
 

 

 

 



 

*ส ำหรับสำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน์มีอีกหลำยเวลำเท่ียวบินใหท่้ำนส ำหรับเวลำท่ีแสดงเป็นเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น* 

*หำกท่ำนตอ้งกำรเปล่ียนเป็นสำยกำรบิน Cathay Pacific หรือสำยกำรบินอ่ืนสำมำรถสอบถำมรำคำไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี* 

*รำคำดงักล่ำวไม่สำมำรถเดินทำงไดช่้วงวนัท่ี 5-9ก.พ62/27ก.พ-3มี.ค62* 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Eaton Hotel Hong Kong     (-/-/-) 

05.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.45 น. 

 
 

 ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก  ชั้น 4 ประตู 5 เคำน์เตอร์ K สำยกำรบิน  
ฮ่องกง แอร์ไลน์ Business Class (HX) กรุณำถึงสนำมบินก่อนกำรเดินทำง 2-3 ชัว่โมง เพ่ือควำมสะดวกใน กำรเช็คอินและเลือกท่ีนัง่
ดว้ยตวัเอง เช็คอินไดท่ี้ช่อง Business Class  พร้อมรับเอกสำรBoarding Pass และ Priority Pass /Lounge Invitation ส ำหรับเขำ้ช่อง
พิเศษและส ำหรับเขำ้รับบริกำรท่ีหอ้งพกัรับรองของสำยกำรบินส ำหรับผูเ้ดินทำงชั้นธุรกิจและชั้นหน่ึง อีกหน่ึงควำมสะดวกสบำย
ของกำรเดินทำงคือใชบ้ริกำรเลำจห์รือหอ้งพกัรับรองของสำยกำรบินท่ีไวค้อยตอ้นรับผูเ้ดินทำงก่อนข้ึนเคร่ืองท่ำนสำมำรถใชบ้ริกำร
ทำนอำหำรหรือของวำ่งและพร้อมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย    
 

 
 
ออกเดินทำงสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบิน HX768 Business Class (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมระดบัพรีเม่ียม) 

โปรแกรม แพคเกจ  EATON HOTEL Business Class 3วนั 2คืน ราคาเร่ิมต้น (บาท)   17,900 

เดนิทาง    มกราคม – มนีาคม 62  
สายการบิน   EMIRATES AIRLINE, HONG 

KONG AIRLINES 
แพคเกจเดนิทาง 2ท่านขึน้ไป 

ทีพ่กั EATON HOTEL  2 คืน  
รถรับ-ส่ง บริกำรดว้ยรถโคช้แบบจอยน์บสั*สนำมบิน-โรงแรม-สนำมบิน *หำกจอง5ท่ำน อพัเกรดรถรับส่งเป็นอลัพำร์ดส่วนตวั* 
อาหาร อำหำรเชำ้ในโรงแรม 1 ม้ือ International buffet  

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ EK 
ขำไป EK384 กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG) 13.45 - 17.40 น. 
ขำกลบั EK385 ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.00 - 23.15 น. 

  Hong Kong Airlines  HX  
ขำไป HX768 กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG) 08.25-12.10 น. 
ขำกลบั HX761  ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.45 - 23.55น. 



 

  

10.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

13.45 น. 
 

ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ T สำยกำรบิน Emirates Airline 
กรุณำถึงสนำมบินก่อนกำรเดินทำง 2-3 ชัว่โมง เพ่ือควำมสะดวกใน กำรเช็คอินและเลือกท่ีนัง่ดว้ยตวัเอง เช็คอินไดท่ี้ช่อง Business 
Class  พร้อมรับเอกสำรBoarding Pass และ Priority Pass /Lounge Invitation ส ำหรับเขำ้ช่องพิเศษและส ำหรับเขำ้รับบริกำรท่ีหอ้งพกั
รับรองของสำยกำรบินส ำหรับผูเ้ดินทำงชั้นธุรกิจและชั้นหน่ึง อีกหน่ึงควำมสะดวกสบำยของกำรเดินทำงคือใชบ้ริกำรเลำจห์รือ
หอ้งพกัรับรองของสำยกำรบินท่ีไวค้อยตอ้นรับผูเ้ดินทำงก่อนข้ึนเคร่ืองท่ำนสำมำรถใชบ้ริกำรทำนอำหำรหรือของวำ่งและพร้อมส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย      

 
 
ออกเดินทำงสู่ ฮ่องกง โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินที่ EK 384 เวลำออกเดินทำง 13.45-17.40 น. 
 

17.40 น. ถึงสนำมบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง หลงัจำกรับกระเป๋ำเรียบร้อยใหเ้ดินไปท่ีทำงออก B ใหท่้ำนเดินมำยงั
เสำเลขท่ี 9. ซ่ึงเป็นจุดนดัพบของกรุ๊ปทวัร์ใหสั้งเกตป้ำย C.P.Holidays ไกดท์อ้งถ่ินจะรอท่ำนบริเวณดงักล่ำวท ำกำรเช็คช่ือและ
โรงแรมท่ีท่ำนพกัและนดัหมำยเวลำส ำหรับกำรไปซิต้ีทวัร์หรือเวลำส ำหรับรถรับกลบัในวนัเดินทำงกลบัตำมท่ีท่ำนไดท้  ำกำรจองไว ้
หลงัจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปข้ึนรถท่ีบริษทัฯไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้ป็นรถโคช้แบบจอยน์ร่วมกบัท่ำนอ่ืนเม่ือถึงโรงแรมท่ีพกัท่ำน
สำมำรถเช็คอินหอ้งพกัดว้ยพำสปอร์ตไดเ้ลย ส ำหรับกำรเขำ้พกัในแต่ละโรงแรมเจำ้หนำ้ท่ีของโรงแรมจะท ำกำรขอมดัจ ำกำรเขำ้
หอ้งพกัอำจจะเป็นบตัรเครดิตหรือเงินสดทั้งน้ีเงินมดัจ ำจะข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม หลงัจำกท ำกำรเช็คเอำ้ทแ์ลว้ทำงหำกท่ำนมดัจ ำเป็น
เงินสดจะคืนเป็นเงินสดหรือหำกมดัจ ำดว้ยบตัรเครดิตวงเงินจะคืนกลบัมำภำยในบตัรประมำณ 2อำทิตย์ 
   

  
 



 

พกัที่ 

 
Eaton Hotel https://www.Eaton workshop.com/hotel/Hong-Kong 

วนัทีส่อง อาหารเช้าทีโ่รงแรม-วดัเจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ -วดัแชกงหมวิ-วดัเจ้าแม่กวนอมิฮงฮ า-อสิระช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย                 
(B/-/-)                                                                                                                                                                       

เช้า รับประทำนอำหำรเชำ้ ณโรงแรมท่ีพกั  
**ส ำหรับท่ำนท่ีเลือกไปไหวพ้ระเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ไกดจ์ะนดัหมำยเวลำและจุดนดัพบในวนัแรกท่ีมำถึง ** 
น ำท่ำนสู่ อ่ำวรีพลัส์เบยห์รืออ่ำวน ้ำต้ืน ซ่ึงช่ืออ่ำวน้ีไดม้ำจำกช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมำจอดเพ่ือรักษำกำรณ์อ่ำวอ่ำวดำ้นน้ีเป็นอ่ำวน ้ำ
ต้ืน ซ่ึงไดรั้บควำมนิยมจำกคนฮ่องกงเองท่ีมำเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดำ้นหน่ึงของอ่ำวมีวดัเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวดัแห่งน้ีมีส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิหลำยองคป์ระดิษฐำนอยูท่ ั้งโพธิสัตวก์วนอิมท่ีเป็นท่ีเคำรพศรัทธำและข้ึนช่ือเร่ืองกำรขอลูก องคเ์ทียนโฮ่วท่ีเป็นท่ีเคำรพ
ศรัทธำในฐำนะเทพธิดำแห่งทอ้งทะเลผูป้กปักรักษำคนเดินทำง เทพเจำ้ไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมำขอโชคลำภโดยใชมื้อหรือธนบตัรลุบ
รูปป้ันท่ำน องคพ์ระสังกจัจำยน์ท่ีชำวจีนเช่ือกนัวำ่สำมำรถขอเพศของลูกได ้นอกจำกนั้นยงัมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพำนแห่งกำร
ต่อชะตำท่ีเช่ือวำ่เม่ือขำ้มสะพำนไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มีสัญลกัษณ์มงคลอยูห่ลำยอยำ่ง เช่น แพะสำมตวั ซ่ึงหมำยถึงกำร
เร่ิมตน้ชีวิตท่ีดี เทพแห่งควำมรัก ท่ีผูค้นนิยมไปขอเร่ืองคู่ครองโดยน ำริบบิ้นสีแดงไปผกูไวรู้ปป้ันปลำ ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของ
นกัท่องเท่ียวในกำรโยนเหรียญเขำ้ปำกปลำและมีอำคำรคลำ้ยเก๋งจีนซ่ึงมีค ำมงคล 100ตวัอกัษรเป็นภำษจีนโบรำณติดอยูห่ลำยท่ำน
นิยมไปอธิษฐำนขอพรเพ่ือใหมี้ส่ิงดีๆเกิดข้ึนในชีวติ 
 

 
  
หลงัจำกนั้นน ำท่ำนสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัน ำโชค  ถำ้มำวดัน้ีตอ้งอธิฐำนขอในดำ้น โชคลำภ ทรัพยสิ์นเงินทอง ธุรกิจกำรงำน
ใหเ้จริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวำ่ถำ้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ำยและน ำแต่ส่ิงดีๆมำให ้และวดัน้ียงัเป็นจุดหมำยของนกั
ธุรกิจท่ีอยำกสมหวงัในเร่ืองงำน ท ำธุรกิจรำบร่ืนเน่ืองจำก *แชกง*ข้ึนช่ือวำ่เป็นเซียนผูผ้ดุงควำมยติุธรรม ซ่ือสัตยแ์ละรบชนะเสมอ 
สำเหตุท่ีวดัน้ีช่ือวำ่วดั *กงัหนั*เพรำะเป็นสัญลกัษณ์ในกำรปัดเป่ำเร่ืองร้ำยใหอ้อกจำกผูท่ี้มำไหวน้ัน่เอง  และในวดักงัหนัยงัมีอีก 2 จุด
ท่ีหลำยๆท่ำนอำจจะยงัไม่ทรำบคือ จุดไหวไ้ทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพเจำ้คุม้ครองดวงชะตำอยูด่ำ้นซำ้ยมือองเทพเจำ้แชกง และเทพเจำ้ไฉ่ซิง
เอ๊ียหรือเทพเจำ้โชคลำภทั้ง 5 องคอ์ยูด่ำ้นขวำของเทพเจำ้แชกง ในจุดน้ีมีกอ้นเงินทองแบบจีนใหเ้รำน ำกลบัไปตั้งบูชำไวท่ี้บำ้นไดด้ว้ย 
 



 

 
 
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ร้ำนฮ่องกงจิวเวลร่ี ร้ำนจิวเวลล่ีกงัหนัของแทต้น้ต ำรับร้ำนHKJ 

 
 
น ำท่ำนสู่ วดัเจำ้แม่กวนอิมฮงอ ำ อีกหน่ึงวดัเจำ้แม่กวนอิมท่ีไดรั้บควำมนิยมจำกชำวฮ่องกงและบรรดำนกัท่องเท่ียวมำกมำย เพรำะวดั
แห่งน้ีมีอำยถึุง 150 ปีในบวกกบัช่ือเสียงในเร่ืองกำรเส่ียงเซียมซีท่ีแม่นย  ำสุดๆ และอีกหน่ึงส่ิงท่ีน่ำสนใจคือในช่วงเทศกำลตรุษจีน
หรือเทศกำลพิเศษ ทำงวดัจะจดัพิธีเปิดคลงัพระโพธิสัตวก์วนอิมมีกำรแจกซองอัง่เปำเพ่ือเป็นของขวญัแก่ผูม้ำกรำบไหว ้โดยแต่ละ
ซองจะเขียนตวัเลขไวแ้ตกต่ำงกนัไป ชำวจีนเช่ือวำ่ตวัเลขท่ีอยูใ่นซองจะเป็นเงินขวญัดุงท่ีพระโพธิสัตวก์วนอิมประทำนใหเ้พ่ือไปท ำ
ธุรกิจ ท ำใหผู้ท่ี้ไดรั้บไปมีแต่โชคลำภ คำ้ขำยร ่ ำรวยและคนไทยจะเรียกพิธีน้ีกนัวำ่ *พิธีกูเ้งินเจำ้แม่กวนอิม* 
 

 
 

เทีย่ง  ส ำหรับลูกคำ้ท่ีเลือกทำน Michelin star @ Yat Tung Heen ซ้ือเพ่ิมท่ำนละ 1,500 บำท เง่ือนไขตอ้งไปซิต้ีทวัร์หำกตอ้งกำรเพ่ิม 
 
   
  
 
 
 
 
 
 



 

ทีพ่กั https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong 

วนัทีส่าม อสิระช้อปป้ิง- ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ                                (-/-/-)                                                     

    

 
อิสระใหท่้ำนไดช้อ้ปป้ิง กำรชอ้ปป้ิงถือเป็นกิจกรรมท่ีพลำดไม่ไดเ้ม่ือท่ำนมำเยอืนฮ่องกงส ำหรับท่ำนท่ีเลือกพกั Eaton Hotel  
สำมำรถเลือกมำชอ้ปป้ิงสินคำ้ระดบั Hi End ณ หำ้งดงั Ocean Terminal / Heritage 1881 สำมำรถนัง่รถแท๊กซ่ีประมำณ 10-15 นำที 
ตลอดเส้นทำงถนนชอ้ปป้ิงแลว้มำจบท่ี Harbour City ภำยในมีร้ำนคำ้อีก 450ร้ำนคำ้และอีกกวำ่50ร้ำนอำหำร 2โรงภำพยนตแ์ละยงั
เป็นท่ำเรือส ำรำญขนำดใหญ่และขนำดเลก็ ภำยในเตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้อำทิเช่น Prada และ Louis Vuitton ยำวไปจนถึง Uniqlo และ 
Zara ไม่วำ่ท่ำนอยำกชอ้ปป้ิงอะไรฮ่องกงมีใหเ้ลือกสรรอยำ่งครบครร เม่ือถึงเวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติ
ฮ่องกงเพ่ือเดินทำงกลบัประเทศไทย *ส ำหรับเวลำนดัหมำยทำงไกดจ์ะท ำกำรนดัเวลำกบัท่ำนในวนัแรกหรือหลงัจำกวนัไปซิต้ีทวัร์* 
 

21.45 น. 
ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี HX761หรือไฟลท่ี์ท่ำนเลือก  
บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ส ำหรับหอ้งพกัรับรองก่อนข้ึนเคร่ือง  CLUB BAUHINIA Lounge อยูไ่กลป้ระตูข้ึนเคร่ืองท่ี 23 
Terminal 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

23.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภำพ.............พร้อมควำมประทบัใจ 

21.00 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385 Business Class บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองก่อนข้ึนเคร่ืองสำมำรถใชบ้ริกำรหอ้งพกัรับรองของสำยกำรบิน Emirates ตั้งอยูท่ี่ Sky Plaza Terminal 1   



 

 
23.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภำพ.............พร้อมควำมประทบัใจ 

 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทำงและสำยกำรบินตำมท่ีรำยกำร
ระบุ ชั้นธุรกิจไป-กลบั และค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมีส ำหรับ
เง่ือนไขกำรเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตำมเง่ือนไขของตัว๋
ตำมท่ีสำยกำรบินระบุ 
2.ำท่ีพกัตำมระบุในรำยกำร ห้องละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมท่ีระบุ  
กรุณำระบุลกัษณะห้องท่ีคุณตอ้งกำร TWN / DBL / SGL / TRP 
หำกไม่มีกำรระบุทำงบริษทัขออนุญำติจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู ้
เขำ้พกัทั้งน้ีกำรจดัห้องจะเป็นดุลยพินิจและสถำนะห้องของทำง
โรงแรมเท่ำนั้น ทำงบริษทัเป็นเพียงผูป้ระสำนงำนและท ำกำรรี
เควสตำมท่ีลูกคำ้ไดแ้จง้มำ กรณีเดินทำง 3ท่ำนหำกตอ้งกำรพกั
ท่ำนเดียวมีต่พกัเด่ียวเพ่ิมหรือพกั 1ห้องเตียงจะเป็นแบบเตียงเสริม
ท่ีทำงโรงแรมจดัให้ 
3.ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร 
4. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
5.ค่ำรถรับ-ส่งและน ำเท่ียวตำมรำยกำร 
6. ค่ำน ้ำหนกัสมัภำระในกำรเดินทำง 40 กิโลกรัม  
 

1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัท ์ค่ำ
ซกัรีดเส้ือผำ้ ค่ำมินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม
นอกเหนือรำยกำร (หำกตอ้งกำรสัง่เพ่ิมกรุณำแจง้หัวหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำย
เพ่ิมเองต่ำงหำก) 
2. ค่ำสมัภำระท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด 
3. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง 
4. ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงชำติหรือต่ำงดำ้ว  
5. ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%(คิดค ำนวณจำกค่ำบริกำร กรณีตอ้งกำร
ใบก ำกบัภำษี)ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% (ค  ำนวณจำกค่ำบริกำร) 
6. ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน / คนขบัรถ คนละ 50 HKD/ทริป  ยกเวน้เด็ก
ทำรก 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ ส าหรับแพคเกจทัวร์ 
 

หมายเหตุ 

1. กรุณำช ำระค่ำบริกำรเตม็จ ำนวนเน่ืองจำกแพคเกจทวัร์ทำง
บริษทัตอ้งท ำกำรออกตัว๋เคร่ืองบินและท ำกำรันตีห้อง 
2. เง่ือนไขกำรยกเลิก  
2.1ยกเลิกก่อนเดินทำงกรณีตัว๋ไดมี้กำรออกตัว๋ไปแลว้เง่ือนไข
เป็นไปตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด  
2.2 2.3ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืน
เงินมดัจ ำทุกกรณี ยกเวน้กรณีหำคนมำเดินทำงแทนได ้และตอ้งมี
ค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  ำกำรออกแลว้และ

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำโดยมิตอ้งแจง้ให้
ทรำบล่วงหนำ้ ในกรณีท่ีมีกำรข้ึนลงของเงินตรำต่ำงประเทศและจำก
กำรปรับข้ึนค่ำน ้ำมนัของสำยกำรบิน 
2.รำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมทั้งน้ี
จะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
3.บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสำยกำรบิน, โรงแรม, ภตัตำคำร หรืออ่ืนๆ 
ไม่อำจจะรับผิดชอบต่อปัญหำ นดัหยดุงำน กำรเมือง ควำมล่ำชำ้ 
กำรจรำจร หรือภยัธรรมชำติ แต่ยงัคงรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีดี  



 

ตอ้งท ำกำรแกไ้ขช่ือหรือเง่ือนไขเป็นไปตำมชนิดของตัว๋เคร่ืองบิน
หรือตัว๋เรือหรือเง่ือนไขของทำงโรงแรมเป็นตน้ 
3. เม่ือท่ำนออกเดินทำงแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใด
รำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิไม่อำจ
เรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืนได ้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่ำงประเทศ
ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
6. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยใุชง้ำน ไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทั
รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น (หนงัสือ
เดินทำงตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6เดือน บริษทัไม่
รับผิดชอบหำกไม่เหลือถึงและไม่สำมำรถเดินทำงได)้ 
7. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนผำ่นตวัแทน
บริษทัฯหรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯทำงบริษทัจะถือวำ่ท่ำน
ไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆท่ีไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้แลว้ทั้งหมด 
8. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงอยำ่งถ่องแท ้
จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวำงมดัจ ำ 
9.กรณีไปซิต้ีทวัร์มีกำรลงร้ำนฮ่องกงจิวเวลล่ีหำกลูกคำ้ไม่ตอ้งกำร
เขำ้ไปชมสินคำ้ในร้ำน ขอสงวนสิทธ์ในกำรเก็บค่ำบริกำรเพ่ิมท่ำน
ละ 2,500บำท เน่ืองจำกทำงร้ำนเป็นส่วนหน่ึงในกำรช่วยค่ำรถ
ให้กบัทำงทวัร์เพ่ือท่ีตอ้งกำรให้น ำลูกคำ้ไปเลือกซ้ือหรือชมสินคำ้ 
ส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้ไม่มีกำรบงัคบัซ้ือแต่อยำ่งใด  
 

เพ่ือให้ท่ำนเกิดประโยชน์และควำมสุขในกำรท่องเท่ียว กำรยกเลิก
เท่ียวบิน หรือควำมผิดพลำดของสำยกำรบิน แต่ทำงบริษทัจะแกไ้ขให้
ดีท่ีสุด 
4.หำกเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสำรส่วนตวัสูญหำยซ่ึงจะมีผลในกำร
เดินทำงของคณะทวัร์ หรือคณะท่ีสูญหำยให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล 
5.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดและโปรแกรม
ทวัร์ตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม 
6.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบจำกเหตุอนัเน่ือง มำจำกภยั
จลำจล ประทว้ง ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง  
7.***ในกรณีท่ีลูกคำ้จองทวัร์และช ำระค่ำมดัจ ำแลว้ ถือวำ่ท่ำนได้
ยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้ขำ้งตน้** 

 


