
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

โดยสายการบินเอมเิรตส์ 
บินโดยเคร่ือง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 

น่ังกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลนิ ไหว้พระแชกงหมิว หรือ วดักงัหัน 
นมสัการเทพเจ้าหวงัต้าเซียน ณ วดัหวงัต้าเซียน 

นมสัการเจ้าแม่กวนอมิ…อ่าวรีพลัส์เบย์...หรืออ่าวน า้ต้ืน 
พเิศษ!!...น่ังพคีแทรม ชมสีสันของแสงไฟยามค า่คืนของฝ่ังเกาลูน 

ช้อปป้ิงสุดมนัส์ ตลาดกลางคืนเลดีม้าร์เกต็ / จิมซ่าจุ่ย / ซิตีเ้กจ เอาท์เลท 
ก าหนดการเดนิทาง :  กมุภาพนัธ์ - เมษายน  แจกซิมเล่นเน็ตห้องละ 1 ซิม 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พคีแทรม – วคิเตอเรียพคี – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี     

 
 
 
 

มีนาคม 2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 24-26 / 30 มี.ค.-1 เม.ย. / 31 มี.ค.-2 เม.ย. 
เมษายน 5-7 / 6-8 / 7-9 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-22 / 21-23  / 29 เม.ย.-1 

พ.ค. 



 

 

10.30 น. คณะผู ้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 9 
เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) **สังเกตป้าย Smile Trip ** พนักงานตอ้นรับ
และหวัหนา้ทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับพร้อมติดป้ายช่ือ และรับเอกสารการเดินทาง บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 
และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง 
 สายการบินการจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบินทางสายการบินเป็นผู้ก าหนดทางบริษทัไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่าน้ัน อาทเิช่น กรณีขอรถวลีแชร์ หรือต้องการอาหาร
พเิศษ ซ่ึงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วนั หากถึงวนัเดินทางมลูีกค้าบางท่านไม่สามารถเดินทาง
ได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนท าการเช็คอนิ 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK384   
17.30 น.  ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแล้ว น าท่านเดินทางผ่าน

สะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทศัน์ อนัสวยงามของประเทศฮ่องกง... “ฮ่องกง” เป็นภาษากวางตุ้ง 
ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง ว่า “เซียงกัง่” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า “ท่าเรือหอม” มี
ความเป็นมา สืบเน่ืองมาแต่คร้ังท่ีกวางตุง้ เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนิดหน่ึง ส่งขายเป็นสินคา้ออก
โดยท่ีตอ้งมาขนถ่ายสินคา้กนัท่ีท่าเรือน ้าลึกตอนใตสุ้ด  

 
 
 
 
 

น าท่านชมเดอะพคี มกัได้รับกล่าวขานว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทบัใจของฮ่องกง แค่
ระหว่างขึน้ไปกแ็ทบจะท าให้หลงมนต์สเน่ห์แล้ว พีคแทรม เปิดใหบ้ริการในปี1888แรกเร่ิมมีข้ึน
ส าหรับผูว้า่การรัฐองักฤษและผูอ้ยูอ่าศยัในเดอะพีคเท่านั้น แต่ปัจจุบนัไม่วา่ใครกส็ามารถใชบ้ริการ
รถรางท่ีมีความลาดชนัท่่ีสุดในโลกน้ีได ้ การเดินทางข้ึนสู่เดอะพีคโดยรถรางใชเ้วลาเพียง 7 นาที
แถมยงัไดส้ัมผสัประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าขณะท่ีรถรางไต่ข้ึนไปผา่นววิทิวทศันอ์นัเหลือเช่ือ แมไ้ม่ใช่
จุดท่ีสูงท่ีสุดของฮ่องกง หากวคิตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุด เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ป
เยอืนวคิตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นววิของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววคิตอเรีย ตึกระฟ้า 
เรือเฟอร์ร่ี และสีสันของแสงไฟยามค า่คืนของฝ่ังเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ย 

http://www.thepeak.com.hk/en/home.asp
http://www.thepeak.com.hk/en/5_5_6.asp


 

 

และพเิศษกว่าใครๆ น าท่านสู่บนตึกของ Sky Terrace 428 ท่านจะได้เห็นมุมทีส่วยกว่า เห็นตึก
ระฟ้าทีม่ปีระกายสวยงามราวกบัอยู่เหนือกาแลก็ซ่ี 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
  

 
น าท่านเดินทางสู่ ทีพ่กั Stanford Mongkok Hotelหรือเทยีบเท่า 

โรงแรมใกล้แหล่งช้อปป้ิงย่าน Mongkok ตลาดกลางคืน Lady Market 
*โทรศัพท์ Handy Phone ในโรงแรมสามารถโทรกลบัไทยได้ฟรี 

http://www.stanfordhongkong.com/ 
 

วนัที่สอง เกาะลนัเตา – น่ังกระเช้า 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ – ช้อปป้ิง City Gate  

 

 

 

 

 



 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า)  
น าท่านสู่ เกาะลนัเตาเกาะใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง น าท่าน 

น่ังกระเช้า Ngong ping 360 (แบบคริสตัล 1 ขา) จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะ

ได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิ

งบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดบัน ้ าทะเล 371เมตร จากน้ันน าท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ 

Tian Tan Buddha Statue องค์พระใหญ่สร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตัน

และสูง 24 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ได้มา

สักการะพระใหญ่กเ็หมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ รอบขา้ง

ขององคพ์ระใหญ่มีเทวดา 6 องค์ก  าลงัถวายส่ิงของ 6 ช้ินท่ีมีความหมายแทนความดี ความเมตตา 

ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซ่ึงทั้งหมดคือหนทางท่ีจะพาสรรพสัตวสู่์นิพพาน ดา้นล่างของ

พระใหญ่มีอาคาร 3 ชั้น บริเวณชั้น3 มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้บรรจุอยู ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึน้นองปิงในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง 

หรือสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสวงนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ ี

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 

 
หลงัอาหาร น าทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั City gate Outlet Mall อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัยกบั 
Outlet สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, 
Esprit, Guess,หรือว่า Burberry กม็ใีห้ท่านได้เลือกซ้ือได้อย่างอสิระ  
อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัยซ่ึงมร้ีานอาหารให้ท่านสามารถเลือกทานได้ภายในซิตีเ้กตส์และช้อป
ป้ิงตามอธัยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 20.00 น.  

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ ทีพ่กั Stanford Mongkok Hotel หรือเทยีบเท่า 
โรงแรมใกล้แหล่งช้อปป้ิงย่าน Mongkok ตลาดกลางคืน Lady Market 

*โทรศัพท์ Handy Phone ในโรงแรมสามารถโทรกลบัไทยได้ฟรี 
http://www.stanfordhongkong.com/ 

  

วนัที่สาม วดัแชกงหมิว - วดัหวงัต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอมิรีพลัส์เบย์  – อสิระช้อปป้ิง ถนนนาธาน 

ย่านจมิซาจุ่ย – กรุงเทพฯ 

 

 

 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า)  

บริการท่านดว้ยโจ๊กหอมกรุ่น และซาลาเปา ตน้ต าหรับรสชาติกวางตุง้ แท้ๆ  หลงัอาหาร       น าท่าน
ชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ผา่นชมยา่นธุรกิจการคา้ต่างๆ อนัทนัสมยั หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ 
วดัเชอกงุ หรือที่รู้จักกนัดีในนามของ “วดัแชกงหมิว” หรือ วดักงัหัน วดันีม้ีกงัหันทองแดงทีเ่ช่ือกนั
ว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงช่ัวร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ  มาให้ น าท่านนมสัการ เทพเจ้าหวงัต้าเซียน ณ 
วดัหวงัต้าเซียน หน่ึงในวดัทีโ่ด่งดังทีสุ่ดของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้ช่ือในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ น า
ท่านสู่โรงงานจิวเวลร่ี ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดบนเกาะฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จิวเวลร่ี กรุ๊ป จ ากดั ได้เกดิ
แรงบันดาลใจ น ากงัหัน มาพลกิแพลงเป็น จี ้ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดัง มาจดัวางต าแหน่งของ
เพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้ซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก “แซก๋้งเม๋ียว” กงัหนั
ใหญ่ 4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธาท่ีวดัเชอกงุซ่ึงเป็นวดัทีด่ังมากและมตี านานความเช่ือมา
ยาวนานว่าคนทีม่เีคราะห์เม่ือจับใบพดัของกงัหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะท าให้ชีวติหมุนเวยีนไป
ในทางทีด่ีและสามารถพดัเอาส่ิงช่ัวร้ายต่างๆ ออกไปได้ 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

น าท่านสู่ รีพลัส์เบย์หรืออ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษทีม่าจอดเพ่ือ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนีเ้ป็นอ่าวน า้ อ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่ว
พกัผ่อน ซ่ึงด้านหน่ึงของอ่าวมวีดัเจ้าแม่กวนอมิ ถือเป็นวดัส าคญัอกีวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้าง
ในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาขอพรเจา้แม่กวนอิม,เจา้แม่ทบัทิมและเทพ
เจา้ต่างๆและส่ิงก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อ
ความสุข, เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่ มีเทพแห่งวาสนา เทพ
แห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหิน
กอ้นกลมอยา่งตั้งใจ 

 
               

 

 

  
อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ย่านถนนนาธาน เช่น น า้หอม นาฬิกา กระเป๋า

หนังยีห้่อต่างๆ หรือช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ช้ันน าทีม่ใีห้ท่านเดินเลือกช้อปป้ิงมากกว่า 700 

ร้านค้า  ***อสิระอาหารม้ือเยน็ตามอธัยาศัย*** 

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

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฟรี)   
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ตารางวนัเดินทาง 

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500 บาท** 
*** ราคาทวัร์ดังกล่าว ไม่มขีองสมนาคุณแจก อาท ิหมวก หรือ กระเป๋า *** 

 
 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยว มเีตียง+ 

1 ผู้ใหญ่ 
มเีตียง+ 
2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตียง+ 
2 ผู้ใหญ่ 

9-11 ม.ีค. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 
10-12 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

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

24-26 ม.ีค. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

30 ม.ีค.-1 เม.ย. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

31 ม.ีค.-2 เม.ย. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

5-7 เม.ย. 21,900 21,900 20,900 19,900 5,000 

6-8 เม.ย. 22,900 22,900 21,900 20,900 5,000 

7-9 เม.ย. 21,900 21,900 20,900 19,900 5,000 

11-13 เม.ย. 23,900 23,900 22,900 21,900 6,000 

12-14 เม.ย. 24,900 24,900 23,900 22,900 6,000 

13-15 เม.ย. 26,900 26,900 25,900 24,900 6,000 

14-16 เม.ย. 26,900 26,900 25,900 24,900 6,000 
15-17 เม.ย. 24,900 24,900 23,900 22,900 6,000 

20-22 เม.ย. 19,900 19,900 18,900 17,900 6,000 

21-23 เม.ย. 19,900 19,900 18,900 17,900 6,000 

29 เม.ย.-1 พ.ค. 22,900 22,900 21,900 20,900 5,000 



 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ และค่า

ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณ

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

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
 หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม   
 ประกนัอบัุติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์) 
 
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) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณคนละ 90 HKD/ทริป เดก็และผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ยกเวน้เดก็ทารก 
 
เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ 
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท / เดินทางช่วงเทศกาลช าระค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท ทนัทหีลงั

การจอง พร้อมแฟกซ์หรืออเีมลล์ หนา้พาสปอร์ตและหลกัฐานการโอนเงิน เพื่อท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือ



 

 

ช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั หากไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับ
ผูท่ี้วางมดัจ 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. เม่ือทานตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทาง
บริษทัจะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

9. ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนใขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 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  
 **ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์)** 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
 การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ดงักล่าว  คือร้านจิวเวอร์ร่ี แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

 ***ในกรณทีีลู่กค้าจองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษทัแจ้ง
ข้างต้น*** 


