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วนัที่ โปรแกรม 
อาหาร ทีพ่กั  

เช้า เทีย่ง ค ่า หรือเทยีบเท่า 
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  x x D Eaton Hotel 

2 ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์(เตม็วนั) – Symphony of Light DS x x Eaton Hotel 

3 เจา้แม่กวนอิมรีพลัส์เบย ์– HKJ – วดัแชกงหมิว – 
วดัหวงัต้าเซียน –  อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน – 
กรุงเทพฯ 

DS L x  

 

 

ทัวร์ฮ่องกงดสินีย์แลนด์ 3 วนั 2 คืน 
ราคาเร่ิม (บาท)   
18,900.-/ท่าน 

เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) กรุ๊ปคณะ 25 – 32 ท่าน/คณะ 

ทีพ่กั ระดบั 4 ดาว 2 คืน Eaton Hotel หรือเทียบเท่า 

รถโค้ช บริการดว้ยรถโคช้ซ่ึงมีขนาดของรถเป็นไปตามจ านวนผูโ้ดยสาร  

อาหาร 
 อาหารเชา้ 2 ม้ือ/อาหารกลางวนั 1 ม้ือ/อาหารเยน็ 1 ม้ือ ท่ีเหลืออิสระลูกคา้ตามอธัยาศยั 
*หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้* 

สายการบิน เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ (EK) 
ขาไป EK384 กรุงเทพ (BKK) - ฮ่องกง (HKG) 14.00 – 18.05 น. 
ขากลบั EK385 ฮ่องกง (HKG) - กรุงเทพ (BKK) 21.30 – 23.45 น. 

 

 

 

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3-4 ช่ัวโมง)  
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วนัแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Hong Kong International Airport                       (-/-/-) 

10.30 น. คณะผูร่้วมเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สาย
การบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

  

 

 

 

14.00 น. เดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK384   

18.05 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางผา่นสะพาน
แขวนชิงหม่า ชมววิทิวทศัน์ อนัสวยงามขอเกาะฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุง้ ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง 
วา่ "เซียงกัง่” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมาสืบเน่ืองมาแต่คร้ังท่ี
กวางตุง้เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนิดหน่ึงส่งขายเป็นสินคา้ออกโดยท่ีตอ้งมา ขนถ่ายสินคา้กนัท่ีท่าเรือแห่งน้ี 

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ประกอบดว้ย 
เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island), นิวเทอร์ริทอรีส์(New Territories), เกาลูน(Kowloon), เกาะลนัเตา(Lantau 
Island) และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ  ฮ่องกงถึงเป็นเพียงดินแดนเล็กๆแต่ก็เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ี
น่าสนใจ ประเพณี วถีิชีวติและความทนัสมยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  มื้อที ่1 

ท่ีพกั Eaton Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

**สังเกตป้าย Smiletrip888 ** พนักงานตอ้นรับและหัวหน้าทวัร์ ให้การตอ้นรับพร้อมติดป้ายช่ือและรับเอกสารการ
เดินทาง บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง สายการบินการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน ทางสายการบิน

เป็นผูก้  าหนด ทางบริษทัไม่สามารเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ให้ไดเ้ท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือ

ตอ้งการอาหารพิเศษซ่ึงตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 3 วนัหากถึงวนัเดินทางมีลูกคา้บางท่านไม่สามารถเดินทางไดก้รุณา

แจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนท าการเช็คอิน 
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วนัทีส่อง ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวนั) – Symphony  of light             (DS/-/-) 

เชา้ รับประทานหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซ า)  มื้อที ่2 

  

 

 

 

 

** รูปท่ีใชเ้ป็นเพียงภาพอาหารตวัอยา่งอาหารเท่านั้น** 

09.00น. หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่  

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกบันานาเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด ทั้ง 7 โซน Main Street , USA 
, Fantasyland , Adventure land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และท่ีดินของ Toy Story ทุกอย่างไม่ต้อง
จ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอน ้ าโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการ์ตูน
จากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะท่ี SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติท่ี MICKEY’S PHILHAR 
MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอนัตระการตาท่ี FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภยัไป
กบัการล่องเรือเขา้ไปในป่าดงดิบท่ี RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลียห์มีใหญ่ รถราง
ตะลุยขุมทองแดนเถ่ือนกับ  Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy  
เพลิดเพลินกบัของเล่นและกิจกรรมมากมาย 

หา้มพลาด!!  หน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงของโลกมาอยูท่่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกบัโลกท่ี

น่าต่ืนตาต่ืนใจของสตาร์ค อินดสัตร้ี! เชิญพบกบันวตักรรมล่าสุดของสตาร์คดว้ยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man 

MARK III ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่างใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์อาร์คและผลงานช้ินเอกด้าน

เทคโนโลยล่ีาสุด Iron Wing ยานตา้นแรงโนม้ถ่วง   
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ให้ท่านได้สัมผัสกับเคร่ืองเล่นใหม่ Ant-Man and The Wasp : Nano Battle ท่ีศูนยร์วมมาร์เวลแห่งเอเชีย ณ 

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ท่ีคุณจะได้ร่วมต่อสู้เคียงข้าง Iron Man, Ant-Man และ The Wasp ไปพร้อมๆ กันใน 

D/AGR (The Defense/Assault Ground Rover) หรือ Dagger ยานต่อสู้ล าใหม่ล่าสุดจากหน่วย S.H.I.E.L.D. ท่ี

ช่วยยอ่ส่วนคุณให้เหลือตวัเท่ามด เพื่อโค่นแก๊ง Zola ให้แพร้าบดว้ยทกัษะการต่อสู้จากพลงัพิเศษของ Ant-Man 

and the Wasp รับรองวา่สนุกสุดมนัแน่นอน      

 

 

 

 

อาหารกลางวนั และ อาหารค ่าไม่รวมอยูใ่นรายการท่องเท่ียว เพื่อใหท้่านไดเ้พลิดเพลินเตม็ท่ีกบัเคร่ืองเล่นนานา

ชนิด  

ค ่า น าท่านชม Symphony of Light การแสดงแสง สี เสียง ซ่ึงทาง Hong Kong Tourism Board จดัข้ึนเพื่อเป็น
การโปรโมทการท่องเท่ียวของฮ่องกง โดยร่วมกบัอาคารสูงทั้งสองฝ่ังของอ่าววคิตอเรีย 44 อาคารท่ีมีรูปทรง
แตกต่างกนัตามหลกัฮวงจุย้ประดบัไฟดา้นบน จากนั้นจะมีการยิงแสงเลเซอร์และแสงไฟต่างๆ ประกอบ
เสียงเพลงและค าบรรยายเป็นภาษาองักฤษ จีนกลาง ฯลฯ สลบัวนักนัไป Guinness World Records ไดบ้นัทึก
วา่ Symphony of Lights เป็นงานแสดงแสงสีเสียงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยจุดท่ีเหมาะในการชม Symphony 
of Lights มากท่ีสุดก็คือริมฝ่ังเกาลูน 
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ท่ีพกั Eaton Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เจ้าแม่กวนอมิรีพลัส์เบย์ – HKJ – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน –  อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน – กรุงเทพฯ 

                  (DS/L/-) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซ า)  มื้อที ่3 

น าท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน ้าตื้น (Repulse Bay) ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอด
เพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้น
หน่ึงของอ่าวมี วัดเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวดัแห่งน้ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายองค์ประดิษฐานอยู่ทั้ ง
โพธิสัตวก์วนอิมท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาและข้ึนช่ือเร่ืองการขอลูก องคเ์ทียนโฮ่วท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาในฐานะ
เทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูป้กปักรักษาคนเดินทาง เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือ
ธนบตัรลูบรูปป้ันท่าน องค์พระสังกจัจายน์ท่ีชาวจีนเช่ือกนัว่าสามารถขอเพศของลูกได ้นอกจากนั้นยงัมี
พระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่งการต่อชะตาท่ีเช่ือวา่เม่ือขา้มสะพานไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มี
สัญลกัษณ์มงคลอยูห่ลายอยา่ง เช่น แพะสามตวั ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตน้ชีวติท่ีดี เทพแห่งความรัก ท่ีผูค้นนิยม
ไปขอเร่ืองคู่ครองโดยน าริบบิ้นสีแดงไปผูกไวรู้ปป้ันปลา ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวในการโยน
เหรียญเขา้ปากปลาและมีอาคารคลา้ยเก๋งจีนซ่ึงมีค ามงคล 100ตวัอกัษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยู่หลายท่าน
นิยมไปอธิษฐานขอพรเพื่อใหมี้ส่ิงดีๆเกิดข้ึนในชีวติ 
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 น าท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวอร์ลี่ (HKJ) ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบนเกาะฮ่องกง ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ น ากงัหนั มาพลิก
แพลงเป็น จ้ี ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตาม
หลกัฮวงจุย้ซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเม๋ียว” กงัหันใหญ่ 4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธาท่ีวดั
เชอกุงซ่ึงเป็นวดัท่ีดงัมากและมีต านานความเช่ือมายาวนานวา่คนท่ีมีเคราะห์เม่ือจบัใบพดัของกงัหนัหมุนไป
โดยรอบแลว้จะท าใหชี้วติหมุนเวยีนไปในทางท่ีดีและสามารถพดัเอาส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ออกไปได ้

  

 

 

  

 

 หลงัจากนั้นน าท่านสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหันน าโชค (Che Kung Temple) ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอใน
ดา้น โชคลาภ ทรัพยสิ์นเงินทอง ธุรกิจการงานใหเ้จริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะ
ขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆมาให้ และวดัน้ียงัเป็นจุดหมายของนกัธุรกิจท่ีอยากสมหวงัในเร่ืองงาน ท า
ธุรกิจราบร่ืนเน่ืองจาก *แชกง*ข้ึนช่ือวา่เป็นเซียนผูผ้ดุงความยุติธรรม ซ่ือสัตยแ์ละรบชนะเสมอ สาเหตุท่ีวดั
น้ีช่ือว่าวดั *กงัหัน*เพราะเป็นสัญลกัษณ์ในการปัดเป่าเร่ืองร้ายให้ออกจากผูท่ี้มาไหวน้ั่นเอง  และในวดั
กงัหนัยงัมีอีก 2 จุดท่ีหลายๆท่านอาจจะยงัไม่ทราบคือ จุดไหวไ้ทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพเจา้คุม้ครองดวงชะตาอยู่
ดา้นซ้ายมือองเทพเจา้แชกง และเทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียหรือเทพเจา้โชคลาภทั้ง 5 องคอ์ยูด่า้นขวาของเทพเจา้แชกง 
ในจุดน้ีมีกอ้นเงินทองแบบจีนใหเ้ราน ากลบัไปตั้งบูชาไวท่ี้บา้นไดด้ว้ย 

 

 

 

 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไท่ซิน (Wong Tai Sin) หรือ อีกหน่ึงวดัส าคญัส าหรับการมาขอพร
เร่ืองสุขภาพ และความรัก วดัแห่งน้ีมีอายุเก่าแก่นบัร้อยปีมีการออกแบบตามหลดัฮวงจุย้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 
ธาตุ ไดแ้ก่ ศาลาสัมฤทธ์ิ (โลหะ) หอเก็บคมัภีร์ (ไม)้ น ้ าพุหยกัหยิก (น ้ า) ศาลเจา้หยูฮวง (ไฟ) ซ่ึงเป็นท่ีบูชา
พระพุทธรูปท่ีถือตะเกียงแห่งแสงสวา่ง และก าแพงดิน (ดิน) *หวอ่งตา้เซียน* หรือเทพเจา้แห่งสุขภาพดี คน
ท่ีเดินทางมาท่ีน่ีมกัมาขอพระให้สุขภาพดีหรือหายจากการเจ็บป่วย นอกจากน้ีภายในวดัยงัมีศาลาของเทพ
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เจา้หยุคโหลว หรือ เทพเจา้ดา้ยแดง ซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งความรัก คนโสดมกัมาขอพรให้มีเน้ือคู่และคนท่ีมีคู่
แลว้ก็มาขอใหรั้กกนันานๆ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  มื้อที4่ 

หลงัอาหารอิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ย่านถนนนาธาน(Nathan Road) เส้นทางช้

อปป้ิงตั้ งแต่ จิมซา จุ่ยยาวจนถึงมงก๊ก  โดยจะมี เ ส้ือผ้ายี่ห้อต่างๆมากมายท่ีคนไทยคุ้นเคยอย่าง 

Giordano,G2000,ZARA แลว้ยงัมีร้านขายมือถือ,กลอ้ง,ร้านอาหาร และร้านขนมเป็นตน้หรือเราจะเดินขา้ม

ไปยงัฝ่ังถนน แคนตั้น (Canton Road) เพื่อช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมภายในห้าง Harbour City แหล่งรวม

สินคา้ส าหรับนกัชอ้ปป้ิงตวัยง มีแบรนดร์ะดบัโลกอยา่ง Louis Vuitton, Dior , Gucci , Chanel , Hermes ฯลฯ

ก็ตอ้งมาท่ีถนนสายน้ีส่วนราคาก็ถูกกวา่เมืองไทยพอสมควร แถมยงัมีแบบใหม่ๆมาใหเ้ลือกอยา่งจุใจ หรือจะ

เลือกเดินต่อไปยงัOcean Terminal ซ่ึงอยูภ่ายในอาคารเดียวกนัก็ไดมี้ร้านของเล่นอยา่ง Toy R’us ไวค้อยเอา

ใจคุณหนูๆอีกดว้ย 

 

 

 

 

ไดเ้วลานดัหมาย น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระเดินทาง
กลบักรุงเทพฯ** 

 21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)   
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23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

**************************************************** 

 

ตารางวนัเดินทาง 

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500บาท** 

*** ราคาทวัร์ดังกล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาท ิหมวก หรือ กระเป๋า ** 

 

 

 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ2ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า12ปีพกัรวมกับผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

มีเตียง+ 

1 ผู้ใหญ่ 

มีเตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

4 – 6 พ.ค. 62 20,900 20,900 19,900 18,900 4,500 

11 – 13 พ.ค. 62 18,900 18,900 17,900 16,900 4,500 

17 – 19 พ.ค. 62 19,900 19,900 18,900 17,900 4,500 

18 – 20 พ.ค. 62 20,000 20,000 19,900 18,900 4,500 

25 – 27 พ.ค. 62 18,900 18,900 17,900 16,900 4,500 

1 – 3 มิ.ย. 62 18,900 18,900 17,900 16,900 4,500 

15 – 17 มิ.ย. 62 18,900 18,900 17,900 16,900 4,500 

22 – 24 มิ.ย. 62 18,900 18,900 17,900 16,900 4,500 

29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62 18,900 18,900 17,900 16,900 4,500 
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อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ และค่าภาษี

สนามบินทุกแห่งท่ีมี 

2. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า  

** กรุณาระบุลกัษณะห้องท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มี

การระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

3. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

5. ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 

6. หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

7. ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม 

8. ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  

5. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ค านวณจาก

ค่าบริการ) 

6. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณคนละ 90 HKD/ทริป เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ยกเวน้เด็กทารก 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 7,000 บาท / เดินทางช่วงเทศกาลช าระค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท ทนัทีหลงัการจอง 

พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์ หนา้พาสปอร์ตและหลกัฐานการโอนเงิน เพื่อท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 

15 วนั หากไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  
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เง่ือนไขการยกเลกิ  

1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจ าบางจ านวน หากมีการเกิดค่าใชจ่้าย เช่น ทางบริษทัไดม้ดัจ าตัว๋กบัสายการบิน

แลว้ หรือ ทางบริษทัไดมี้การการันตีโรงแรมกบัแลนดท์างเมืองนอกแลว้  

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวนสิทธ์ิเก็บมดัจ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทนได ้และ

ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ขช่ือ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียนวธีิการเดินทางข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศ

ไม่เอ้ืออ านวยจากทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาตใหข้ึ้นเพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงันั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

7. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุใชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อการท่องเท่ียว

เท่านั้น บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได ้

8. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั, คืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน

ช่ือได ้

9. เม่ือทานตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั

จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

10. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 

11. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา

ต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสมทั้ งน้ีจะยึดถือ

ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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3. บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน 

การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์

และความสุขในการท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษทัจะแกไ้ขให้ดี

ท่ีสุด 

4. หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ ใหถื้อเป็นความรับผดิชอบ

ส่วนบุคคล 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง  

6. กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 

7. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  

8. ** ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์) ** 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้

10. การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าวคือ 

ร้านจิวเวอร์ร่ี แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่

ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

11. ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ี  บริษทัแจง้ขา้งตน้  


