
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Hong Kong International Airport                                        (/-/D) 

10.30 
น. 

คณะผูร่้วมเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T  
สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) **สังเกตป้าย Smile Trip888 ** พนกังานและหวัหนา้ทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับ
พร้อมติดป้ายช่ือ และรับเอกสารการเดินทาง บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง  
สายการบินการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทางสายการบินเป็นผูก้  าหนดทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท า
การ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวลีแชร์ หรือตอ้งการอาหารพิเศษ ซ่ึงตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 3 
วนั หากถึงวนัเดินทางมีลูกคา้บางท่านไม่สามารถเดินทางได ้กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนท าการเช็คอิน 
 
 
 
 

โปรแกรมทวัร์ฮ่องกง อิม่บุญ อิม่ช้อป นองปิง 3วนั 2คืน ปี 2562 ราคาเร่ิม (บาท) 17,900 

เดินทาง มกราคม –เมษายน2562 
สายการบิน  เอมเิรตส์ แอร์

ไลน์ 
กรุ๊ปคณะ 20-32ท่าน/คณะ 

ทีพ่กั ระดับ 4 ดาว 2 คืน  หรือเทยีบเท่า 

รถโค้ช บริการด้วยรถโค้ชซ่ึงมขีนาดของรถเป็นไปตามจ านวนผู้โดยสาร 

อาหาร 
อาหารเช้า 2 ม้ือ/อาหารกลางวนั 1 ม้ือ/อาหารเยน็ 1 ม้ือ ทีเ่หลืออสิระลูกค้าตามอธัยาศัย 
*หากท่านมปัีญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สายการบิน เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ (EK) 

ขาไป EK384 
กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง 

(HKG) 
13.45–17.40 

สายการบิน เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ (EK) 

ขากลบั EK385 
ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ 

(BKK) 
21.00-23.15 

เจ้าหน้าทีร่อต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ช่ัวโมง  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13.45 
น. 

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน ์เทีย่วบินที ่EK384ออกเดินทาง13.45-17.40 

17.40 
น. 

ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่าน ผา่นสะพานแขวนชิง
หม่า ชมววิทิวทศัน ์อนัสวยงามของประเทศฮ่องกง “ฮ่องกง” เป็นภาษากวางตุง้ ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง 
วา่ “เซียงกัง่” ความหมายกไ็ม่เหมือนใคร หมายความวา่ “ท่าเรือหอม” มีความเป็นมา สืบเน่ืองมาแต่คร้ัง
ท่ีกวางตุง้ เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนิดหน่ึง ส่งขายเป็นสินคา้ออกโดยท่ีตอ้งมาขนถ่ายสินคา้กนัท่ีท่าเรือ
น ้าลึกตอนใตสุ้ด ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตดิกบัมณฑล
กวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island),นิวเทอร์ริทอรีส์(New Territories),เกาลูน
(Kowloon),เกาะลนัเตา(Lantau Island)และเกาะเลก็ๆอกี 235เกาะฮ่องกงถึงเป็นเพยีงดินแดนเลก็ๆแต่ก็
เป็นเมืองทีม่ปีระวตัิศาสตร์ทีน่่าสนใจ ประเพณ ีวถิชีีวติและความทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร ม้ือที ่1 

ทีพ่กั Empire Kowloon หรือ Stanford MongKok Hotel หรือ Kimberley หรือเทียบเท่า 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที่
สอง 

เกาะลนัเตา – น่ังกระเช้า 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ – ช้อปป้ิง City Gate Outlet (B/-/-)                                                               

เช้า รับประทานหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า) ม้ือที2่ 

      
**รูปท่ีใชเ้ป็นเพียงภาพอาหารตวัอยา่งอาหารเท่านั้น** 

09.00น. หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางไปยัง เกาะลันเตา  เกาะใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสอง
เท่าของเกาะฮ่องกงแล้ว น าท่าน น่ังกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาท ี
ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้าน
นองปิงบนพืน้ที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน ้าทะเล 371เมตร จากน้ันน าท่านกราบนมัสการขอพรกบัองค์ 
Tian Tan Buddha Statue องค์พระใหญ่สร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและ
สูง 24 เมตร องค์พระหันพระพกัตร์ไปยังเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ได้มาสักการะพระ
ใหญ่กเ็หมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ รอบข้างขององค์พระใหญ่
มเีทวดา 6 องค์ก าลงัถวายส่ิงของ 6 ช้ินที่มคีวามหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ 
ความมสีมาธิ 
*บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลีย่นวธีิการเดินทางขึน้นองปิงในกรณีทีก่ระเช้าปิดปรับปรุง หรือ
สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสวงนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  

บ่าย หลงัอาหาร น าทุกท่านช้อปป้ิงทีห้่างดัง City gate Outlet Mall หน่ึงในแหล่งช้อปป้ิงช่ือดังของฮ่องกงที่
ใครมาแล้วต้องแวะช้อปป้ิงกระจายให้ได้ เพราะซิตีเ้กตส์แห่งนีเ้ต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมช้ันน ากว่า 
80 ร้าน เช่น Esprit outlet, Guess outlet, Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯทีพ่ร้อมน าสินค้ามาลด
ราคา 30-70%กนัตลอดทั้งปี ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางกลบัโรงแรมทีพ่กั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง  

ทีพ่กั Empire Kowloon หรือ Stanford Mongkok Hotel หรือ Kimberley หรือเทียบเท่า 
วนัที่
สาม 

วดัแชกงหมวิ -วดัหวงัต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอมิรีพลัส์เบย์-อสิระช้อปป้ิง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย-
กรุงเทพฯ  (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า) ม้ือที ่3  
 
 

หลงัอาหาร น าท่านชมทวิทศัน์รอบเกาะฮ่องกงผ่านชมย่านธุรกจิการค้าต่างๆ อนัทนัสมยัเดินทางสู่ วดั
แชกงหมิว วดัแห่งนีส้ร้างขึน้เพ่ือเป็นเกยีรติแก่เทพเจ้าเชอกงุ (Chekung) แม่ทพัแห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้มี



 
 
 
 
 

ช่ือเสียงด้านการรบ และการผดุงความยุติธรรมและขจัดปัดเป่าโรคภัยส่ิงไม่ดทีั้งหลายออกไปได้ โดยวดั
สร้างขึน้คร้ังแรกเม่ือ 300 ร้อยปีก่อน ต่อมาราว ค.ศ.1993 จงึได้สร้างวดัขึน้มาใหม่ทดแทนวดัเดิม โดย
น ารูปป้ันท่านนายพลซ่ึงมคีวามสูง 10 เมตร เข้าไปตั้งในอารามด้านใน พร้อมรูปป้ัน 8 เซียนแห่วลทัธิ
เต๋าซ่ึงอยู่บริเวณด้านนอก ซ้าย-ขวา และวดัแห่งนีย้งัทีท่ีเ่คารพศรัทธาของนักท่องเทีย่วและชาวฮ่องกง
เป็นจ านวนมากซ่ึงมคีวามศรัทธาและเช่ือว่าการได้มากราบและขอพรเพ่ือให้สมหวงันเร่ืองการงาน ท า
ธุรกจิราบร่ืน และสัญลกัษณ์ของวดัคือ *กงัหัน* เช่ือกนัว่าถ้าหมุนกงัหัน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงช่ัวร้ายหรือ
ส่ิงไม่เป็นมงคลออกไปและน าแต่ส่ิงดีๆเข้ามาในชีวติ ซ่ึงชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะทีว่ดัแห่งนีเ้ป็น
จ านวนมาก และในวดักงัหันยงัมอีกี 2 จุดกราบไหว้คือ จุดไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอีย๊ หรือ เทพเจ้าคุ้มครอง
ดวงชะตาอยู่ด้านซ้ายมือของเทพเจ้าแชกง และ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอีย๊หรือเทพชกงเจ้าแห่งโชคลาภ 5องค์อยู่
ด้านขวามือของเทพเจ้าแชกง และเคร่ืองรางทีเ่ป็นทีนิ่ยมของวดันีก้คื็อกงัหันทีม่รูีปแบบมากมาย 
 

 
แล้วน าท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี ทีโ่ด่งดังทีสุ่ดบนเกาะฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จิวเวลร่ี กรุ๊ป จ ากดั ได้
เกดิแรงบันดาลใจ น ากงัหัน มาพลกิแพลงเป็น จี ้ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดัง มาจดัวางต าแหน่งของ
เพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุ้ยซ่ึงจ าลองเลยีนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมีย๋ว” กงัหัน



 
 
 
 
 

ใหญ่ 4 ใบพดัทีช่าวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธา ที ่“วดัเชอกงุ” ซ่ึงเป็นวดัทีด่งัมากและมตี านานความเช่ือมา
ยาวนานว่า คนทีม่เีคราะห์เม่ือจับใบพดัของกงัหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะท าให้ชีวติหมุนเวยีนไป
ในทางทีด่ีและสามารถพดัเอาส่ิงช่ัวร้ายต่างๆ ออกไปได้  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ม้ือที ่4 

 
หลงัอาหาร น าท่านสู่ อ่าวรีพลัส์เบย์หรืออ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษทีม่าจอด
เพ่ือรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนีเ้ป็นอ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่วพกัผ่อน ซ่ึง
ด้านหน่ึงของอ่าวมวีดัเทยีนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวดัแห่งนีม้ส่ิีงศักดิ์สิทธ์ิหลายองค์ประดิษฐานอยู่
ทั้งโพธิสัตว์กวนอมิทีเ่ป็นทีเ่คารพศรัทธาและขึน้ช่ือเร่ืองการขอลูก องค์เทยีนโฮ่วทีเ่ป็นทีเ่คารพศรัทธา
ในฐานะเทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ปกปักรักษาคนเดินทาง เทพเจ้าไฉ่ซิงเอีย๊ทีผู้่คนนิยมมาขอโชคลาภโดย
ใช้มือหรือธนบัตรลุบรูปป้ันท่าน องค์พระสังกจัจายน์ทีช่าวจีนเช่ือกนัว่าสามารถขอเพศของลูกได้ 
นอกจากน้ันยงัมพีระพทุธรูปแบบไทย สะพานแห่งการต่อชะตาทีเ่ช่ือว่าเม่ือข้ามสะพานไปแล้วจะเป็น
ดินแดนแห่งสวรรค์ทีม่สัีญลกัษณ์มงคลอยู่หลายอย่าง เช่น แพะสามตัว ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมต้นชีวติทีด่ี 
เทพแห่งความรัก ทีผู้่คนนิยมไปขอเร่ืองคู่ครองโดยน าริบบิน้สีแดงไปผูกไว้รูปป้ันปลา ซ่ึงเป็นทีช่ื่นชอบ
ของนักท่องเทีย่วในการโยนเหรียญเข้าปากปลาและมอีาคารคล้ายเก๋งจีนซ่ึงมคี ามงคล 100ตัวอกัษรเป็น
ภาษจีนโบราณติดอยู่หลายท่านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพ่ือให้มส่ิีงดีๆเกิดข้ึนในชีวติ 

 

 
 
หลงัจากน้ันน าท่านสู่ถนนช้อปป้ิงให้ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย ย่านถนนนาธาน
(Nathan Road) เส้นทางช้อปป้ิงตั้งแต่จิมซาจุ่ยยาวจนถึงมงก๊ก โดยจะมเีส้ือผ้ายีห้่อต่างๆมากมายทีค่น



 
 
 
 
 

ไทยคุ้นเคยอย่าง Giordano,G2000,ZARA แล้วยงัมร้ีานขายมือถือ,กล้อง,ร้านอาหาร และร้านขนมเป็น
ต้นหรือเราจะเดินข้ามไปยงัฝ่ังถนน แคนตั้น (Canton Road) เพ่ือช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมภายในห้าง 
Harbour City แหล่งรวมสินค้าส าหรับนักช้อปป้ิงตัวยง มแีบรนด์ระดับโลกอย่าง Louis Vuitton, Dior 
, Gucci , Chanel , Hermes ฯลฯกต้็องมาทีถ่นนสายนีส่้วนราคากถู็กกว่าเมืองไทยพอสมควร แถมยงัมี
แบบใหม่ๆมาให้เลือกอย่างจุใจ หรือจะเลือกเดินต่อไปยงัOcean Terminal ซ่ึงอยู่ภายในอาคารเดียวกนัก็
ได้มร้ีานของเล่นอย่าง Toy R’us ไว้คอยเอาใจคุณหนูๆอกีด้วย 
 

   
ได้เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 
น. 

ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่EK385  ออกเดินทางเวลา 
21.00-23.15(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)   

23.15 
น. 

เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมปิระเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ตารางวนัเดินทาง 

วนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ2 
ท่าน 

เดก็อายุต า่กวา่ 12 ปี พกัรวมกบั
ผูใ้หญ่ 

พกั
เดีย่ว มเีตยีง+ 

1 ผูใ้หญ่ 

มเีตยีง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มี
เตยีง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

01-03 ก.พ. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

08-10 ก.พ. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

16-18 ก.พ. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

17-19 ก.พ. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

22-24 ก.พ. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

23-25 ก.พ. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

01-03 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

02-04 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

07-09 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

09-11 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

14-16 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

15-17 ม.ีค. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

16-18 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

17-19 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 



 
 
 
 
 

 

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500 บาท** 

*** ราคาทวัร์ดังกล่าว ไม่มขีองสมนาคุณแจก อาท ิหมวก หรือ กระเป๋า *** 

 

 

อตัราน้ีรวม อตัราน้ีไม่รวม 
-    ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสาย
การบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นทศันาจรไป-
กลบัพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ท่ีมี 
-   ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน

•ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือ
เดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์
ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณา
แจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

21-23 ม.ีค. 17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

22-24 ม.ีค. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

11-13 เม.ย. 21,900 21,900 20,900 19,900 5,500 

12-14 เม.ย. 24,900 24,900 23,900 22,900 5,500 

13-15 เม.ย. 25,900 25,900 24,900 23,900 5,500 

14-16 เม.ย. 24,900 24,900 23,900 22,900 5,500 

15-17 เม.ย. 22,900 22,900 21,900 20,900 5,500 

19-21 เม.ย. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

20-22 เม.ย. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

25-27 เม.ย. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 

27-29 เม.ย. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,500 



 
 
 
 
 

ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณา
ระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความ
สะดวกสบายของตวัท่านเอง  TWN / DBL / 
SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขอ
อนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
-   ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
-   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ
ในต่างประเทศ 
-ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 30 
กิโลกรัม 
-ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่าน
ละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม)์ 
 

•ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
•ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
•ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
•ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจาก
ค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)ค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ค านวณจากค่าบริการ) 
•ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณคนละ 
90 HKD/ทริป เดก็และผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ยกเวน้
เดก็ทารก 

เง่ือนไขการใหบ้ริการและการยกเลิก 
 

หมายเหตุ 

- กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 7,000 บาท / 
เดินทางช่วงเทศกาลช าระค่ามดัจ าท่านละ 
10,000 บาท ทนัทีหลงัการจอง พร้อมแฟกซ์
หรืออีเมลล ์หนา้พาสปอร์ตและหลกัฐานการ
โอนเงิน เพื่อท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระ
ก่อนการเดินทาง 15 วนั หากไม่มีการช าระมดั
จ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ บริษทัขอสงวน
สิทธ์ิส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง
ราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ี
มีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศและจากการ
ปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 
2. รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์
ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, 



 
 
 
 
 

 เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจ าบาง
จ านวน หากมีการเกิดค่าใชจ่้าย เช่น ทาง
บริษทัไดม้ดัจ  าตัว๋กบัสายการบินแลว้ หรือ 
ทางบริษทัไดมี้การการันตีโรงแรมกบัแลนด์
ทางเมืองนอกแลว้  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวน
สิทธ์ิเกบ็มดัจ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณี
หาคนมาเดินทางแทนได ้และตอ้งมีค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการ
ออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ขช่ือ 
-  เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่าน
งดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ า
คืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียน
วธีิการเดินทางข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้
ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย
จากทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาติใหข้ึ้นเพราะถือ
หลกัความปลอดภยั ดงันั้นจะไม่มีการคืนเงิน
ทุกกรณี *** 
-  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ 
และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก
หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง

โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะ
รับผดิชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน การเมือง 
ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่
ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อใหท่้าน
เกิดประโยชนแ์ละความสุขในการท่องเท่ียว การ
ยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผดิพลาดของสายการ
บิน แต่ทางบริษทัจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 
4. หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวั
สูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ 
5. หรือคณะท่ีสูญหายใหถื้อเป็นความ
รับผดิชอบส่วนบุคคล 
6. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดและโปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 
7. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบจาก
เหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่
สงบทางการเมือง  
8. กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 
9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการ
เดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  
** ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้
ทวัร์) 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์) ** 
(บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทาง
ของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง
ได)้ 
10.การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้
ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริม



 
 
 
 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ
ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
-  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้าน ไม่นอ้ย
กวา่ 6 เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้
จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
(หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่
นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษทัไม่รับผดิชอบหากไม่
เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่
เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั
,คืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้
-  เม่ือทานตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือ
บางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯหรือช าระ
โดยตรงกบัทางบริษทัฯทางบริษทัจะถือวา่
ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีได้
ระบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 
-  ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนใขการ
เดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึง
วางมดัจ า***** 
-  ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือ
เทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน 
หรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ 
อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า 
หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่าย
ในเท่ียวบินนั้นๆ 

การท่องเท่ียวดงักล่าวคือ ร้านจิวเวอร์ร่ี แต่ไม่ได้
มีการบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าว
จะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 
 
*ในกรณีท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแลว้ 
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ี  
บริษทัแจง้ขา้งตน้ * 

 


