
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12371 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาตฮ่ิองกง Hong Kong International 
Airport                                                   (-/-/D) 

10.30 
น. 

คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 
ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ (EK) พนักงานและหัวหน้าทวัร์ 
ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายช่ือ และรับเอกสารการเดินทาง บัตรทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
และผ่านพธิีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง  
สายการบินการจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบินทางสายการบินเป็นผู้ก าหนดทางบริษทัไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่าน้ัน อาทเิช่น กรณีขอรถ
วลีแชร์ หรือต้องการอาหารพเิศษ ซ่ึงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วนั หากถึงวนั
เดินทางมลูีกค้าบางท่านไม่สามารถเดินทางได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนท าการเช็คอนิ 
 

โปรแกรมทวัร์ฮ่องกง อิม่บุญ อิม่ช้อป นองปิง 3วนั 2คืน ปี 2562 ราคาเร่ิม (บาท) 17,900 

เดินทาง มกราคม –เมษายน2562 
สายการบิน  เอมเิรตส์ แอร์

ไลน์ 
กรุ๊ปคณะ20-32ท่าน/คณะ 

ทีพ่กั ระดับ 4 ดาว 2 คืน  หรือเทยีบเท่า 

รถโค้ช รถโค้ชปรับอากาศส าหรับจ านวนทีน่ั่งจะเป็นไปตามจ านวนของลูกค้าทีเ่ดินทาง 

อาหาร 
อาหารเช้า 2 ม้ือ/อาหารกลางวนั 1 ม้ือ/อาหารเยน็ 1 ม้ือ ทีเ่หลืออสิระลูกค้าตามอธัยาศัย 
*หากท่านมปัีญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สายการบิน เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ (EK) 

ขาไป EK384 
กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง 

(HKG) 
13.45–17.40 

สายการบิน เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ (EK) 

ขากลบั EK385 
ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ 

(BKK) 
21.00-23.15 

เจ้าหน้าทีร่อต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ช่ัวโมง  



 
 
 
 
 

13.45 
น. 

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่EK384 เวลา
เดินทาง 13.45-17.40 

17.40 
น. 

ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่าน 
ผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมววิทวิทัศน์ อนัสวยงามของประเทศฮ่องกง “ฮ่องกง” 
เป็นภาษากวางตุ้ง ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง ว่า “เซียงกัง่” ความหมายกไ็ม่เหมือนใคร 
หมายความว่า “ท่าเรือหอม” มคีวามเป็นมา สืบเน่ืองมาแต่คร้ังทีก่วางตุ้ง เป็นแหล่ง
ปลูกไม้หอมชนิดหน่ึง ส่งขายเป็นสินค้าออกโดยทีต้่องมาขนถ่ายสินค้ากนัทีท่่าเรือน า้
ลกึตอนใต้สุด ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีน 
ติดกบัมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island),นิวเทอร์ริทอ
รีส์(New Territories),เกาลูน(Kowloon),เกาะลนัเตา(Lantau Island)และเกาะเลก็ๆ
อกี 235เกาะฮ่องกงถงึเป็นเพยีงดินแดนเลก็ๆแต่กเ็ป็นเมืองทีม่ปีระวตัิศาสตร์ที่
น่าสนใจ ประเพณ ีวถิีชีวติและความทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารม้ือที1่ 

ทีพ่กั Empire Kowloon หรือ Stanford MongKok Hotel หรือ Kimberley หรือเทียบเท่า 
 
 



วนัที่
สอง 

เกาะลนัเตา – น่ังกระเช้า 360 องศา – ไหว้พระใหญ่โป่วหลนิ – ช้อปป้ิง City Gate 
Outlet                                                               (B/-/-) 

เช้า รับประทานหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า) ม้ือที2่ 

09.00น. หลังอาหาร น าท่านออกเดินทางไปยัง เกาะลันเตา  เกาะใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซ่ึงมี
ขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงแล้ว น าท่าน น่ังกระเช้า Ngong ping 360 จาก
ตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของ
เกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ 
เหนือระดับน ้าทะเล 371เมตร จากน้ันน าท่านกราบนมัสการขอพรกบัองค์ Tian Tan 
Buddha Statue องค์พระใหญ่สร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 
ตันและสูง 24 เมตร องค์พระหันพระพกัตร์ไปยังเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต้ 
หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่กเ็หมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12ปี
จึงเสร็จสมบูรณ์ รอบข้างขององค์พระใหญ่มเีทวดา 6 องค์ก าลงัถวายส่ิงของ 6 ช้ินที่มี
ความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมสีมาธิ 
*บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลีย่นวธิีการเดินทางขึน้นองปิงในกรณีทีก่ระเช้า
ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสวงน
สิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  

บ่าย น าทุกท่านช้อปป้ิงทีห้่างดงั City gate Outlet Mall หน่ึงในแหล่งช้อปป้ิงช่ือดังของ
ฮ่องกงทีใ่ครมาแล้วต้องแวะช้อปป้ิงกระจายให้ได้ เพราะซิตีเ้กตส์แห่งนีเ้ต็มไปด้วย
ร้านค้าแบรนด์เนมช้ันน ากว่า 80 ร้าน เช่น Esprit outlet, Guess outlet, Coach 
Factory, Crocs Outlet ฯลฯ ทีพ่ร้อมน าสินค้ามาลดราคา 30-70%กนัตลอดทั้งปี ได้



เวลานัดหมาย น าท่านเดินทางกลบัโรงแรมทีพ่กั  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง  

พกั Empire Kowloon หรือ Stanford MongKok Hotel หรือ Kimberley หรือเทียบเท่า 

วนัที่
สาม 

วดัแชกงหมวิ -วดัหวงัต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอมิรีพลัส์เบย์-อสิระช้อปป้ิง ถนนนาธาน 
ย่านจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ  (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า) ม้ือที ่3  
 
 

หลงัอาหาร น าท่านชมทวิทศัน์รอบเกาะฮ่องกงผ่านชมย่านธุรกจิการค้าต่างๆ อนั
ทนัสมยัเดินทางสู่ วดัแชกงหมวิ วดัแห่งนีส้ร้างขึน้เพ่ือเป็นเกยีรติแก่เทพเจ้าเชอกงุ 
(Chekung) แม่ทพัแห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้มช่ืีอเสียงด้านการรบ และการผดุงความยุติธรรม
และขจัดปัดเป่าโรคภัยส่ิงไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยวดัสร้างขึน้คร้ังแรกเม่ือ 300 
ร้อยปีก่อน ต่อมาราว ค.ศ.1993 จงึได้สร้างวดัขึน้มาใหม่ทดแทนวดัเดิม โดยน ารูปป้ัน
ท่านนายพลซ่ึงมคีวามสูง 10 เมตร เข้าไปตั้งในอารามด้านใน พร้อมรูปป้ัน 8 เซียน
แห่วลทัธิเต๋าซ่ึงอยู่บริเวณด้านนอก ซ้าย-ขวา และวัดแห่งนีย้งัที่ทีเ่คารพศรัทธาของ
นักท่องเทีย่วและชาวฮ่องกงเป็นจ านวนมากซ่ึงมคีวามศรัทธาและเช่ือว่าการได้มา
กราบและขอพรเพ่ือให้สมหวงันเร่ืองการงาน ท าธุรกจิราบร่ืน และสัญลกัษณ์ของวดั
คือ *กงัหัน* เช่ือกนัว่าถ้าหมุนกงัหัน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงช่ัวร้ายหรือส่ิงไม่เป็นมงคล
ออกไปและน าแต่ส่ิงดีๆเข้ามาในชีวติ ซ่ึงชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะทีว่ดัแห่งนีเ้ป็น
จ านวนมาก และในวดักงัหันยงัมอีกี 2 จุดกราบไหว้คือ จุดไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอีย๊ 
หรือ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาอยู่ด้านซ้ายมือของเทพเจ้าแชกง และ เทพเจ้าไฉ่ซิง
เอีย๊หรือเทพชกงเจ้าแห่งโชคลาภ 5องค์อยู่ด้านขวามือของเทพเจ้าแชกง และเคร่ืองราง
ทีเ่ป็นทีนิ่ยมของวดันี้ 



 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันน าท่านสู่ รีพลัส์เบย์หรืออ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษ
ทีม่าจอดเพ่ือรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนีเ้ป็นอ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงได้รับความนิยมจากคน
ฮ่องกงเองทีม่าเทีย่วพกัผ่อน ซ่ึงด้านหน่ึงของอ่าวมวีดัเจ้าแม่กวนอมิ ถือเป็นวัดส าคญั
อกีวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมนัีกท่องเทีย่วจ านวนมาก
มาขอพรเจ้าแม่กวนอมิ,เจ้าแม่ทบัทมิและยงัมส่ิีงศักดิ์สิทธ์ิหลายองค์ประดิษฐานอยู่ 
ทั้งโพธิสัตย์กวนอมิทีข่ึน้ช่ือเร่ืองการขอลูก และองค์พระสังกจัจายน์ทีช่าวจนีเช่ือกนั
ว่าสามารถกราบไหว้ขอเพศลูกได้  เทพเจ้าไฉ่ซิงเอีย๊ทีผู้่คนนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้
มือหรือธนบัตรลูบรูปป้ันท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารม้ือที4่ 

 
หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ถนนช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยอสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงเลือก
ซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย ย่านถนนนาธาน(Nathan Road) เส้นทางช้อปป้ิงตั้งแต่จิม
ซาจุ่ยยาวจนถึงมงก๊ก โดยจะมเีส้ือผ้ายีห้่อต่างๆมากมายทีค่นไทยคุ้นเคยอย่าง 



Giordano,G2000,ZARA แล้วยงัมร้ีานขายมือถือ,กล้อง,ร้านอาหาร และร้านขนม
เป็นต้นหรือเราจะเดินข้ามไปยงัฝ่ังถนน แคนตั้น (Canton Road) เพ่ือช้อปป้ิงสินค้า
แบรนด์เนมภายในห้าง Harbour City แหล่งรวมสินค้าส าหรับนักช้อปป้ิงตัวยง มแีบ
รนด์ระดับโลกอย่าง Louis Vuitton, Dior , Gucci , Chanel , Hermes ฯลฯกต้็องมา
ทีถ่นนสายนีส่้วนราคากถู็กกว่าเมืองไทยพอสมควร แถมยงัมแีบบใหม่ๆมาให้เลือก
อย่างจุใจ หรือจะเลือกเดินต่อไปยงัOcean Terminal ซ่ึงอยู่ภายในอาคารเดียวกนักไ็ด้
มร้ีานของเล่นอย่าง Toy R’us ไว้คอยเอาใจคุณหนูๆอกีด้วย 
**ได้เวลานัดหมาย น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก เพ่ือท า
การเช็คอนิสัมภาระเดินทางกลบักรุงเทพฯ** 
 
 
 
 
 
 
 

21.00 
น. 

ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่EK385 
เวลาออกเดินทาง 21.00-23.15 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)   

23.15 
น. 

เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมปิระเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความ
ประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางวนัเดินทาง 

 

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500 บาท** 

*** ราคาทวัร์ดงักล่าว ไม่มขีองสมนาคุณแจก อาท ิหมวก หรือ กระเป๋า *** 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว มเีตยีง+ 

1 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

14-16 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

15-17 ม.ีค. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

16-18 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

17-19 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

21-23 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

22-24 ม.ีค. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

11-13 เม.ย. 21,900 21,900 20,900 19,900 5,500 

12-14 เม.ย. 24,900 24,900 23,900 22,900 5,500 

13-15 เม.ย. 25,900 25,900 24,900 23,900 5,500 

14-16 เม.ย. 24,900 24,900 23,900 22,900 5,500 

15-17 เม.ย. 22,900 22,900 21,900 20,900 5,500 

19-21 เม.ย. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

20-22 เม.ย. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

25-27 เม.ย. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

27-29 เม.ย. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 



 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
-    ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางและสายการบินตามท่ี
รายการระบุ ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ และค่าภาษี
สนามบินทุกแห่งท่ีมี 
-   ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตาม
โรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ี
คุณตอ้งการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัท่านเอง  TWN 
/ DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขอ
อนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
-   ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
-   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
-ค่าน ้ าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม 
-ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 

•ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่า
โทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสัง่
เพ่ิมกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
•ค่าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
•ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
•ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
•ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ กรณี
ตอ้งการใบก ากบัภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (ค านวณจาก
ค่าบริการ) 
•ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณคนละ 90 HKD/
ทริป เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ยกเวน้เด็กทารก 

 

 

 



เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ 
 

หมายเหตุ 

- กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท / เดินทางช่วง
เทศกาลช าระค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท ทนัทีหลงัการ
จอง พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล ์หนา้พาสปอร์ตและ
หลกัฐานการโอนเงิน เพ่ือท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระ
ก่อนการเดินทาง 30 วนั หากไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่
การจองไม่สมบูรณ์ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้วาง
มดัจ าก่อน  

 เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจ าบางจ านวน หากมี
การเกิดค่าใชจ่้าย เช่น ทางบริษทัไดม้ดัจ าตัว๋กบัสายการ
บินแลว้ หรือ ทางบริษทัไดมี้การการันตีโรงแรมกบั
แลนดท์างเมืองนอกแลว้  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวนสิทธ์ิเก็บมดั
จ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทน
ได ้และตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ 
ไดท้ าการออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ขช่ือ 
-  เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดั
จ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียนวธีิการ
เดินทางข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือ
สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยจากทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาติ
ใหข้ึ้นเพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงันั้นจะไม่มีการคืน
เงินทุกกรณี *** 
-  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และใน
ต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี
ระบุในรายการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
ค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
-  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อการ
ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้าน

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ ามนัของสายการบิน 
2. รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 
3. บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร 
หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบตอ่ปัญหา นดัหยดุงาน 
การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคง
รักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพ่ือใหท่้านเกิดประโยชน์
และความสุขในการท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความ
ผดิพลาดของสายการบิน แตท่างบริษทัจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 
4. หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมี
ผลในการเดินทางของคณะทวัร์ 
5. หรือคณะท่ีสูญหายใหถื้อเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
6. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและ
โปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
7. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนัเน่ือง 
มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง  
8. กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 
9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผู ้
ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  
** ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 15 ท่าน
ข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์) ** 
(บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ใน
กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได)้ 
10.การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้
ของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงั
กล่าวคือ ร้านจิวเวอร์ร่ี แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใด
ไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพ่ิม ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 
 
*ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือวา่ท่าน
ไดย้อมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ี  บริษทัแจง้ขา้งตน้ * 



ไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่รับผดิชอบหากไม่เหลือถึง
และไม่สามารถเดินทางได)้ 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อม
คณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั,คืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือได ้
-  เม่ือทานตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่น
ตวัแทนบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทาง
บริษทัจะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีได้
ระบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 
-  ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนใขการเดินทาง
อยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า***** 
-  ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งกา
รันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ 
อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight 
และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์
ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น 
 

 


