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ก ำหนดกำรเดนิทำง :  สิงหำคม – ตุลำคม 2561 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พคีแทรม – วคิตอเรียพคี – ชมควำมงำมฮ่องกงยำมรำตรี     

 
 
 
 
 
10.30 น. คณะผูร่้วมเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 

เคานเ์ตอร์ T สำยกำรบิน เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ Business Class(EK) **สังเกตป้าย Smile Trip ** 
พนกังานตอ้นรับใหบ้ริการพร้อมติดป้ายช่ือ และรับเอกสารการเดินทาง เช็คอินไดท่ี้ช่อง Business 
Class  ไดเ้ลยนะค๊ะ ท่านจะไดรั้บบตัร Priority Pass ส าหรับใชใ้นการผา่นพธีิการตรวจคนเขา้-ออก

สิงหำคม 03-05 / 10-12 / 11-13 / 17-19 
กนัยำยน 14-16 
ตุลำคม 12-14 / 13-15 / 20-22 / 21-23 

HONGKONG EXCLUSIVE 3D 2N 

หำกเอ่ยถึง ‘ฮ่องกง’ เช่ือได้เลยว่ำไม่มใีครไม่รู้จักอย่ำงแน่นอน บางท่านอาจเคยไปไหวพ้ระ   ขอพร 
บางท่านอาจเคยไปกินชอ้ป หรือติดต่อธุรกิจต่างๆ ทริปน้ีเราจะพาท่านสัมผสัฮ่องกงแนวใหม่ 

ขอบอกเลยว่ำทริปฮ่องกง ทริปนีพ้เิศษกว่ำใครๆแน่นอน เรำจะน ำท่ำนสักกำระ ไหว้พระ ขอพร ส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้ำนคู่เมืองของคนฮ่องกง ท่ำนไหนทีย่งัไม่เคยทำนของเด็ด เป็ดปักกิง่รมควนัในไม้แอปเป้ิล 
ร้ำน Mott 32 เรำจัดให้ท่ำนอย่ำงแน่นอน ทริปนีจ้ะพำท่ำนตลยุ กนิๆ เทีย่วๆ ช้อปๆ ให้หน ำใจไปเล้ยยย 

โดยสำยกำรบิน Emirates A380 เคร่ืองใหม่ล ำใหญ่ทีสุ่ดในโลก ช้ัน Business Class  
พกัหรูระดับเวลิด์คลำส Marco Polo Gateway Hotel ใจกลำงห้ำงดงั Harbour City 
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เมือง ไม่ตอ้งรอคิวยาวนะจา้ จำกน้ันหำกท่ำนใดช้อปป้ิงเสร็จแล้วก ็อย่ำลืมแวะทำนอำหำรเบำๆรอง
ท้องก่อนขึน้เคร่ืองได้ที ่Lounge Emirates ช้ัน 3 Concourse E ก่อนนะ เดินข้ึนเคร่ืองแลว้อยา่หลง
ไปนัง่ Economy Class นะค๊าเพราะเราจดัใหท่้านข้ึนชั้น 2 ของสายการบินยกัษใ์หญ่ล าน้ี เดินเช่ิดๆ 
เร่ิดๆ เก๋ๆ สู่ชั้น Business Class 

14.00 น.    ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สำยกำรบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบิน EK384 Business Class    
ส ำหรับท่ำนไหนอยำกอพัรูปสวยๆเช่ือมต่อ WIFI ได้เลยนะค๊ำ (หรือสอบถำมเจ้ำหน้ำที)่  
(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมระดับพรีเมีย่ม อ้อ!! Lounge บนเคร่ืองเดินไปด้ำนหลงัสุด อย่ำลืมไปใช้
บริกำรนะ ฟรี!! ไม่คดิตังค์) 

18.05 น.  ถึงสนำมบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รบกวนทุกท่านปรับนาฬิกาบน
ขอ้มือให ้+1 ช.ม. ส่วน Smart Phone ทั้งหลายเพียงท่านเช่ือต่อ Wifi เวลากจ็ะปรับอตัโนมติัจ๊ะ ได้
พบกบัไกดท่ี์มีประสบการณ์ เป็นคนไทยแท ้พูดไทยไดช้ดัเจน 100%  น าท่านเดินทางผา่นสะพาน
แขวนชิงหม่า ชมววิทิวทศัน ์อนัสวยงามของประเทศฮ่องกง..."ฮ่องกง" เป็นภำษำกวำงตุ้ง ซ่ึงมำ
จำกภำษำจีนกลำง ว่ำ "เซียงกัง่” ควำมหมำยกไ็ม่เหมือนใคร หมำยควำมว่ำ "ท่ำเรือหอม" มีความ
เป็นมา สืบเน่ืองมาแต่คร้ังท่ีกวางตุง้ เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนิดหน่ึง ส่งขายเป็นสินคา้ออกโดยท่ี
ตอ้งมาขนถ่ายสินคา้กนัท่ีท่าเรือน ้าลึกตอนใตสุ้ด 

 
 
 
 
 

 

น ำท่ำนชม เดอะพคี มกัได้รับกล่ำวขำนว่ำเป็นจุดหมำยปลำยทำงสุดแสนประทบัใจของฮ่องกง แค่
ระหว่ำงขึน้ไปกแ็ทบจะท ำให้หลงมนต์สเน่ห์แล้ว  แมไ้ม่ใช่จุดท่ีสูงท่ีสุดของฮ่องกง หากวคิตอเรียพีค 
ถือเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุด เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยอืนวคิตอเรียพีค จะสำมำรถมองเห็นววิของ
เกำะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่ำววคิตอเรีย ตึกระฟ้ำ เรือเฟอร์ร่ี และสีสันของแสงไฟยำมค ำ่คืนของ
ฝ่ังเกำลูน ทั้งหมดสร้ำงตำมหลกัควำมเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ย อยา่ลืมเซลฟ่ีกบัวิวสวยๆบนวคิตอเรียพีค มา
ฝากคนท่ีไม่ไดไ้ปใหอิ้จฉากนัเล่นๆนะค๊า และพเิศษกว่ำใครๆ น ำท่ำนสู่บนตกึของ Sky Terrace 428 
ท่ำนจะได้เห็นมุมทีส่วยกว่ำ เห็นตึกระฟ้ำทีม่ปีระกำยสวยงำมรำวกบัอยู่เหนือกำแลก็ซ่ี 

http://www.thepeak.com.hk/en/home.asp
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ค ำ่       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีนกวำงตุ้งแบบดั้งเดิม)  

เม่ือทุกท่านหนงัทอ้งตึง หนงัตากจ็ะหยอ่นตามมา น ำทุกท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กัสุดหรูระดับเวลิด์คลำส 
MARCO POLO GATEWAY HOTEL โรงแรมตั้งอยู่ใจกลำงห้ำงดงั Harbour City ตรงหัวมุม 
Canton Road แหล่งช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ย เดินไปรถไฟฟ้ำเพยีง 5 นำที หำกท่ำนไหนยงัไม่อยำก
นอนมำเดินย่อยกนัได้ เพยีงเดินออกจำกโรงแรม หนัซา้ย หนัขวา กเ็ป็น Shop ต่างๆร้านคา้มากมาย 
ออ้!! ในหอ้งมีสมาร์ทโฟน 1 เคร่ือง  ท่านสามารถพกติดตวัไปไหนกไ็ดใ้นฮ่องกงโทรหากนัได ้
ฟรี!! ตลอด 24 ชม. จนกวา่จะ Check Out 
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วนัที่สอง วดัแชกงหมิว – เจ้ำแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ – ร้ำน Mott 32 – น่ังกระเช้ำนองปิง 360 
องศำ - ไหว้พระใหญ่โป่วหลนิ –  ช้อปป้ิง City Gate Outlet 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร (แบบติ่มซ ำ) หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วดัเชอกงุ หรือที่รู้จัก
กนัดีในนำมของวดัแชกงหมวิ”  

 

 

 

 

 

หรือ วดักงัหันน ำโชค ถ้ำมำวดันีต้้องอธิฐำนขอในด้ำน โชคลำภ ทรัพย์สินเงนิทอง ธุรกจิกำรงำนให้
เจริญรุ่งเร่ือง มกีงัหันทองแดงทีเ่ช่ือกนัว่ำถ้ำหมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงช่ัวร้ำยและน ำแต่ส่ิงดีๆ มำให้ 
(ศกัด์ิสิทธ์ิมากๆ อยากใหทุ้กท่านตั้งใจอธิฐานขอพร) จากนั้น น าท่านสู่โรงงานจิวเวลร่ี ท่ีโด่งดงั
ท่ีสุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จิวเวลร่ี กรุ๊ป จ ากดั  
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ รีพลัส์เบย์หรืออ่ำวน ำ้ต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึง
ดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเจา้แม่กวนอิม ถือเป็นวดัส าคญัอีกวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.
1993 โดยแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาขอพรเจ้ำแม่กวนอมิ, เจ้ำแม่ทับทมิและเทพเจ้ำต่ำงๆ 
ก่อสร้ำงประดิษฐำนไว้มำกมำย ตำมควำมเช่ือถือศรัทธำ พระสังกจัจจำย บูชำเพ่ือควำมสุข, เจ้ำ
สมุทร เทพเจ้ำแห่งโชคกำรงำน พระกำฬเทพเจ้ำแห่งควำมมัง่คัง่ มเีทพแห่งวำสนำ เทพแห่งดวง
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ชะตำ รวมทั้งกำมเทพ ทีม่วีธีิกำรเส่ียงทำยด้วยด้ำยแดง และอธิษฐำนด้วยกำรลูบคล ำหินก้อนกลม
อย่ำงตั้งใจ 

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (Mott 32) 
Mott 32 มีประวติัยาวนานยอ้นไปตั้งแต่ปี 1851 เร่ิมจากร้านขายของช าสไตลจี์นเลขท่ี 32 Mott 
Street ในนิวยอร์กจนไดก้ลายเป็นหน่ึงในจุดเร่ิมตน้ของยา่นไชน่าทาวน ์มี 2 สาขาดว้ยกนัท่ีฮ่องกง
และแวนคูเวอร์ เป็นร้ำนอำหำรจีนสุด Classy ระดับต ำนำนเสริฟจีนอำหำรสไตล์โมเดิร์นกวำงตุ้ง 
จุดเด่นคือเน้นวตัถุดิบทีพ่รีเมีย่มอลงักำรจำกทัว่โลก สร้ำงช่ือเสียงไว้ดี รำงวลักำรันตีมำกมำยทั้งจำก 
HK Tatler, Lifestyle Asia, Time Out และอ่ืนๆ เมนูขึน้ช่ือประจ ำของร้ำน ‘เป็ดปักกิง่รมควนัด้วย
ไม้แอปเป้ิล’ 
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ช่วงบ่ำยน ำท่ำนสู่กระเช้ำนองปิง 360 องศำ ซ่ึงก่อนทีจ่ะขึน้กระเช้ำนองปิงน้ัน เรำได้เตรียมตั๋วให้
ท่ำนไว้เรียบร้อยแล้ว และเดินไปทำงช่องพเิศษเพ่ือสแกนตั๋ว ส ำหรับกรุ๊ป VIP ของเรำเท่ำน้ัน ไม่
ต้องไปยืนต่อแถวรอควิให้เม่ือย  
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน น่ังกระเช้ำ Ngong Ping 360 องศำ จำกตุงชุงสู่ทีร่ำบนองปิง ในเวลำ 25 นำท ีท่ำนจะได้ชม
ทวิทศัน์รอบตัว 360 องศำของเกำะลนัเตำ (กระเชา้ท่ีเราจดัให ้เป็นแบบคริสตัล 2 ขำ นะค๊า ลูกเดก็
เลก็แดงก ็เสียว สยวิก้ิวไปตามๆกนั)  
จำกน้ันน ำท่ำนกรำบนมสักำรขอพรกบัองค์ Tian Tan Buddha Statue องค์พระสร้ำงจำกกำรเช่ือม
แผ่นสัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร รอบขา้งขององคพ์ระใหญ่มีเทวดา 6 องค์
ก  าลงัถวายส่ิงของ 6 ช้ินท่ีมีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมี
สมาธิ ซ่ึงทั้งหมดคือหนทางท่ีจะพาสรรพสัตวสู่์นิพพาน 

 

 

 
หลงัจากลงมาจากกระเชา้กนัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ น าทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั City gate Outlet Mall 
อสิระช้อปป้ิงตำมอธัยำศัยกบั Outlet สินค้ำแบรนด์เนมระดับโลกมำกมำย รำคำลดพเิศษ 50-80% 
ขึน้ไป เช่น Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess,หรือว่ำ Burberry กม็ใีห้
ท่ำนได้เลือกซ้ือได้อย่ำงอสิระ  

ค ำ่       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั MARCO POLO GATEWAY HOTEL 
http://www.marcopolohotels.com/ 
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วนัที่สำม    อสิระช้อปป้ิง ย่ำนจมิซำจุ่ย – กรุงเทพฯ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ขอเกร่ินก่อนเลยวา่ ใครไม่ลุกมาทานอาหารเชา้ของโรงแรมน้ี ถือวา่พลาดอยา่งแรง!! กบับัฟเฟ่ต์
นำนำชำติ ให้ทุกท่ำนได้เลือกทำนให้อิม่หน ำส ำรำญกนัเลยทเีดียว หลงัจำกม้ือเช้ำแล้ว อสิระให้ท่ำน
ได้ช้อปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ย่ำนถนนนำธำน เช่น น ำ้หอม นำฬิกำ กระเป๋ำหนังยีห้่อต่ำงๆ 
หรือช้อปป้ิงสินค้ำ BRAND NAME ช้ันน ำทีม่ใีห้ท่ำนเดินเลือกช้อปป้ิงมำกกว่ำ 700 ร้ำนค้ำ ขอ
แบนดเ์นมทุกยีห่อ้ ทุกช้ิน บนเกาะฮ่องกง ปลอดภำษทีั้งหมดคะ หรือมีอะไรท่ีอยากไดเ้พิ่มเติม แต่
ไม่รู้วา่อยูต่รงไหนสามารถสอบถามไกดไ์ดเ้ลย ซ้ือของเสร็จทีห้่ำง Harbour City กส็ำมำรถกลบัเอำ
ของมำเกบ็หรือมำแพคกระเป๋ำได้ทีห้่องนะค่ะ เพรำะโรงแรมอยู่ในตึกนีเ้ลย ไฮโซป่ะล่ะ (แต่แอบ
กระซิบนิสสนึงว่ำโรงแรมใจดีให้เช็คเอ้ำต์ได้ถงึบ่ำย 2 โมงนะ ฝำกกระเป๋ำไว้ได้) 
***อสิระอำหำรม้ือเทีย่งและเยน็ตำมอธัยำศัย*** 

 ได้เวลำนัดหมำย น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติ เช็ค แลป ก๊อก 
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21.45 น.    ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สำยกำรบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385   
(Business Class) เช่นเดิม บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองฟรี ใช้บริกำร Lounge ได้  

23.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 
 

 
BUSINESS CLASS 

**ทำรก 0-2 ปี รำคำ 5,000 บำท** 
 

*** รำคำทวัร์ดังกล่ำว ไม่มขีองสมนำคุณแจก อำท ิหมวก หรือ กระเป๋ำ *** 
 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นBusiness Class ไป-กลบัพร้อมคณะ 

และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

วนัเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยว มเีตียง+ 

1 ผู้ใหญ่ 
มเีตียง+ 
2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตียง+ 
2 ผู้ใหญ่ 

03-05 ส.ค. 32,900 32,900 31,900 30,900 10,000 

10-12 ส.ค. 33,900 33,900 32,900 31,900 10,000 

11-13 ส.ค. 36,900 36,900 35,900 34,900 10,000 

17-19 ส.ค. 32,900 32,900 31,900 30,900 10,000 

14-16 ก.ย. 32,900 32,900 31,900 30,900 10,000 

12-15 ต.ค 37,900 37,900 36,900 35,900 10,000 
13-15 ต.ค. 38,900 38,900 37,900 36,900 10,000 

20-22 ต.ค. 35,900 35,900 34,900 33,900 10,000 

21-23 ต.ค 35,900 35,900 34,900 33,900 10,000 
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 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณ
ตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขอ
อนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 40 กิโลกรัม  
 หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ประกนัอบัุติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์) 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 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) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน / คนขบัรถประมาณ และหวัหนา้ทวัร์ คนละ 100 HKD/ทริป เดก็และผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั 

ยกเวน้เด็กทารก 
 
เง่ือนไขกำรให้บริกำรและกำรยกเลกิ 
1. กรุณาช าระค่า มดัจ ำ Business ท่ำนละ 15,000 บำท / เดินทำงช่วงเทศกำลค่ำมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ทนัที

หลงักำรจอง พร้อมแฟกซ์หรืออเีมลล์ หนา้พาสปอร์ตและหลกัฐานการโอนเงิน เพื่อท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือ
ช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั หากไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับ
ผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  
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2. เง่ือนไขกำรยกเลกิ 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. หนังสือเดินทำงต้องมอีำยใุช้งำน ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อการ
ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่รับผดิชอบหากไม่
เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั,คืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทาง
บริษทัจะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

9. ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจแล้วจึงวำงมดัจ ำ 
10. ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือค่ำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรง

หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำร
เหมำจ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ 

 
หมำยเหตุ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของ

เงินตราต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 
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 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  คือร้ำนจิวเวอร์ร่ี แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

 ***ในกรณทีีลู่กค้ำจองทวัร์และช ำระค่ำมดัจ ำแล้ว ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่ริษทัแจ้ง
ข้ำงต้น** 


