลง่ปลกู
ไมห้อมชนดิหนึง่ สง่ขายเป็นสนิคา้ออก โดยทีต่อ้งมาขนถา่ยสนิคา้กนัทีท่า่เรอืน ้าลกึ
ตอนใตส้ดุ 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าทา่นชม เดอะพคี มักไดร้ับกลา่วขานวา่เป็นจดุหมายปลายทางสดุแสนประทับใจของ
ฮอ่งกง แคร่ะหวา่งขึน้ไปก็แทบจะท าใหห้ลงมนตส์เน่หแ์ลว้ พคีแทรม เปิดใหบ้รกิารในปี
1888 แรกเริม่มขี ึน้ส าหรับผูว้า่การรัฐองักฤษและผูอ้ยูอ่าศยัในเดอะพคีเทา่นัน้ แต่
ปัจจบุนัไมว่า่ใครก็สามารถใชบ้รกิารรถรางทีม่คีวามลาดชนัที่ส่ดุในโลกนี้ได ้การเดนิทาง
ขึน้สูเ่ดอะพคีโดยรถรางใชเ้วลาเพยีง 7 นาท ีแถมยังไดส้มัผัสประสบการณ์ทีน่่าจดจ า
ขณะทีร่ถรางไตข่ึน้ไปผา่นววิทวิทัศนอ์นัเหลอืเชือ่ แมไ้มใ่ชจ่ดุทีส่งูทีส่ดุของฮอ่งกงหาก
วคิตอเรยีพคีถอืเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุเพราะนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดไ้ปเยอืนวคิตอเรยีพคีจะ
สามารถมองเห็นววิของเกาะฮอ่งกงไดท้ัง้หมดตัง้แตอ่า่ววคิตอเรยีตกึระฟ้า เรอืเฟอรร์ี่
และสสีนัของแสงไฟยามค า่คนืของฝ่ังเกาลนูทัง้หมดสรา้งตามหลกัความเชือ่เรือ่งฮวงจุย้ 

  

และพเิศษกวา่ใครๆ น าทา่นสูบ่นตกึของ Sky Terrace 428 ทา่นจะไดเ้ห็นมมุทีส่วย
กวา่ เห็นตกึระฟ้าทีม่ปีระกายสวยงามราวกบัอยูเ่หนือกาแล็กซี ่

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทีพ่ัก Stanford Mongkok Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิงย่าน Mongkok ตลาดกลางคนื Lady Market โทรศพัท ์
Handy Phone ในโรงแรมสามารถโทรกลบัไทยไดฟ้ร ี
http://www.stanfordhongkong.com/ 

 

  

วนัที ่2 เกาะลนัเตา – น ัง่กระเชา้ 360 องศา – ไหวพ้ระใหญ ่– ชอ้ปป้ิง City 
Gate  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า) 

 น าทา่นสู ่เกาะลนัเตา เกาะใหญท่ีส่ดุของฮอ่งกง ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะ
ฮอ่งกง น าทา่น น ัง่กระเชา้ Ngong ping 360 (แบบครสิตลั 1 ขา) จากตงุชงุสูท่ี่
ราบนองปิง ในเวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา 
พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของ หมูบ่า้นนองปิง บนพืน้ที ่1.5 เฮคตาร ์เหนอื
ระดบัน ้าทะเล 371เมตร 

จากนัน้น าทา่นกราบนมัสการขอพรกบัองค ์Tian Tan Buddha Statue องคพ์ระใหญ่
สรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 202 ตนัและสงู 24 เมตร องคพ์ระหนั
พระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้หากไมไ่ดม้าสกัการะพระใหญก็่
เหมอืนมาไมถ่งึฮอ่งกง ตอ้งใชเ้วลาสรา้งนานกวา่ 12ปีจงึเสร็จสมบรูณ์ รอบขา้งขององค์
พระใหญม่เีทวดา 6 องคก์ าลงัถวายสิง่ของ 6 ชิน้ทีม่คีวามหมายแทนความด ีความ
เมตตา ความอดทน ความสงบ ความมสีมาธ ิซึง่ทัง้หมดคอืหนทางทีจ่ะพาสรรพสตัวส์ู่

นพิพาน ดา้นลา่งของพระใหญม่อีาคาร 3 ชัน้ บรเิวณชัน้3 มพีระบรมสารรีกิธาตขุอง
พระพทุธเจา้บรรจอุยู ่



**บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นวธิกีารเดนิทางขึน้นองปิงในกรณีทีก่ระเชา้
ปิดปรับปรงุ หรอืสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้และสงวนสทิธิ์
การคนืเงนิทกุกรณี** 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้ น าทกุทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้งดงั City gate Outlet Mall อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั
กบั Outlet สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เชน่ Polo Ralph Laurent, Coach, 
Kate Spade, Esprit, Guess,หรอืวา่ Burberry ก็มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งอสิระ 

**อสิระอาหารเทีย่งและเย็นตามอธัยาศยัซ ึง่มรีา้นอาหารใหท้า่นสามารถเลอืกทานได ้
ภายในซติีเ้กตสแ์ละชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 20.00 น.** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทีพ่ัก Stanford Mongkok Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิงย่าน Mongkok ตลาดกลางคนื Lady Market โทรศพัท ์
Handy Phone ในโรงแรมสามารถโทรกลบัไทยไดฟ้ร ี
http://www.stanfordhongkong.com 

   

วนัที ่3 วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – เจา้แมก่วนอมิรพีลัสเ์บย ์– อสิระช้

อปป้ิงถนนนาธาน ยา่นจมิซาจุย่ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า) 

 น าทา่นชมทวิทัศนร์อบเกาะฮอ่งกง ผา่นชมยา่นธรุกจิการคา้ตา่งๆ อนัทนัสมัย 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่วดัเชอกงุ หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนนามของ “วัดแชกงหมวิ” หรอื 
วัดกงัหนั วัดนีม้กีงัหนัทองแดงทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 3 รอบจะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่
ดีๆ  มาให ้

น าทา่นนมัสการ เทพเจา้หวังตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของ
ฮอ่งกง เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ 

จากนัน้น าทา่น โรงงานจวิเวลรี ่ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุบนเกาะฮอ่งกงของ บรษัิท ฮอ่งกง จวิเวล
รี ่กรุ๊ป จ ากดั ไดเ้กดิแรงบันดาลใจ น ากงัหนั มาพลกิแพลงเป็น จี ้ลอ้มเพชร โดยเชญิ
ซนิแสชือ่ดงั มาจัดวางต าแหน่งของเพชรแตล่ะเม็ด ซึง่ถอืเป็นเครือ่งรางตามหลกัฮวงจุย้
ซ ึง่จ าลองเลยีนแบบมาจาก “แซก้ง๋เมีย๋ว” กงัหนัใหญ ่4 ใบพัดทีช่าวฮอ่งกงเลือ่มใส
ศรัทธาที“่วัดเชอกงุ”ซึง่เป็นวัดทีด่งัมากและมตี านานความเชือ่มายาวนานวา่คนทีม่ี
เคราะหเ์มือ่จับใบพัดของกงัหนัหมนุไปโดยรอบแลว้ จะท าใหช้วีติหมนุเวยีนไปในทางที่
ดแีละสามารถพัดเอาสิง่ชัว่รา้ยตา่งๆ ออกไปได ้

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นสู ่รพีลัสเ์บยห์รอือา่วน า้ต ืน้ ซึง่ชือ่อา่วนีไ้ดม้าจากชือ่เรอืรบขององักฤษทีม่า
จอดเพือ่รักษาการณ์อา่วอา่วดา้นนี้เป็นอา่วน ้า อา่วน ้าตืน้ ซึง่ไดรั้บความนยิมจากคน



ฮอ่งกงเองทีม่าเทีย่วพักผอ่น ซึง่ดา้นหนึง่ของอา่วมวีัดเจา้แมก่วนอมิ ถอืเป็นวัดส าคญัอกี
วัดหนึง่ของเกาะฮอ่งกง สรา้งในปี ค.ศ.1993 โดยแตล่ะปีมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากมา
ขอพรเจา้แมก่วนอมิ,เจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้ตา่งๆและสิง่กอ่สรา้งประดษิฐานไว ้
มากมายตามความเชือ่ถอืศรัทธา พระสงัฆจาย บชูาเพือ่ความสขุ, เจา้สมทุร เทพเจา้
แหง่โชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แหง่ความมั่งคัง่ มเีทพแหง่วาสนา เทพแหง่ดวงชะตา 
รวมทัง้กามเทพ ทีม่วีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลบูคล าหนิกอ้น
กลมอยา่งตัง้ใจ 

 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั ยา่นถนนนาธาน เชน่ น ้าหอม 
นาฬกิา กระเป๋าหนังยีห่อ้ตา่งๆ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ BRAND NAME ชัน้น าทีม่ใีหท้า่นเดนิ
เลอืกชอ้ปป้ิงมากกวา่ 700 รา้นคา้ จากทั่วโลกอสิระตามอธัยาศยั 

**อสิระอาหารมือ้เย็นตามอธัยาศยั** 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิเช็ค แลป กอ๊ก 

21.50 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK385 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งฟร)ี 

23.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

   

 

 

หมายเหต ุ

อตัรานีร้วม 

- คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางและสายการบนิตามทีร่ายการระบ ุชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 
และคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

- คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ ** กรณุาระบลุกัษณะหอ้ง
ทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไมม่กีารระบ ุทาง

บรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พัก 

- คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

- คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่วตามรายการ 



- หวัหนา้ทัวร ์น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

- คา่น ้าหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม  

- ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้มร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีเสือ้ผา้ คา่มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสัง่เพิม่กรณุาแจง้หวัหนา้ทัวร์

แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

- คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

- คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืตา่งดา้ว 

- คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%(คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
(ค านวณจากคา่บรกิาร) 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถประมาณคนละ 90 HKD/ทรปิ เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เด็ก
ทารก 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิารและการยกเลกิ 

1. กรณุาช าระคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท / เดนิทางชว่งเทศกาลช าระคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 
บาท ทันทหีลงัการจอง พรอ้มแฟกซห์รอือเีมลล ์หนา้พาสปอรต์และหลกัฐานการโอนเงนิ เพือ่
ท าการจอง  สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน หากไมม่กีารช าระมัดจ าถอืวา่การจองไม่

สมบรูณ์ บรษัิทขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีว่างมัดจ ากอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  เงือ่นไขการยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30วัน คนืเงนิมัดจ าบางจ านวน หากมกีารเกดิคา่ใชจ้า่ย เชน่ ทางบรษัิทไดม้ัด
จ าตัว๋กบัสายการบนิแลว้ หรอื ทางบรษัิทไดม้กีารการนัตโีรงแรมกบัแลนดท์างเมอืงนอกแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29วัน ขอสงวนสทิธิเ์ก็บมัดจ า 80% ของจ านวนเงนิมัดจ า 

2.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทกุกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมา
เดนิทางแทนได ้และตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณีตัว๋เครือ่งบนิ/ตัว๋เรอื ไดท้ าการออกแลว้และตอ้งท า

การแกไ้ขชือ่ 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.*** บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการปรับเปลีย่นวธิกีารเดนิทางขึน้นองปิง ในกรณีทีก่ระเชา้ปิดปรับปรงุ 
หรอืสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยจากทางเจา้หนา้ทีไ่มอ่นุญาตใิหข้ึน้เพราะถอืหลกัความปลอดภัย ดงันัน้

จะไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี *** 

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้
ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายใุชง้าน ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง
เพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6เดอืน บรษัิทไม่

รับผดิชอบหากไมเ่หลอืถงึและไมส่ามารถเดนิทางได)้ 

7. ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาพเิศษกรณีทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวัน,คนืเงนิและไม่
สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

8. เมือ่ทานตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท
ฯทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้แลว้ทัง้หมด 

9. กอ่นตดัสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นใขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัด
จ า***** 

10. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิ หรอืคา่มัดจ าทีพ่ัก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม ่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่

ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหต ุ

- บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลง
ของเงนิตราตา่งประเทศและจากการปรับขึน้คา่น ้ามนัของสายการบนิ 

- รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชนข์องคณะผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 



- บรษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภัตตาคาร หรอือืน่ๆ ไมอ่าจจะรบัผดิชอบตอ่ปัญหา นัด
หยดุงาน การเมอืง ความลา่ชา้ การจราจร หรอืภัยธรรมชาต ิแตย่ังคงรักษามาตรฐานการบรกิารที่

ด ี เพือ่ใหท้า่นเกดิประโยชนแ์ละความสขุในการทอ่งเทีย่ว การยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืความผดิพลาดของ
สายการบนิ แตท่างบรษัิทจะแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ 

- หากเกดิกรณีทรัพยส์นิหรอืเอกสารสว่นตวัสญูหายซึง่จะมผีลในการเดนิทางของคณะทัวร ์

- หรอืคณะทีส่ญูหายใหถ้อืเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 

- บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทัวรต์ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

- บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบจากเหตอุนัเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบทาง
การเมอืง 

- กรณุาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 

- ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น 

- **ออกเดนิทางขัน้ต า่ 10 ทา่น (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทัวร)์** 

- บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวนัเดอืนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

- การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วดงักลา่ว  คอืรา้นจวิเวอรร์ี ่แตไ่มไ่ดม้กีารบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ย

คา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 

- ***ในกรณีทีลู่กคา้จองทวัรแ์ละช าระคา่มดัจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ความและ
เงือ่นไขทีบ่รษิทัแจง้ขา้งตน้*** 

 


