
 

 

 

 



 

 

**โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ มีหลายช่วงเวลาใหท้่านเลือก ซ่ึงเวลาท่ีแสดงอยูน้ี่เป็นแค่บางส่วน** 

**หากท่านตอ้งการเปล่ียนเป็นสายการบิน Cathay Pacific หรือสายการบินอ่ืนใหติ้ดต่อจากเจา้หนา้ท่ี** 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Four Season  Hong kong     (-/-/-) 

05.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.45 น. 
 
 

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน  
ฮ่องกง แอร์ไลน์ Business Class (HX) กรุณาถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกท่ีนัง่
ดว้ยตวัเอง เช็คอินไดท่ี้ช่อง Business Class  พร้อมรับเอกสารBoarding Pass และ Priority Pass /Lounge Invitation ส าหรับเขา้ช่อง
พิเศษและส าหรับเขา้รับบริการท่ีหอ้งพกัรับรองของสายการบินส าหรับผูเ้ดินทางชั้นธุรกิจและชั้นหน่ึง อีกหน่ึงความสะดวกสบาย
ของการเดินทางคือใชบ้ริการเลาจห์รือหอ้งพกัรับรองของสายการบินที่ไวค้อยตอ้นรับผูเ้ดินทางก่อนข้ึนเคร่ืองท่านสามารถใชบ้ริการ
ทานอาหารหรือของวา่งและพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย     

 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เท่ียวบิน HX768 Business Class (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
 
 
 

โปรแกรมแพคเกจFour Seasons Hotel Business Class  3วนั 2คืน ราคาเร่ิมต้น(บาท) 36,900 

เดนิทาง  มกราคม 62 – 31 มนีาคม 62 
สายการบิน EMIRATES AIRLINE,HONG KONG 

AIRLINES 
แพคเกจเดนิทาง 2ท่านขึน้ไป 

ทีพ่กั Four Season Hong Kong 3วนั 2คืน  
รถรับ-ส่ง บริการดว้ยรถตูอ้ลัพาร์ดส่วนตวั หอ้งละ 1คนั 
อาหาร อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม2 ม้ือ  

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

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



 

12.10 น.
  

ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองหลงัจากรับกระเป๋าสัมภาระจะมีเจา้หนา้ท่ีของโรงแรมรอตอ้นรับ
บริเวณจุดนดัพบ 
 

10.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airline 
กรุณาถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกท่ีนัง่ดว้ยตวัเอง เช็คอินไดท่ี้ช่อง Business 
Class  พร้อมรับเอกสารBoarding Pass และ Priority Pass /Lounge Invitation ส าหรับเขา้ช่องพิเศษและส าหรับเขา้รับบริการท่ีหอ้งพกั
รับรองของสายการบินส าหรับผูเ้ดินทางชั้นธุรกิจและชั้นหน่ึง อีกหน่ึงความสะดวกสบายของการเดินทางคือใชบ้ริการเลาจห์รือ
หอ้งพกัรับรองของสายการบินท่ีไวค้อยตอ้นรับผูเ้ดินทางก่อนข้ึนเคร่ืองท่านสามารถใชบ้ริการทานอาหารหรือของวา่งและพร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกมากมาย      

 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินที่ EK384 เวลา 13.45-17.40 
 

ถึงฮ่องกง 
 

ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลงัจากรับกระเป๋าเรียบร้อยใหเ้ดินไปท่ีทางออก B ใหท่้านเดินมายงั

เสาเลขท่ี 9. ซ่ึงเป็นจุดนดัพบของกรุ๊ปทวัร์ใหสั้งเกตป้าย C.P.Holidays ไกดท์อ้งถ่ินจะรอท่านบริเวณดงักล่าวท าการเช็คช่ือและ

โรงแรมท่ีท่านพกัและนดัหมายเวลาส าหรับการไปซิต้ีทวัร์หรือเวลาส าหรับรถรับกลบัในวนัเดินทางกลบัตามท่ีท่านไดท้  าการจองไว ้

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปข้ึนรถท่ีบริษทัฯไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้เป็นรถตูอ้ลัพาร์ดส่วนหอ้งละ 1 คนั เม่ือถึงโรงแรมท่ีพกัท่าน

สามารถเช็คอินหอ้งพกัดว้ยพาสปอร์ตไดเ้ลย ส าหรับการเขา้พกัในแต่ละโรงแรมเจา้หนา้ท่ีของโรงแรมจะท าการขอมดัจ าการเขา้

หอ้งพกัอาจจะเป็นบตัรเครดิตหรือเงินสดทั้งน้ีเงินมดัจ าจะข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม หลงัจากท าการเช็คเอา้ทแ์ลว้ทางหากท่านมดัจ าเป็น

เงินสดจะคืนเป็นเงินสดหรือหากมดัจ าดว้ยบตัรเครดิตวงเงินจะคืนกลบัมาภายในบตัรประมาณ 2อาทิตย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Four Seasons Hong Kong ห่างจากร้านอาหารและผบัทนัสมยัหลายแห่งในยา่น Lan Kwai Fong และยา่น Soho โดยใชเ้วลาเดินเพียง 
15 นาที ท่านใชเ้วลาเดินไม่เกิน 10 นาทีจากท่ีพกัไปยงั The Central Pier ซ่ึงท่านสามารถโดยสารเรือขา้มฟากไปยงัยา่น Tsim Sha 
Tsui เพ่ือชอ้ปป้ิงและทานอาหารยา่นฝ่ังเกาลูนได ้อีกทั้งโรงแรมยงัอยูติ่ดกบัหา้ง International Finance Centre (IFC) ซ่ึงยงัเช่ือมต่อไป
ยงัสถานีรถไฟ Hong Kong MTR Station และสะดวกสบายส าหรับการไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
 

ทีพ่กั Four Season Hong Kong Hotel *5 ดาวDELUXE PEAK-VIEW ROOMhttps://www.fourseasons.com/ 

วนัทีส่อง วดัเจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ – วดัแชกงหมิว – วดัเจ้าแม่กวนอมิฮงฮ า – อสิระช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ี The Lounge ในโรงแรม บริการตั้งแต่เวลา 6.30 – 11.00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               **ส าหรับท่านท่ีเลือกไปไหวพ้ระเพ่ือความเป็นสิริมงคล ไกดจ์ะนดัหมายเวลาและจุดนดัพบในวนัแรกท่ีมาถึง **           
น าท่านสู่ อ่าวรีพลัส์เบยห์รืออ่าวน ้าต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้า
ต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวดัแห่งน้ีมีส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิหลายองคป์ระดิษฐานอยูท่ ั้งโพธิสัตวก์วนอิมท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาและข้ึนช่ือเร่ืองการขอลูก องคเ์ทียนโฮ่วท่ีเป็นท่ีเคารพ
ศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูป้กปักรักษาคนเดินทาง เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมาขอโชคลาภโดยใชมื้อหรือธนบตัรลุบ
รูปป้ันท่าน องคพ์ระสังกจัจายน์ท่ีชาวจีนเช่ือกนัวา่สามารถขอเพศของลูกได ้นอกจากนั้นยงัมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่งการ
ต่อชะตาท่ีเช่ือวา่เม่ือขา้มสะพานไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มีสัญลกัษณ์มงคลอยูห่ลายอยา่ง เช่น แพะสามตวั ซ่ึงหมายถึงการ
เร่ิมตน้ชีวิตท่ีดี เทพแห่งความรัก ท่ีผูค้นนิยมไปขอเร่ืองคู่ครองโดยน าริบบิ้นสีแดงไปผกูไวรู้ปป้ันปลา ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของ
นกัท่องเท่ียวในการโยนเหรียญเขา้ปากปลาและมีอาคารคลา้ยเก๋งจีนซ่ึงมีค ามงคล 100ตวัอกัษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยูห่ลายท่าน
นิยมไปอธิษฐานขอพรเพื่อใหมี้ส่ิงดีๆเกิดข้ึนในชีวติ 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหันน าโชค ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในดา้น โชคลาภ ทรัพยสิ์นเงินทอง ธุรกิจการงานใหเ้จริญรุ่ง
เร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆมาให ้และวดัน้ียงัเป็นจุดหมายของนกัธุรกิจท่ี
อยากสมหวงัในเร่ืองงาน ท าธุรกิจราบร่ืนเน่ืองจาก *แชกง*ข้ึนช่ือวา่เป็นเซียนผูผ้ดุงความยติุธรรม ซ่ือสัตยแ์ละรบชนะเสมอ สาเหตุท่ี
วดัน้ีช่ือวา่วดั *กงัหนั*เพราะเป็นสัญลกัษณ์ในการปัดเป่าเร่ืองร้ายใหอ้อกจากผูท่ี้มาไหวน้ัน่เอง  และในวดักงัหนัยงัมีอีก 2 จุดท่ี
หลายๆท่านอาจจะยงัไม่ทราบคือ จุดไหวไ้ทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพเจา้คุม้ครองดวงชะตาอยูด่า้นซา้ยมือองเทพเจา้แชกง และเทพเจา้ไฉ่ซิง
เอ๊ียหรือเทพเจา้โชคลาภทั้ง 5 องคอ์ยูด่า้นขวาของเทพเจา้แชกง ในจุดน้ีมีกอ้นเงินทองแบบจีนใหเ้ราน ากลบัไปตั้งบูชาไวท่ี้บา้นไดด้ว้ย 
จากนั้นน าท่านสู่ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี ร้านจิวเวลล่ีกงัหนัของแทต้น้ต ารับร้านHKJ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านสู่ วดัเจา้แม่กวนอิมฮงอ า อีกหน่ึงวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีไดรั้บความนิยมจากชาวฮ่องกงและบรรดานกัท่องเท่ียวมากมาย เพราะวดั
แห่งน้ีมีอายถึุง 150 ปีในบวกกบัช่ือเสียงในเร่ืองการเส่ียงเซียมซีท่ีแม่นย  าสุดๆ และอีกหน่ึงส่ิงท่ีน่าสนใจคือในช่วงเทศกาลตรุษจีน
หรือเทศกาลพิเศษ ทางวดัจะจดัพิธีเปิดคลงัพระโพธิสัตวก์วนอิมมีการแจกซองอัง่เปาเพ่ือเป็นของขวญัแก่ผูม้ากราบไหว ้โดยแต่ละ
ซองจะเขียนตวัเลขไวแ้ตกต่างกนัไป ชาวจีนเช่ือวา่ตวัเลขท่ีอยูใ่นซองจะเป็นเงินขวญัดุงท่ีพระโพธิสัตวก์วนอิมประทานใหเ้พ่ือไปท า
ธุรกิจ ท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บไปมีแต่โชคลาภ คา้ขายร ่ ารวยและคนไทยจะเรียกพิธีน้ีกนัวา่ *พิธีกูเ้งินเจา้แม่กวนอิม* 



 

 
 
 
 

 ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย และกลบัโรงแรมดว้ยตวัท่านเอง 

ทีพ่กั Four Season Hong Kong Hotel 5* https://www.fourseasons.com 

วนัทีส่าม อสิระช้อปป้ิง – กรุงเทพฯ(B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 
 
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง การชอ้ปป้ิงถือเป็นกิจกรรมท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือท่านมาเยอืนฮ่องกงส าหรับท่านท่ีเลือกพกั Four 
Season Hong Kong Hotel พลาดไม่ไดส้ าหรับสินคา้ระดบั Hi End ณ หา้งดงั IFC Mall หรือ Land Mark ซ่ึงใชเ้วลาเดินจาก
โรงแรมเพียง 5-10นาที หรือจะเลือกมาเดินเล่นท่ี Ocean Terminal / Heritage 1881 ซ่ึงท่านสามารถขา้มเรือเฟอร์ร่ีจาก
โรงแรมมาไดใ้ชเ้วลาเพียง 5-10นาทีเช่นเดียวกนัตลอดเสน้ทางถนนชอ้ปป้ิงแลว้มาจบท่ี Harbour City ภายในมีร้านคา้อีก 
450ร้านคา้และอีกกวา่50ร้านอาหาร 2โรงภาพยนตแ์ละยงัเป็นท่าเรือส าราญขนาดใหญ่และขนาดเลก็ ภายในเตม็ไปดว้ย
ร้านคา้อาทิเช่น Prada และ Louis Vuitton ยาวไปจนถึง Uniqlo และ Zara ไม่วา่ท่านอยากชอ้ปป้ิงอะไรฮ่องกงมีใหเ้ลือกสรร
อยา่งครบครร เม่ือถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกงเพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย บริการดว้ยรถ
ตูส่้วนตวั Private Alphard หอ้งละ 1คนั 
 

21.45 น. 
ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์เท่ียวบินท่ีHX761หรือไฟลท่ี์ท่านเลือก 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ส าหรับหอ้งพกัรับรองก่อนข้ึนเคร่ืองCLUB BAUHINIA Loung อยูใ่กลป้ระตูข้ึน
เคร่ืองท่ี 23 Terminal 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385 Business Class บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองก่อนข้ึนเคร่ืองสามารถใชบ้ริการหอ้งพกัรับรองของสายการบิน Emirates ตั้งอยูท่ี่ Sky Plaza Terminal 1 ทางไปประตูข้ึนเคร่ือง
ท่ี 40  
 

 
 
 

23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้น
ธุรกิจไป-กลบั และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมีส าหรับเง่ือนไขการ
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตามเง่ือนไขของตัว๋ตามท่ีสายการบินระบุ 
2.าท่ีพกัตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุ  กรุณาระบุ
ลกัษณะห้องท่ีคุณตอ้งการ TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ
ทางบริษทัขออนุญาติจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกัทั้งน้ีการจดัห้องจะ
เป็นดุลยพินิจและสถานะห้องของทางโรงแรมเท่านั้น ทางบริษทัเป็น
เพียงผูป้ระสานงานและท าการรีเควสตามท่ีลูกคา้ไดแ้จง้มา กรณีเดินทาง 
3ท่านหากตอ้งการพกัท่านเดียวมีต่พกัเด่ียวเพ่ิมหรือพกั 1ห้องเตียงจะเป็น

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ค่า
ซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพ่ิมกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์
แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
2. ค่าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
5. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการ
ใบก ากบัภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (ค  านวณจากค่าบริการ) 



 

แบบเตียงเสริมท่ีทางโรงแรมจดัให้ 
3.ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
5.ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าน ้าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 40 กิโลกรัม 
 

6. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน / คนขบัรถ คนละ 50 HKD/ทริป  ยกเวน้เด็ก
ทารก 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ ส าหรับแพคเกจทัวร์ 
 

หมายเหตุ 

1. กรุณาช าระค่าบริการเตม็จ านวนเน่ืองจากแพคเกจทวัร์ทางบริษทัตอ้ง
ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินและท าการันตีห้อง 
2. เง่ือนไขการยกเลิก  
2.1ยกเลิกก่อนเดินทางกรณีตัว๋ไดมี้การออกตัว๋ไปแลว้เง่ือนไขเป็นไป
ตามท่ีสายการบินก าหนด  
2.2 2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดั
จ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทนได ้และตอ้งมีค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ข
ช่ือหรือเง่ือนไขเป็นไปตามชนิดของตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือหรือเง่ือนไข
ของทางโรงแรมเป็นตน้ 
3. เม่ือท่านออกเดินทางแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ 
และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิ
ให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
6. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัรับ
เฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทาง
ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่รับผิดชอบหากไม่
เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯ
หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทางบริษทัจะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 
8. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จน
เป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 
9.กรณีไปซิต้ีทวัร์มีการลงร้านฮ่องกงจิวเวลล่ีหากลูกคา้ไม่ตอ้งการเขา้ไป
ชมสินคา้ในร้าน ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าบริการเพ่ิมท่านละ 2,500
บาท เน่ืองจากทางร้านเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยค่ารถให้กบัทางทวัร์เพ่ือท่ี
ตอ้งการให้น าลูกคา้ไปเลือกซ้ือหรือชมสินคา้ ส าหรับการซ้ือสินคา้ไม่มี
การบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใด  
 
 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้
ให้ทราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศและ
จากการปรับข้ึนค่าน ้ ามนัของสายการบิน 
2.รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
ทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3.บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรือ
อ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน การเมือง ความ
ล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการ
บริการท่ีดี  เพ่ือให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียว 
การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทาง
บริษทัจะแกไ้ขให้ดีท่ีสุด 
4.หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลใน
การเดินทางของคณะทวัร์ หรือคณะท่ีสูญหายให้ถือเป็นความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล 
5.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและ
โปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็น และเหมาะสม 
6.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจาก
ภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง  
7.***ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือวา่ท่านได้
ยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้ขา้งตน้** 



 

 


