
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พคีแทรม – วคิตอเรียพคี – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี                                                       (-/-/D) 

10.30 น. ผูเ้ดินทางเจอกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร์ T  
สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ Business Class (EK)**สงัเกตป้าย Smile Trip888 ** จะมีพนกังานคอยตอ้นรับเพื่อรับ
เอกสารการเดินทาพร้อมทั้งอธิบาย ท่านสามารถเช็คอินไดท่ี้ช่อง Business Class และจะไดรั้บ บตัร Priority Pass ส าหรับใช้
ในการผา่นพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง ไม่ตอ้งรอคิวยาว ก่อนข้ึนเคร่ืองลูกคา้สามารถเขา้ไปใชบ้ริการ Lounge Emirates 
ชั้น 3 Concourse E เพ่ือแวะพกัผอ่นและรับประทานอาหารก่อนข้ึนเคร่ืองไดเ้ลยค่ะ  

 
 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบิน EK384 (Business Class) เวลาออกเดินทาง 13.45-17.40 

17.40 น. ถึงสนามบิน เช็คแลป๊ก๊อก ฮ่องกง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง แลว้  น าท่านชม เดอะพีค มกัไดรั้บกล่าวขานวา่เป็นจุดหมาย
ปลายทางสุดแสนประทบัใจของฮ่องกง แค่ระหวา่งข้ึนไปก็แทบจะท าใหห้ลงมนตส์เน่ห์แลว้  แมไ้ม่ใช่จุดท่ีสูงท่ีสุดของ
ฮ่องกง วคิตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุด เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยอืนวคิตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นววิของ
เกาะฮ่องกงไดท้ั้งหมด ตั้งแต่อ่าววคิตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์ร่ี และสีสนัของแสงไฟยามค ่าคืนของฝ่ังเกาลูน ทั้งหมดสร้าง

โปรแกรม HONGKONG EXCLUSIVE 3D 2N ราคาเร่ิม (บาท) 33,900 

เดินทาง มกราคา-เมษายน 62 สายการบิน  เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ กรุ๊ปคณะ16-20ท่าน/คณะ 

ทีพ่กั Marco Polo Gateway Hotel /  Cordis Hotel *หรือเทียบเท่า 4-5*  
รถโคช รถโคช้ปรับอากาศขนาดตามจ านวนของผูเ้ดินทาง 
อาหาร อาหารเชา้ 2 ม้ือ/อาหารกลางวนั 1ม้ือ/อาหารเยน็ 2 ม้ือ*หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) 
ขาไป EK384 กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG) 10.30 – 14.05 น. 

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  
ขากลบั EK385 ฮ่องกง  (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.30 – 23.45 น. 

เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม (นดัหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ชัว่โมง) 



 
 
 
 
 

ตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวงจุย้ อยา่ลืมเซลฟ่ีกบัววิสวยๆบนวคิตอเรียพีค มาฝากคนท่ีไม่ไดไ้ปใหอิ้จฉากนัเล่นๆนะคา๊ และ
พิเศษกวา่ใครๆ น าท่านสู่บนตึกของ Sky Terrace 428 ท่านจะไดเ้ห็นมุมท่ีสวยกวา่ เห็นตึกระฟ้าท่ีมีประกายสวยงามราวกบั
อยูเ่หนือกาแลก็ซ่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีนกวางตุง้แบบดั้งเดิม / มื้อที ่1)  
พกั Marco Polo Gateway Hotel / Cordis Hotel หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง วดัแชกงหมวิ –HKJ- เจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ – ร้าน Mott 32 – นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา - ไหว้พระใหญ่โป่วหลนิ –  ช้
อปป้ิง City Gate Outlet                                                                                                                                           (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซ า ม้ือท่ี 2)  มื้อที2่ 

09.00น. หลงัอาหาร น าท่านชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกงผา่นชมยา่นธุรกิจการคา้ต่างๆ อนัทนัสมยัเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว วดัแห่งน้ี
สร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่เทพเจา้เชอกงุ (Chekung) แม่ทพัแห่งราชวงศซ่์ง ผูมี้ช่ือเสียงดา้นการรบ และการผดุงความ
ยติุธรรมและขจดัปัดเป่าโรคภยัส่ิงไม่ดีทั้งหลายออกไปได ้โดยวดัสร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือ 300 ร้อยปีก่อน ต่อมาราว ค.ศ.1993 
จึงไดส้ร้างวดัข้ึนมาใหม่ทดแทนวดัเดิม โดยน ารูปป้ันท่านนายพลซ่ึงมีความสูง 10 เมตร เขา้ไปตั้งในอารามดา้นใน พร้อมรูป



 
 
 
 
 

ป้ัน 8 เซียนแห่วลทัธิเต๋าซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นนอก ซา้ย-ขวา และวดัแห่งน้ียงัท่ีท่ีเคารพศรัทธาของนกัท่องเท่ียวและชาวฮ่องกง
เป็นจ านวนมากซ่ึงมีความศรัทธาและเช่ือวา่การไดม้ากราบและขอพรเพ่ือใหส้มหวงันเร่ืองการงาน ท าธุรกิจราบร่ืน และ
สญัลกัษณ์ของวดัคือ *กงัหนั* เช่ือกนัวา่ถา้หมุนกงัหนั 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายหรือส่ิงไม่เป็นมงคลออกไปและน าแต่ส่ิง
ดีๆเขา้มาในชีวติ ซ่ึงชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก และในวดักงัหนัยงัมีอีก 2 จุดกราบไหวคื้อ จุด
ไหวเ้ทพเจา้ไทส่้วยเอ๊ีย หรือ เทพเจา้คุม้ครองดวงชะตาอยูด่า้นซา้ยมือของเทพเจา้แชกง และ เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียหรือเทพชกง
เจา้แห่งโชคลาภ 5องคอ์ยูด่า้นขวามือของเทพเจา้แชกง และเคร่ืองรางท่ีเป็นท่ีนิยมของวดัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี HKJ ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบนเกาะฮ่องกง ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ น ากงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จ้ี ลอ้ม
เพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้ซ่ึงจ าลองเลียนแบบมา
จาก “แซก๋้งเม๋ียว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธาท่ีวดัเชอกงุซ่ึงเป็นวดัท่ีดงัมากและมีต านานความเช่ือมา
ยาวนานวา่คนท่ีมีเคราะห์เม่ือจบัใบพดัของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้จะท าใหชี้วติหมุนเวยีนไปในทางท่ีดีและสามารถพดั
เอาส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ออกไปได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านสู่ รีพลัส์เบยห์รืออ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ี
เป็นอ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเจา้แม่กวนอิม ถือเป็นวดั
ส าคญัอีกวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาขอพรเจา้แม่กวนอิม,เจา้แม่
ทบัทิมและยงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายองคป์ระดิษฐานอยู ่ทั้งโพธิสตัยก์วนอิมท่ีข้ึนช่ือเร่ืองการขอลูก และองคพ์ระสงักจัจายนท่ี์



 
 
 
 
 

ชาวจีนเช่ือกนัวา่สามารถกราบไหวข้อเพศลูกได ้ เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมาขอโชคลาภโดยใชมื้อหรือธนบตัรลูบรูปป้ัน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Mott 32 / ม้ือที ่3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยร้าน Mott 32 มีประวติัยาวนานยอ้นไปตั้งแต่ปี 1851 เร่ิมจากร้านขายของช าสไตลจี์นเลขท่ี 32 Mott Street ในนิวยอร์ก
จนไดก้ลายเป็นหน่ึงในจุดเร่ิมตน้ของยา่นไชน่าทาวน์ มี 2 สาขาดว้ยกนัท่ีฮ่องกงและแวนคูเวอร์ เป็นร้านอาหารจีนสุด 
Classy ระดบัต านานเสริฟจีนอาหารสไตลโ์มเดิร์นกวางตุง้ จุดเด่นคือเนน้วตัถุดิบท่ีพรีเม่ียมอลงัการจากทัว่โลก สร้าง
ช่ือเสียงไวดี้ รางวลัการันตีมากมายทั้งจาก HK Tatler, Lifestyle Asia, Time Out และอ่ืนๆ เมนูข้ึนช่ือประจ าของร้าน ‘เป็ด
ปักก่ิงรมควนัดว้ยไมแ้อปเป้ิล’ 

บ่าย หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางไปยงั เกาะลนัเตา  เกาะใหญ่ท่ีสุดของฮ่องกง ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง
แลว้ น าท่ากระเชา้ Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทิวทศันร์อบตวั 360 องศาของ
เกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพ้ืนท่ี 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดบัน ้าทะเล 371เมตร จากนั้น
น าท่านกราบนมสัการขอพรกบัองค ์Tian Tan Buddha Statue องคพ์ระใหญ่สร้างจากการเช่ือมแผน่สมัฤทธ์ิถึง 200 แผน่ 
หนกั 202 ตนัและสูง 24 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้หากไม่ไดม้าสกัการะพระ
ใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ตอ้งใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 12ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ รอบขา้งขององคพ์ระใหญ่มีเทวดา 6 องคก์ าลงั
ถวายส่ิงของ 6 ช้ินท่ีมีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ 
*บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนวธีิการเดินทางข้ึนนองปิงในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวย โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และสวงนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี* 
 
 
 
 
 
 
 
น าทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั City gate Outlet Mall หน่ึงในแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกงท่ีใครมาแลว้ตอ้งแวะชอ้ปป้ิง
กระจายใหไ้ด ้เพราะซิต้ีเกตส์แห่งน้ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนดเ์นมชั้นน ากวา่ 80 ร้าน เช่น Esprit outlet, Guess outlet, Coach 
Factory, Crocs Outlet ฯลฯ ท่ีพร้อมน าสินคา้มาลดราคา 30-70%กนัตลอดทั้งปี เม่ือถึงเวลานดัหมายประมาณน าท่าน



 
 
 
 
 

รับประทานอาหารเยน็และกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร มื้อที4่ 
พกั Marco Polo Gateway Hotel /  Cordis Hotel *หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม อสิระช้อปป้ิง ย่านจมิซาจุ่ย – กรุงเทพฯ                                                                                                                     (B/-/-) 

 
เช้า 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่5)  
ส าหรับวนัน้ีเป็นวนัอิสระใหลู้กคา้ทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ส าหรับโรงแรมท่ีพกัตั้งอยูใ่จกลางแหล่งชอ้ปป้ิง ส าหรับ Marco Polo Gateway Hotel ตั้งอยูใ่จกลางหา้งดงั Harbour City ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงหรือเลือกช้ือของไดอ้ยา่งจุใจ ซ่ึงหา้งแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย 
อาทิเช่น Fendi ,Gucci,Dior,CHANEL หรือจะเป็นของเล่นคุณหนูท่ีร้าน Toy R’Us ตั้งอยูภ่ายหา้ง Ocean Terminal ซ่ึง
เช่ือมต่อกนั ส าหรับ Cordis Hotel ตั้งอยูแ่หล่งชอ้ปป้ิง Langham Place ยา่นมงก๊กหา้งสรรพสินคา้ขนาด 13 ชั้น ซ่ึงปัจจุบนั
กลายเป็ฯแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัประจ ายา่นมงก๊กมีสินคา้หลากหลายไม่แพก้นั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเ้วลานดัหมายประมาณ 18.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง 

21.00 น. 
เดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385  (Business Class) เวลาออกเดินทาง 21.00-
23.15 



 
 
 
 
 

23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

 

ตารางวนัเดินทาง 

 

** เดก็ทารก 0-2 ขวบ ราคา 5,000 บาท ** 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางและสายการบินตามท่ี
รายการระบุ ชั้นBusiness Class ไป-กลบัพร้อมคณะ และค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
2.าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ี

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่า
โทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึง
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หาก
ตอ้งการสัง่เพ่ิมกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเอง

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ พกัที ่ พกัเดีย่ว 

มเีตยีง+ 

1 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง+ 

2 ผู้ใหญ่ 
โรงแรม ราคาพกัเด่ียว 

08-10 มี.ค. 30,900 30,900 29,900 28,900 Cordis 10,000 

22-24  มี.ค. 31,900 31,900 30,900 29,900 Cordis 10,000 

29-31 มี.ค. 35,900 35,900 34,900 33,900 Marco Polo 10,000 

05-07 เม.ย. 33,900 33,900 32,900 31,900 Marco Polo 10,000 

06-08 เม.ย. 33,900 33,900 32,900 31,900 Cordis 10,000 

07-09 เม.ย. 31,900 31,900 30,900 29,900 Cordis 10,000 

12-14 เม.ย. 35,900 35,900 34,900 33,900 Marco Polo 10,000 

13-15 เม.ย. 36,900 36,900 35,900 34,900 Marco Polo 10,000 

14-16 เม.ย. 36,900 36,900 35,900 34,900 Marco Polo 10,000 

15-17 เม.ย. 35,900 35,900 34,900 33,900 Marco Polo 10,000 

19-21 เม.ย. 32,900 32,900 31,900 30,900 Cordis 10,000 

26-28 เม.ย. 32,900 32,900 31,900 30,900 Cordis 10,000 



 
 
 
 
 

ระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการ
เพ่ือความสะดวกสบายของตวัท่านเอง  TWN / DBL / SGL / 
TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง 
Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
3.ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
5.ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 40 กิโลกรัม  
7. หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
8. ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 
บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 

ต่างหาก) 
2. ค่าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
5. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ กรณี
ตอ้งการใบก ากบัภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (ค านวณจาก
ค่าบริการ) 
6. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน / คนขบัรถประมาณ และหวัหนา้ทวัร์ 
คนละ 100 HKD/ทริป  เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั (ยกเวน้
เด็กทารก ไม่ตอ้งจ่าย) 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ 
 

หมายเหตุ 

1. กรุณาช าระค่า มดัจ า Business ท่านละ 15,000 บาท / 
เดินทางช่วงเทศกาลค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท ทนัทีหลงั
การจอง พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล ์หนา้พาสปอร์ตและ
หลกัฐานการโอนเงิน เพ่ือท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อน
การเดินทาง 15 วนั หากไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่การจองไม่
สมบูรณ์ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  
2. เง่ือนไขการยกเลิก  
2.1ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินมดัจ าบางจ านวน หากมี
การเกิดค่าใชจ่้าย เช่น ทางบริษทัไดม้ดัจ าตัว๋กบัสายการบิน
แลว้ หรือ ทางบริษทัไดมี้การการันตีโรงแรมกบัแลนดท์าง
เมืองนอกแลว้  
2.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธ์ิเก็บมดั
จ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 
2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทนได ้และ
ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้ าการ
ออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ขช่ือ 
3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่

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
ผิดพลาดของสายการบิน แตท่างบริษทัจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 
4.หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมี
ผลในการเดินทางของคณะทวัร์ หรือคณะท่ีสูญหายใหถื้อ
เป็นความรับผดิชอบส่วนบุคคล 
5.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและ
โปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็น และเหมาะสม 
6.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนัเน่ือง 
มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง  
7.กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 



 
 
 
 
 

วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. *** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียนวธีิการ
เดินทางข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพ
อากาศไม่เอ้ืออ านวยจากทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาติใหข้ึ้น
เพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงันั้นจะไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี *** 
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และใน
ต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ในรายการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
ค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
6. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และ
บริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว
เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6
เดือน บริษทัไม่รับผดิชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 
7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อม
คณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั,คืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือได ้
8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่น
ตวัแทนบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทางบริษทั
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไว้
ขา้งตน้แลว้ทั้งหมด 
9. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่ง
ถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 
10.ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการัน
ตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย
การผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่ อาจขอ
คืนเงินได ้รวมถึง 
11.เท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็น
การเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

8.ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผู ้
ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
9.**ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 15 ท่าน
ข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์)** 
10.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน 
ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
11.การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้
ของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว  
คือร้านจิวเวอร์ร่ี แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้
ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพ่ิม ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 
12.***ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือวา่
ท่านไดย้อมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้
ขา้งตน้** 

 

 


