โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง อิม่ บุญ อิม่ ช้ อป นองปิ ง 3วัน 2คืน ปี 2562
ราคาเริ่ม (บาท) 17,900
สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์
เดินทาง มกราคม –เมษายน2562
กรุ๊ปคณะ 20-32ท่าน/คณะ
ไลน์
ทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว 2 คืน หรื อเทียบเท่ า
รถโค้ ช บริการด้ วยรถโค้ ชซึ่งมีขนาดของรถเป็ นไปตามจานวนผู้โดยสาร
อาหารเช้ า 2 มื้อ/อาหารกลางวัน 1 มื้อ/อาหารเย็น 1 มื้อ ทีเ่ หลืออิสระลูกค้ าตามอัธยาศัย
อาหาร
*หากท่ านมีปัญหาเรื่ องอาหารกรุ ณาแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK)
กรุงเทพ (BKK) - ฮ่ องกง
ขาไป
EK384
13.45–17.40
(HKG)
สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK)
ฮ่ องกง (HKG) - กรุงเทพ
ขากลับ
EK385
21.00-23.15
(BKK)
เจ้ าหน้ าทีร่ อต้ อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่ เติม (นัดหมายแต่ ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ชั่วโมง

วันแรก

10.30
น.

กรุ งเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Hong Kong International Airport
(/-/D)
คณะผูร้ ่ วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T
สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) **สังเกตป้าย Smile Trip888 ** พนักงานและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับ
พร้อมติดป้ ายชื่อ และรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นงั่ บนเครื่ องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง
สายการบินการจัดที่นงั่ บนเครื่ องบินทางสายการบินเป็ นผูก้ าหนดทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทา
การ Request ให้ได้เท่านั้น อาทิเช่น กรณี ขอรถวีลแชร์ หรื อต้องการอาหารพิเศษ ซึ่ งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3
วัน หากถึงวันเดินทางมีลูกค้าบางท่านไม่สามารถเดินทางได้ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทาการเช็คอิน

13.45 ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK384ออกเดินทาง13.45-17.40
น.
17.40 ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่าน ผ่านสะพานแขวนชิง
น. หม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง “ฮ่องกง” เป็ นภาษากวางตุง้ ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง
ว่า “เซียงกัง่ ” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า “ท่าเรื อหอม” มีความเป็ นมา สื บเนื่องมาแต่ครั้ง
ที่กวางตุง้ เป็ นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่ งขายเป็ นสิ นค้าออกโดยที่ตอ้ งมาขนถ่ายสิ นค้ากันที่ท่าเรื อ
น้ าลึกตอนใต้สุด ฮ่ องกงเป็ นดินแดนตอนปลายสุ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศจีน ติดกับมณฑล
กวางตุ้งประกอบด้ วย เกาะฮ่ องกง (Hong Kong Island),นิวเทอร์ ริทอรีส์(New Territories),เกาลูน
(Kowloon),เกาะลันเตา(Lantau Island)และเกาะเล็กๆอีก 235เกาะฮ่ องกงถึงเป็ นเพียงดินแดนเล็กๆแต่ ก็
เป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัติศาสตร์ ทนี่ ่ าสนใจ ประเพณี วิถชี ีวติ และความทันสมัย

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 1
Empire Kowloon หรื อ Stanford MongKok Hotel หรื อ Kimberley หรื อเทียบเท่า

วันที่
สอง
เช้ า

เกาะลันเตา – นั่งกระเช้ า 360 องศา – ไหว้ พระใหญ่ – ช้ อปปิ้ ง City Gate Outlet (B/-/-)
รับประทานหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซา) มื้อที2่

**รู ปที่ใช้เป็ นเพียงภาพอาหารตัวอย่างอาหารเท่านั้น**
09.00น. หลังอาหาร นาท่ านออกเดินทางไปยัง เกาะลันเตา เกาะใหญ่ ที่สุดของฮ่ องกง ซึ่งมีขนาดใหญ่ เป็ นสอง
เท่ าของเกาะฮ่ องกงแล้ ว นาท่ าน นั่งกระเช้ า Ngong ping 360 จากตุงชุ งสู่ ที่ราบนองปิ ง ในเวลา 25 นาที
ท่ านจะได้ ชมทิวทัศน์ รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้าน
นองปิ งบนพืน้ ที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน้าทะเล 371เมตร จากนั้นนาท่ านกราบนมัสการขอพรกับองค์
Tian Tan Buddha Statue องค์ พระใหญ่ สร้ างจากการเชื่ อมแผ่ นสั มฤทธิ์ถึง 200 แผ่ น หนัก 202 ตันและ
สู ง 24 เมตร องค์ พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบื้องล่ างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ ได้ มาสั กการะพระ
ใหญ่ กเ็ หมือนมาไม่ ถึงฮ่ องกง ต้ องใช้ เวลาสร้ างนานกว่ า 12ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ รอบข้ างขององค์ พระใหญ่
มีเทวดา 6 องค์ กาลังถวายสิ่ งของ 6 ชิ้นที่มคี วามหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ
ความมีสมาธิ
*บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลีย่ นวิธีการเดินทางขึน้ นองปิ งในกรณีทกี่ ระเช้ าปิ ดปรับปรุง หรื อ
สภาพอากาศไม่ เอือ้ อานวย โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าและสวงนสิ ทธิ์การคืนเงินทุกกรณี*

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่ าย หลังอาหาร นาทุกท่ านช้ อปปิ้ งทีห่ ้ างดัง City gate Outlet Mall หนึ่งในแหล่งช้ อปปิ้ งชื่ อดังของฮ่ องกงที่
ใครมาแล้วต้ องแวะช้ อปปิ้ งกระจายให้ ได้ เพราะซิตีเ้ กตส์ แห่ งนีเ้ ต็มไปด้ วยร้ านค้ าแบรนด์ เนมชั้นนากว่ า
80 ร้ าน เช่ น Esprit outlet, Guess outlet, Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯทีพ่ ร้ อมนาสิ นค้ ามาลด
ราคา 30-70%กันตลอดทั้งปี ได้ เวลานัดหมายนาทุกท่ านเดินทางกลับโรงแรมทีพ่ กั

คา่
ทีพ่ กั
วันที่
สาม
เช้ า

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
Empire Kowloon หรื อ Stanford Mongkok Hotel หรื อ Kimberley หรื อเทียบเท่า
วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้ าเซียน- เจ้ าแม่ กวนอิมรีพลั ส์ เบย์ -อิสระช้ อปปิ้ ง ถนนนาธาน ย่ านจิมซาจุ่ยกรุงเทพฯ (B/L/-)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซา) มื้อที่ 3
หลังอาหาร นาท่ านชมทิวทัศน์ รอบเกาะฮ่ องกงผ่ านชมย่ านธุรกิจการค้ าต่ างๆ อันทันสมัยเดินทางสู่ วัด
แชกงหมิว วัดแห่ งนีส้ ร้ างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่เทพเจ้ าเชอกุง (Chekung) แม่ ทพั แห่ งราชวงศ์ ซ่ง ผู้มี

ชื่ อเสี ยงด้ านการรบ และการผดุงความยุติธรรมและขจัดปัดเป่ าโรคภัยสิ่งไม่ ดที ้งั หลายออกไปได้ โดยวัด
สร้ างขึน้ ครั้งแรกเมื่อ 300 ร้ อยปี ก่อน ต่ อมาราว ค.ศ.1993 จึงได้ สร้ างวัดขึน้ มาใหม่ ทดแทนวัดเดิม โดย
นารู ปปั้นท่ านนายพลซึ่งมีความสู ง 10 เมตร เข้ าไปตั้งในอารามด้ านใน พร้ อมรู ปปั้น 8 เซียนแห่ วลัทธิ
เต๋ าซึ่งอยู่บริเวณด้ านนอก ซ้ าย-ขวา และวัดแห่ งนีย้ งั ทีท่ เี่ คารพศรัทธาของนักท่ องเทีย่ วและชาวฮ่ องกง
เป็ นจานวนมากซึ่งมีความศรัทธาและเชื่ อว่ าการได้ มากราบและขอพรเพื่อให้ สมหวังนเรื่ องการงาน ทา
ธุรกิจราบรื่ น และสั ญลักษณ์ ของวัดคือ *กังหัน* เชื่ อกันว่ าถ้ าหมุนกังหัน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ ายหรื อ
สิ่ งไม่ เป็ นมงคลออกไปและนาแต่ สิ่งดีๆเข้ ามาในชีวติ ซึ่งชาวฮ่ องกงนิยมไปสักการะทีว่ ดั แห่ งนีเ้ ป็ น
จานวนมาก และในวัดกังหันยังมีอกี 2 จุดกราบไหว้ คือ จุดไหว้ เทพเจ้ าไท้ ส่วยเอีย๊ หรื อ เทพเจ้ าคุ้มครอง
ดวงชะตาอยู่ด้านซ้ ายมือของเทพเจ้ าแชกง และ เทพเจ้ าไฉ่ ซิงเอีย๊ หรื อเทพชกงเจ้ าแห่ งโชคลาภ 5องค์ อยู่
ด้ านขวามือของเทพเจ้ าแชกง และเครื่ องรางทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของวัดนีก้ ค็ ือกังหันทีม่ รี ู ปแบบมากมาย

แล้วนาท่ านสู่ ร้ านฮ่ องกงจิวเวลรี่ ทีโ่ ด่ งดังทีส่ ุ ดบนเกาะฮ่ องกงของ บริษทั ฮ่ องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ป จากัด ได้
เกิดแรงบันดาลใจ นากังหัน มาพลิกแพลงเป็ น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่ อดัง มาจัดวางตาแหน่ งของ
เพชรแต่ ละเม็ด ซึ่งถือเป็ นเครื่ องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจาลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ ก๋งเมีย๋ ว” กังหัน

ใหญ่ 4 ใบพัดทีช่ าวฮ่ องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเป็ นวัดทีด่ งั มากและมีตานานความเชื่ อมา
ยาวนานว่า คนทีม่ เี คราะห์ เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทาให้ ชีวติ หมุนเวียนไป
ในทางทีด่ ีและสามารถพัดเอาสิ่ งชั่วร้ ายต่ างๆ ออกไปได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 4
หลังอาหาร นาท่ านสู่ อ่าวรีพลั ส์ เบย์ หรื ออ่าวนา้ ตื้น ซึ่งชื่ ออ่าวนีไ้ ด้ มาจากชื่ อเรื อรบของอังกฤษทีม่ าจอด
เพื่อรักษาการณ์ อ่าวอ่าวด้ านนีเ้ ป็ นอ่าวนา้ ตื้น ซึ่งได้ รับความนิยมจากคนฮ่ องกงเองทีม่ าเทีย่ วพักผ่ อน ซึ่ง
ด้ านหนึ่งของอ่าวมีวดั เทียนโฮ่ ว (Tin Hau Temple) ในวัดแห่ งนีม้ สี ิ่ งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ ประดิษฐานอยู่
ทั้งโพธิสัตว์ กวนอิมทีเ่ ป็ นทีเ่ คารพศรัทธาและขึน้ ชื่ อเรื่ องการขอลูก องค์ เทียนโฮ่ วทีเ่ ป็ นทีเ่ คารพศรัทธา
ในฐานะเทพธิดาแห่ งท้ องทะเลผู้ปกปักรักษาคนเดินทาง เทพเจ้ าไฉ่ ซิงเอีย๊ ทีผ่ ้คู นนิยมมาขอโชคลาภโดย
ใช้ มือหรื อธนบัตรลุบรู ปปั้นท่ าน องค์ พระสั งกัจจายน์ ทชี่ าวจีนเชื่ อกันว่ าสามารถขอเพศของลูกได้
นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรู ปแบบไทย สะพานแห่ งการต่ อชะตาทีเ่ ชื่ อว่ าเมื่อข้ ามสะพานไปแล้วจะเป็ น
ดินแดนแห่ งสวรรค์ ทมี่ สี ั ญลักษณ์ มงคลอยู่หลายอย่ าง เช่ น แพะสามตัว ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้ นชีวติ ทีด่ ี
เทพแห่ งความรัก ทีผ่ ู้คนนิยมไปขอเรื่ องคู่ครองโดยนาริบบิน้ สี แดงไปผูกไว้ รูปปั้นปลา ซึ่งเป็ นทีช่ ื่ นชอบ
ของนักท่ องเทีย่ วในการโยนเหรียญเข้ าปากปลาและมีอาคารคล้ายเก๋งจีนซึ่งมีคามงคล 100ตัวอักษรเป็ น
ภาษจีนโบราณติดอยู่หลายท่ านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพื่อให้ มสี ิ่ งดีๆเกิดขึ้นในชีวติ

หลังจากนั้นนาท่ านสู่ ถนนช้ อปปิ้ งให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้ าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน
(Nathan Road) เส้ นทางช้ อปปิ้ งตั้งแต่ จิมซาจุ่ยยาวจนถึงมงก๊ก โดยจะมีเสื้ อผ้ ายีห่ ้ อต่ างๆมากมายทีค่ น

ไทยคุ้นเคยอย่ าง Giordano,G2000,ZARA แล้วยังมีร้านขายมือถือ,กล้ อง,ร้ านอาหาร และร้ านขนมเป็ น
ต้ นหรื อเราจะเดินข้ ามไปยังฝั่งถนน แคนตั้น (Canton Road) เพื่อช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนมภายในห้ าง
Harbour City แหล่งรวมสิ นค้ าสาหรับนักช้ อปปิ้ งตัวยง มีแบรนด์ ระดับโลกอย่ าง Louis Vuitton, Dior
, Gucci , Chanel , Hermes ฯลฯก็ต้องมาทีถ่ นนสายนีส้ ่ วนราคาก็ถูกกว่ าเมืองไทยพอสมควร แถมยังมี
แบบใหม่ ๆมาให้ เลือกอย่ างจุใจ หรื อจะเลือกเดินต่ อไปยังOcean Terminal ซึ่งอยู่ภายในอาคารเดียวกันก็
ได้ มรี ้ านของเล่นอย่ าง Toy R’us ไว้คอยเอาใจคุณหนูๆอีกด้ วย

ได้ เวลานัดหมายนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK385 ออกเดินทางเวลา
น. 21.00-23.15(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.15 เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมปิ ระเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้ อมความประทับใจ
น.

ตารางวันเดินทาง

ผู ใ้ หญ่
ว ันเดินทาง

พักห้องละ2
ท่าน

่
เด็กอายุตากว่
า 12 ปี พักรวมก ับ
ผู ใ้ หญ่
มีเตียง+

มีเตียง+

1 ผู ใ้ หญ่

2 ผู ใ้ หญ่

ไม่ม ี
เตียง+

พัก
่
เดียว

2 ผู ใ้ หญ่

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 มี.ค.

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

02-04 มี.ค.

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

07-09 มี.ค.

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

09-11 มี.ค.

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

14-16 มี.ค.

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

15-17 มี.ค.

18,900

18,900

17,900

16,900

5,000

16-18 มี.ค.

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

17-19 มี.ค.

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

21-23 มี.ค.

17,900

17,900

16,900

15,900

5,000

22-24 มี.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

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500 บาท**
*** ราคาทัวร์ ดังกล่าว ไม่มขี องสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรื อ กระเป๋า ***

อัตรานี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเส้นทางและสาย
การบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไปกลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ที่มี
- ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม
•ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทาหนังสื อ
เดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดเสื้ อผ้า ค่ามินิบาร์
ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุ ณา
แจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

ตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า ** กรุ ณา
ระบุลกั ษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความ
สะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL /
SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริ ษทั ขอ
อนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่ารถรับ-ส่ งและนาเที่ยวตามรายการ
หัวหน้าทัวร์ นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
ในต่างประเทศ
-ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30
กิโลกรัม
-ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่าน
ละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์)

•ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด
•ค่าทาหนังสื อเดินทาง
•ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรื อต่างด้าว
•ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%(คิดคานวณจาก
ค่าบริ การ กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)ค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คานวณจากค่าบริ การ)
•ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ
90 HKD/ทริ ป เด็กและผูใ้ หญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้น
เด็กทารก

เงื่อนไขการให้บริ การและการยกเลิก

หมายเหตุ

- กรุ ณาชาระค่ามัดจาท่านละ 7,000 บาท /
เดินทางช่วงเทศกาลชาระค่ามัดจาท่านละ
10,000 บาท ทันทีหลังการจอง พร้อมแฟกซ์
หรื ออีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตและหลักฐานการ
โอนเงิน เพื่อทาการจอง ส่ วนที่เหลือชาระ
ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากไม่มีการชาระมัด
จาถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์สาหรับผูท้ ี่วางมัดจาก่อน

1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่
มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการ
ปรับขึ้นค่าน้ ามันของสายการบิน
2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. บริ ษทั ฯเป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน,

 เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจาบาง
จานวน หากมีการเกิดค่าใช้จ่าย เช่น ทาง
บริ ษทั ได้มดั จาตัว๋ กับสายการบินแล้ว หรื อ
ทางบริ ษทั ได้มีการการันตีโรงแรมกับแลนด์
ทางเมืองนอกแล้ว
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวน
สิ ทธิ์เก็บมัดจา 80% ของจานวนเงินมัดจา
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทุกกรณี ยกเว้นกรณี
หาคนมาเดินทางแทนได้ และต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมกรณี ตวั๋ เครื่ องบิน/ตัว๋ เรื อ ได้ทาการ
ออกแล้วและต้องทาการแก้ไขชื่อ
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่าน
งดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง
หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจา
คืนได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
วิธีการเดินทางขึ้นนองปิ ง ในกรณี ที่กระเช้า
ปิ ดปรับปรุ ง หรื อสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย
จากทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาติให้ข้ ึนเพราะถือ
หลักความปลอดภัย ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงิน
ทุกกรณี ***
- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพ
และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง

โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ ไม่อาจจะ
รับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง
ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่
ยังคงรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่าน
เกิดประโยชน์และความสุ ขในการท่องเที่ยว การ
ยกเลิกเที่ยวบิน หรื อความผิดพลาดของสายการ
บิน แต่ทางบริ ษทั จะแก้ไขให้ดีที่สุด
4. หากเกิดกรณี ทรัพย์สินหรื อเอกสารส่ วนตัว
สู ญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์
5. หรื อคณะที่สูญหายให้ถือเป็ นความ
รับผิดชอบส่ วนบุคคล
6. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความจาเป็ น
และเหมาะสม
7. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบจาก
เหตุอนั เนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่
สงบทางการเมือง
8. กรุ ณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
9. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางหากผูร้ ่ วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
** ออกเดินทางขั้นต่า 10 ท่าน (ไม่มีหวั หน้า
ทัวร์) 15 ท่านขึ้นไป (มีหวั หน้าทัวร์) **
(บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทาง
ของท่าน ในกรณี กรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทาง
ได้)
10.การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้า
ชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุใช้งาน ไม่นอ้ ย
กว่า 6 เดือน และบริ ษทั รับเฉพาะผูม้ ี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่
น้อยกว่า 6เดือน บริ ษทั ไม่รับผิดชอบหากไม่
เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
- ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาพิเศษกรณี ท่านไม่
เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวัน
,คืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อทานตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนผ่านตัวแทนบริ ษทั ฯหรื อชาระ
โดยตรงกับทางบริ ษทั ฯทางบริ ษทั จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ขา้ งต้นแล้วทั้งหมด
- ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนใขการ
เดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้วจึง
วางมัดจา*****
- ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อ
เทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน
หรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่าย
ในเที่ยวบินนั้นๆ

การท่องเที่ยวดังกล่าวคือ ร้านจิวเวอร์รี่ แต่ไม่ได้
มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว
จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
*ในกรณี ที่ลูกค้าจองทัวร์และชาระค่ามัดจาแล้ว
ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่
บริ ษทั แจ้งข้างต้น *

