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โดยสายการบนิเอมเิรตส ์
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บนิโดยเครือ่ง AIRBUS A380 รุน่ใหมล่า่สดุ ใหญท่ีส่ดุในโลก 
น่ังกระเชา้ 360 องศา ไหวพ้ระใหญโ่ป่วหลนิ  

ไหวพ้ระแชกงหมวิ หรอื วัดกงัหนั 
นมสัการเทพเจา้หวังตา้เซยีน ณ วดัหวังตา้เซยีน 

นมสัการเจา้แมก่วนอมิ…อา่วรพีลัสเ์บย.์..หรอือา่วน ้าตืน้ 
ชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ตลาดกลางคนืเลดีม้ารเ์กต็ หรอืยา่น จมิซา่จุย่  

ก าหนดการเดนิทาง :  ตลุาคม – ธนัวาคม 2561   

 

วนัแรก กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง  

 

 

 

 

 

 

 

10.30 น.  
คณะผูร้ว่มเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์

T สายการบนิ เอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) **สงัเกตป้าย SmileTrip888 **พนักงานและหวัหนา้ทวัร ์

ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มตดิป้ายชือ่ และรับเอกสารการเดนิทาง บัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง  

สายการบนิการจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนดทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ อาทเิชน่ กรณีขอรถวลีแชร ์หรอืตอ้งการอาหาร

พเิศษ ซึง่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 3 วัน หากถงึวนัเดนิทางมลีกูคา้บางทา่นไมส่ามารถเดนิทาง

ได ้กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการเชค็อนิ 

 

พฤศจกิายน  10-12 / 17-19 พ.ย. 

ธนัวาคม 
 01-03 / 07-09 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 22-24 / 29-31 /30 ธ.ค.-1 

ม.ค. / 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 
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14.00 น.  
ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดย สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK384  

 18.05 น.   
ถงึสนามบนิ เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดนิทางผ่าน

สะพานแขวนชงิหมา่ ชมววิทวิทศัน์ อันสวยงามของประเทศฮอ่งกง... “ฮอ่งกง” เป็นภาษากวางตุง้ ซึง่

มาจากภาษาจนีกลาง วา่ “เซยีงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมอืนใคร หมายความวา่ “ทา่เรอืหอม” มคีวาม

เป็นมา สบืเนื่องมาแตค่รัง้ทีก่วางตุง้ เป็นแหลง่ปลกูไมห้อมชนดิหนึง่ สง่ขายเป็นสนิคา้ออกโดยทีต่อ้ง

มาขนถา่ยสนิคา้กนัทีท่า่เรอืน ้าลกึตอนใตส้ดุ  

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

  

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทีพั่ก Stanford Mongkok Hotel หรอื Empire Kowloon หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เกาะลนัเตา – น ัง่กระเชา้ 360 องศา – ไหวพ้ระใหญ ่– ชอ้ปป้ิง City Gate  

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า)  

น าทา่นสู ่เกาะลันเตาเกาะใหญ่ทีส่ดุของฮอ่งกง ซึง่มขีนาดใหญ่เป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง น าทา่น 
น ัง่กระเชา้ Ngong ping 360 (แบบครสิตลั 1 ขา) จากตุงชุงสู่ทีร่าบนองปิง ในเวลา 25 นาท ี
ทา่นจะไดช้มทวิทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บา้น
นองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตาร ์เหนือระดบัน ้าทะเล 371เมตร จากนัน้น าทา่นกราบนมัสการขอพรกบัองค ์
Tian Tan Buddha Statue องคพ์ระใหญ่สรา้งจากการเชือ่มแผ่นสัมฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 202 
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ตันและสูง 24 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนินเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใต ้หากไม่ไดม้า
สักการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถงึฮ่องกง ตอ้งใชเ้วลาสรา้งนานกว่า 12ปีจงึเสร็จสมบูรณ์ รอบขา้ง
ขององคพ์ระใหญ่มเีทวดา 6 องคก์ าลังถวายสิง่ของ 6 ช ิน้ทีม่คีวามหมายแทนความด ีความเมตตา 
ความอดทน ความสงบ ความมสีมาธ ิซึง่ทัง้หมดคอืหนทางทีจ่ะพาสรรพสัตวส์ูน่พิพาน ดา้นล่างของ
พระใหญม่อีาคาร 3 ชัน้ บรเิวณชัน้3 มพีระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้บรรจอุยู ่

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นวธิกีารเดนิทางขึน้นองปิงในกรณีทีก่ระเชา้ปิดปรับปรงุ หรอื
สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้และสวงนสทิธิก์ารคนืเงนิทกุกรณี 

*อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

น าทุกท่านชอ้ปป้ิงทีห่า้งดงั City gate Outlet Mall อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยกับ Outlet สนิคา้

แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess,หรอื

วา่ Burberry ก็มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งอสิระ  

**อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัยซึง่มรีา้นอาหารใหท้า่นสามารถเลอืกทานไดภ้ายในซติีเ้กตสแ์ละชอ้ป

ป้ิงตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทีพั่ก Stanford Mongkok Hotel หรอื Empire Kowloon หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน- เจา้แมก่วนอมิรพีลัสเ์บย ์ – อสิระชอ้ปป้ิง ถนนนาธาน 

ยา่นจมิซาจุย่ – กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า)  
บรกิารทา่นดว้ยโจ๊กหอมกรุน่ และซาลาเปา ตน้ต าหรับรสชาตกิวางตุง้ แท ้ๆ  หลังอาหาร  น าทา่นชม

ทวิทศันร์อบเกาะฮอ่งกง ผา่นชมยา่นธรุกจิการคา้ตา่งๆ อันทันสมัย  
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หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่วัดเชอกุง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนนามของ “วดัแชกงหมวิ” หรอื วดักงัหนั 

วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชือ่กันว่าถา้หมุน 3 รอบจะขับไล่ส ิง่ชั่วรา้ยและน าแต่ส ิง่ดีๆ มาให ้น าท่าน

นมัสการ เทพเจา้หวังตา้เซยีน ณ วัดหวังตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง เทพซึง่ขึน้ชือ่

ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ น าท่านสู่โรงงานจวิเวลรี ่ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บรษัิท 

ฮอ่งกง จวิเวลรี ่กรุ๊ป จ ากัด ไดเ้กดิแรงบันดาลใจ น ากังหัน มาพลกิแพลงเป็น จี ้ลอ้มเพชร โดยเชญิ

ซนิแสชือ่ดัง มาจัดวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึง่ถอืเป็นเครือ่งรางตามหลักฮวงจุย้ซึง่จ าลอง

เลยีนแบบมาจาก “แซก้ง๋เมีย๋ว” กังหนัใหญ ่4 ใบพัดทีช่าวฮอ่งกงเลือ่มใสศรัทธาทีว่ดัเชอกงุซึง่เป็นวัด

ทีด่ังมากและมตี านานความเชือ่มายาวนานวา่คนทีม่เีคราะหเ์มือ่จับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบ

แลว้จะท าใหช้วีติหมนุเวยีนไปในทางทีด่แีละสามารถพัดเอาสิง่ชัว่รา้ยตา่งๆ ออกไปได ้

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสู่ รพีลัสเ์บยห์รอือ่าวน ้าตืน้ ซึง่ชื่ออ่าวนี้ไดม้าจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นนี้เป็นอ่าวน ้ า อ่าวน ้ าตื้น ซึง่ไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยว
พักผอ่น ซึง่ดา้นหนึง่ของอา่วมวีัดเจา้แมก่วนอมิ ถอืเป็นวดัส าคัญอกีวดัหนึง่ของเกาะฮอ่งกง สรา้งในปี 
ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมนัีกท่องเทีย่วจ านวนมากมาขอพรเจา้แม่กวนอมิ,เจา้แม่ทับทมิและเทพเจา้
ตา่งๆและสิง่ก่อสรา้งประดษิฐานไวม้ากมายตามความเชือ่ถอืศรัทธา พรจาย บูชาเพือ่ความสขุ, เจา้
สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวง
ชะตา รวมทัง้กามเทพ ทีม่วีธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลูบคล าหนิกอ้นกลม
อยา่งตัง้ใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั ยา่นถนนนาธาน เชน่ น ้าหอม นาฬกิา 
กระเป๋าหนังยีห่อ้ตา่งๆ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ BRAND NAME ชัน้น าทีม่ใีหท้า่นเดนิเลอืกชอ้ปป้ิงมากกวา่ 
700 รา้นคา้  ***อสิระอาหารมือ้เย็นตามอธัยาศยั*** 

ไดเ้วลานดัหมาย น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิเช็ค แลป กอ๊ก 

21.45 น.   
ออกเดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพ ฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK385   
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งฟร)ี   

23.50 น.  
เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทยโดยสวสัดภิาพ.............พรอ้มความประทบัใจ 
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ตารางวนัเดนิทาง 

 

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500 บาท** 

*** ราคาทัวรด์งักลา่ว ไมม่ขีองสมนาคณุแจก อาท ิหมวก หรอื กระเป๋า *** 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางและสายการบนิตามทีร่ายการระบ ุชัน้ทัศนาจรไป-กลับพรอ้ม

คณะ และคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ ** กรณุาระบุ

ลักษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวทา่นเอง  TWN / DBL / SGL / TRP 
หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พัก 

 คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่วตามรายการ 
 หวัหนา้ทัวร ์น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
 คา่น ้าหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม   

 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ2 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 
มเีตยีง+ 

1 ผูใ้หญ ่

มเีตยีง+ 

2 ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีง+ 

2 ผูใ้หญ ่

10-12 พ.ย. 16,900 16,900 15,900 14,900 5,000 

17-19 พ.ย. 16,900 16,900 15,900 14,900 5,000 

01-03 ธ.ค. 16,900 16,900 15,900 14,900 5,000 

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

08-10 ธ.ค. 18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

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

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

22-24 ธ.ค. 16,900 16,900 15,900 14,900 5,000 

29-31 ธ.ค. 23,900 23,900 22,900 21,900 7,000 

30ธ.ค.-1ม.ค. 24,900 24,900 23,900 22,900 7,000 

31ธ.ค.-2ม.ค. 24,900 24,900 23,900 22,900 7,000 
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อตัรานีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีเสือ้ผา้ คา่มนิบิารใ์น

หอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพิม่กรณุาแจง้
หวัหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืตา่งดา้ว  
 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%(คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)คา่

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (ค านวณจากคา่บรกิาร) 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถประมาณคนละ 90 HKD/ทรปิ เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั 

ยกเวน้เด็กทารก 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิารและการยกเลกิ 
1. กรณุาช าระคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท / เดนิทางชว่งเทศกาลช าระคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 

บาท ทันทหีลังการจอง พรอ้มแฟกซห์รอือเีมลล ์หนา้พาสปอรต์และหลักฐานการโอนเงนิ เพือ่
ท าการจอง  สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วนั หากไมม่กีารช าระมัดจ าถอืวา่การจองไม่
สมบรูณ์ บรษัิทขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีว่างมัดจ ากอ่น  

2. เงือ่นไขการยกเลกิ  
2.1 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30วัน คนืเงนิมัดจ าบางจ านวน หากมกีารเกดิคา่ใชจ้า่ย เชน่ 

ทางบรษัิทไดม้ัดจ าตั๋วกับสายการบินแลว้ หรือ ทางบริษัทไดม้ีการการันตี
โรงแรมกบัแลนดท์างเมอืงนอกแลว้  

2.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29วัน ขอสงวนสทิธิเ์ก็บมัดจ า 80% ของจ านวนเงนิ
มัดจ า 

2.3 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1-15วัน ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจ าทุกกรณี 
ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทนได ้และตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมกรณีตั๋ว
เครือ่งบนิ/ตัว๋เรอื ไดท้ าการออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ขชือ่ 

3. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. *** บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการปรับเปลีย่นวธิกีารเดนิทางขึน้นองปิง ในกรณีทีก่ระเชา้ปิด
ปรับปรุง หรอืสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยจากทางเจา้หนา้ที่ไม่อนุญาตใิหข้ึน้เพราะถือหลัก
ความปลอดภยั ดงันัน้จะไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี *** 

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้
ประเทศที่ระบุในรายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 
6. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุใชง้าน ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดอืน 
บรษัิทไมรั่บผดิชอบหากไมเ่หลอืถงึและไมส่ามารถเดนิทางได)้ 

7. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาพเิศษกรณีท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวัน,คนืเงนิ
และไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้
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8. เมือ่ทานตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้แลว้ทัง้หมด 

9. กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นใขการเดนิทางอย่างถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัด
จ า***** 

ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืค่ามัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม ่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจาก
คา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่ี

การขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศและจากการปรับขึน้คา่น ้ามันของสายการบนิ 
2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีจ้ะยดึถอืผลประโยชน์ของ

คณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
3. บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภตัตาคาร หรอือืน่ๆ ไมอ่าจจะรับผดิชอบตอ่

ปัญหา นัดหยดุงาน การเมอืง ความลา่ชา้ การจราจร หรอืภยัธรรมชาต ิแตย่ังคงรักษา
มาตรฐานการบรกิารทีด่ ี เพือ่ใหท้า่นเกดิประโยชนแ์ละความสขุในการทอ่งเทีย่ว การยกเลกิ
เทีย่วบนิ หรอืความผดิพลาดของสายการบนิ แตท่างบรษัิทจะแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ 

4. หากเกดิกรณีทรัพยส์นิหรอืเอกสารสว่นตวัสญูหายซึง่จะมผีลในการเดนิทางของคณะทัวร ์
5. หรอืคณะทีส่ญูหายใหถ้อืเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 
6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทวัรต์ามความจ าเป็นและ

เหมาะสม 
7. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบจากเหตอุนัเนือ่ง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่

สงบทางการเมอืง  
8. กรณุาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 
9. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น  
10. **ออกเดนิทางขัน้ต ่า 10 ทา่น (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีัวหนา้ทวัร)์** 
11. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวนัเดอืนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออก

เดนิทางได ้
12. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการ

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดังกลา่ว  คอืรา้นจวิเวอรร์ ี ่แตไ่มไ่ดม้กีารบงัคับซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้
รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไข
ดงักลา่วแลว้ 

13. ***ในกรณีทีล่กูคา้จองทวัรแ์ละช าระคา่มัดจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ความและ

เงือ่นไขทีบ่รษัิทแจง้ขา้งตน้*** 
 

 

 

 


