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HONGKONG SUPER PEAK 

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตสE์K (Business class) 
 

 
 

รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

เร ิม่เพยีง32,888.- 
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1. พกัโรงแรม 5 ดาวยา่นชอ้ปป้ิง 
2. เครือ่งบนิแอรบ์สัA380 มจีอขนาดใหญท่ีน่ ัง่แบบ BUSINESS CLASS  
3. ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิและองคเ์ทพเจา้องคอ์ืน่ๆณหาดรพีลัสเ์บย ์
4. ชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาSymphony of Lights  
5. อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทีถ่นนนาธาน ยา่นจมิซาจุย่ 
6. ลิม้ลองติม่ซ าตน้ต าหรบัแสนอรอ่ยและอาหารจนีสไตลก์วางตุง้ 
7. พเิศษเมนซูฟีู้ ด Lei Yun Mun อาท ิหอยงวงชา้ง ,กุง้มงักร,ก ัง้กระเทยีม 
8. น ัง่รถรางพคีแทรมขึน้ไปชมววิเกาะฮอ่งกง 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัที ่09-11 พ.ย. 2561 32,888.- 

วนัที ่08-10ธ.ค. 2561 37,888.- 

 

            เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่  

1. 
กรงุเทพฯ– ฮอ่งกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   
 

✈ X O 

MIRA Hotel ,Royal 

Garden HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

2. 

วัดหวังตา้เซยีน-วัดแชกงหมวิ- รา้นหยก-รา้นจวิเวอรี-่ยอดเขา
วคิตอเรยีพคี(น่ังรถรางพคีแทรม)-หาดรพีัสเบย-์อสิระชอ้ปป้ิงถนน
นาธาน 

O O X 
MIRA Hotel , Royal 

Garden HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

3. อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ X X ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   
10.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมบิรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอรT์ สายการบนิEmirate 

Airline โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น บนิช ัน้ 

Business Class ไดร้บับตัร Priority Pass ส าหรบัใชใ้นการผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกเมอืง และม ี

Lounge Emirates ช ัน้ 3 Concourse E 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.00น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เทีย่วบนิที ่ EK384  (ทีน่ ัง่ช ัน้ 2 บสิเนทคลาส) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ที่

น่ังวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่งหรอืเปลีย่นทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิสามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้าก

ทา้ยรายการนี*้ 

** บนเครือ่งมบีรกิาร WIFI  สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีบ่นเครือ่ง 

**บนเครือ่งมบีรกิาร Lounge เสริฟ์อาหารวา่งและเครือ่งดืม่มากมาย อยูด่า้นทา้ยของเครือ่งบนิช ัน้ 2    

 

 

 

 

18.05น. เดนิทางถงึสนามบนิHongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)น าท่านผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มกนัณทางออกEXIT B สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตาฮอ่งกงเป็นดนิแดน

ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านเสน้ทาง

ไฮเวยอ์นัทันสมยัผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาว

มากกวา่ 2.2 กโิลเมตรซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลกนอรแ์มนฟอสเตอรร์ะหว่างทางท่านจะ

ไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกงน าท่านชมโชวย์งิแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้ันตาม

จังหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณีเดนิทางมาทนัเวลา) 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ชือ่ดงัของฮอ่กงกง  

 
       เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ฮอ่งกงระดบั 5 ดาว MIRA Hotel , Royal Garden Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 
วดัหวงัตา้เซยีน-วดัแชกงหมวิ- รา้นหยก-รา้นจวิเวอรี-่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น ัง่รถรางพคี

แทรม)-หาดรพีสัเบย-์อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 
 

จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเก่าแก่ที่มคีวามศักดิส์ทิธิ์

มาก มอีายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็น

อนุสรณ์ถงึบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมี

เหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะ

ประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ป

กราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ 

แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติ

ของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคม ี4ใบพัด 

คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเท

มา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏทินิจีนชาวฮ่องกงและนัก

ธรุกจิจะมาวัดนีเ้พือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะชว่ยพัดพาสิง่

ชัว่รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแต่ความโชคดเีขา้

มาแทน  จากนัน้น าทา่นนมสัการ วดัหวงัตา้เซยีน หรอื วดัหวอ่งไท

ซนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 เพือ่อทุศิใหก้ับ Wong Tai Sin เด็ก

หนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา 

ปัจจุบันถอืเป็นวัดของลัทธเิต๋าทีม่คีนมากราบไหวม้ากทีส่ดุ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมัย

โบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม ภายในมสีวนทีจั่ดเลยีนแบบสวนในปักกิง่และยัง

มีความแม่นย าในเรื่องของการเสี่ยงเซยีมซอีีกดว้ยท่านชมโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบ

เครือ่งประดบัรา้น Jewelry Factory จากน ัน้น าทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยก

แทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดร้บัการการนัตคีณุภาพจากรฐับาลฮอ่งกง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร - เมนพูเิศษ Lei Yue Mun-A 
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 น าท่านชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขาThe Peak  หรอืวคิตอเรยีพคี (Victoria Peak) 

ถ่ายรูปคู่กับววิทวิทัศน์ของตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจุดชมววิทีสู่งทีสุ่ดและสวยทีส่ดุของฮอ่งกงสัมผัสบรรยากาศ

สดชืน่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ัง้เกาะอย่างชัดเจนเป็นจุดชมวิว

รา้นอาหารและรา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้งรา้นขายของฝากรา้นขายของBrand name เป็น

แหล่งชอปป้ิงทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง ...จากนัน้น าท่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลา

ภณชายหาดรพัีลสเ์บยส์รา้งขึน้ในปีค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอ

พรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภโดยเฉพาะการขอลูกทีเ่ชือ่กันว่าถา้ใคร

มาขอก็มกัสมหวังทกุครัง้ไป.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 
       เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ฮอ่งกงระดบั 5 ดาว MIRA Hotel , Royal Garden Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-กรงุเทพฯ 

 ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัยเชน่ชอ้ปป้ิงทีO่cean Terminal และHarbour City กับสนิคา้แบ

รนดเ์นมชือ่ดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้อาทเิชน่Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 

Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯหา้งขายของเด็กเล่นToy r'usรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่

DFS  Galleria 

 

ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงเต็มวัน อาท ิชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัยเชน่ชอ้ปป้ิงที่Ocean Terminal และ

Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้อาทเิชน่Armani, Prada, Gucci, 

Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯหา้งขายของเด็กเล่นToy r'us

รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีD่FS  Galleria  และ ตลาดเลดีม้ารเ์ก็ตเป็นตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่

ของฮอ่งกงมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่กระเป๋ารองเทา้เครือ่งประดับเครือ่งส าอางของเล่น

ฯลฯมีสนิคา้มากกว่า 100 กว่ารา้นและของกนิซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ของที่นี่ท่านสามารถต่อลองสนิคา้ได ้

มากกวา่30% 

เชา้ +  กลางวนั + เย็น รบัประทานอาหารอสิระตามอธัยาศยั 
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21.50 น.      เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย Emirate Airlines เทีย่วบนิทีE่K385    (ทีน่ ัง่ช ัน้ 2 บสิเนทคลาส) 

23.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่

ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ รา้น

รฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น

เป็นจ านวนเงนิ 300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์

ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

 
โปรแกรม: HONGKONG SUPER PEAK 

3 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตสE์K (Business class) 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วันที ่: 09-11 พฤศจกิายน 2561 32,888.- 32,888.- 31,888.- 10,500 13,300 

วันที:่ 08-10ธันวาคม 2561 37,888.- 37,888.- 36,888.- 12,500 17,300 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,500 บาท / ทา่น *** 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

 

หมายเหต ุ: 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะน าการบืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 
อตัรตราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ธุรกจิ (Business Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยู่

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ (EK ไมจ่ ากัดจ านวนใบ น ้าหนัก 40 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 30-40 ก.ก.และมากกวา่,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายใน

ระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง  600 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกงมาเกา๊จไูหเ่ซนิเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาลคอืบวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยกซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุน

โปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะ

ชมซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล

จนีทกุเมอืงทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 

 


