
 

 

 



 

 

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

10.30 น.
  

คณะผู้ ร่วมเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอ
มิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) **สงัเกตปา้ย Smile Trip888 **พนกังานและหวัหน้าทวัร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดปา้ยช่ือ และรับ
เอกสารการเดินทาง บตัรที่นัง่บนเคร่ืองบิน และผา่นพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง  
สายการบินการจดัที่นัง่บนเคร่ืองบินทางสายการบินเป็นผู้ก าหนดทางบริษัทไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แตจ่ะท าการ 
Request ให้ได้เทา่นัน้ อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือต้องการอาหารพิเศษ ซึง่ต้องแจ้งลว่งหน้ากอ่นเดินทาง 3 วนั หากถงึ
วนัเดินทางมีลกูค้าบางทา่นไมส่ามารถเดินทางได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการเช็คอิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.45 น.
  

ออกเดินทางสู ่ฮ่องกงโดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ EK384  

ทวัร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ปี 2562 ราคาเร่ิม (บาท)   19,900 
เดนิทาง      มกราคม –เมษายน 2562 สายการบิน  เอมเิรตส์ แอร์ไลน์ กรุ๊ปคณะ  20-32 ท่าน/คณะ 

ทีพ่กั ระดบั 4 ดาว 2 คืน  หรือเทียบเท่า 
รถโค้ช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถเป็นไปตามจ านวนผูโ้ดยสาร เป็น รถบสั จอยร่วมกบัท่านอ่ืนค่ะ 

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

สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) 
ขาไป EK384 กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง (HKG) 13.45 – 17.40 

สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) 
ขากลบั EK385 ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.00 - 23.15 

เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับดูแล มอบเอกสาร และ อธิบายเพ่ิมเติม (นดัหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ชัว่โมง  



 

   
 
 
 
 
 

 
 

17.40 น. ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงแล้ว น าทา่นเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหมา่ ชมววิ
ทิวทศัน์ อนัสวยงามของประเทศฮ่องกง... “ฮ่องกง” เป็นภาษากวางตุ้ง ซึง่มาจากภาษาจีนกลาง วา่ “เซยีงกัง่” ความหมาย
ก็ไมเ่หมือนใคร หมายความวา่ “ทา่เรือหอม” มีความเป็นมา สบืเนื่องมาแตค่รัง้ที่กวางตุ้ง เป็นแหลง่ปลกูไม้หอมชนิดหนึง่ 
สง่ขายเป็นสนิค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสนิค้ากนัท่ีทา่เรือน า้ลกึตอนใต้สดุ 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มื้อที ่1 

ทีพ่กั Empire Kowloon หรือ Stanford MongKok Hotel หรือ Kimberley หรือเทียบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวนั)                                                                                                             (B/-/-) 

เช้า รับประทานหารเช้า ณ ภตัตาคาร (แบบติ่มซ า)  มื้อที ่2 



 

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดสินีย์แลนด์ อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่  

 
ใหท่้านเพลิดเพลินไปกบันานาเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด ทั้ง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure land , 
Tomorrow land , Grizzly Gulch และท่ีดินของ Toy Story ทุกอยา่งไม่ตอ้งจ่ายเงินเพ่ิม อาทิ การนัง่รถไฟไอน ้ าโบราณเพ่ือ
ชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการ์ตูนจากดิสนีย,์ นัง่รถไฟเหาะท่ี SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์
การ์ตูนสามมิติท่ี MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอนัตระการตาท่ี FESTIVAL OF THE 
LION KING และผจญภยัไปกบัการล่องเรือเขา้ไปในป่าดงดิบท่ี RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลีย์
หมีใหญ่ รถรางตะลุยขมุทองแดนเถ่ือนกบั  Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลงับา้นของ Andy  
เพลิดเพลินกบัของเล่นและกิจกรรม 
ห้ามพลาด!! กบัเคร่ืองเลน่ใหม ่Iron Man Experience หนึง่ในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุคนหนึง่ของโลกมาอยูท่า่มกลาง
พวกเราเพลดิเพลนิไปกบัโลกที่นา่ตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดสัตรี!้ เชิญพบกบันวตักรรมลา่สดุของสตาร์คด้วยตาของคณุ
เอง ชมชดุ Iron Man MARK III ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไอร่อนแมนได้อยา่งใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์อาร์คและผลงานชิน้เอกด้าน
เทคโนโลยีลา่สดุ Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วงอาหารเที่ยงและเย็นไมร่วมอยูใ่นรายการทอ่งเที่ยว เพื่อให้ทา่นได้ 
เพลดิเพลนิเตม็ที่กบัเคร่ืองเลน่นานาชนิดทา่นสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกบัร้านอาหารและภตัตาคารมากมาย
ภายในดิสนีย์แลนด์ 

 
 

พกั Empire Kowloon หรือ Stanford Mongkok Hotel หรือ Kimberley หรือเทียบเทา่ 



 

วนัทีส่าม วดัแชกงหมิว – วดัหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอมิรีพลัส์เบย์ – อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน 

 
เช้า 

 
รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า)  มือ้ที่ 3  

หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่วดัเชอกงุ หรือที่รู้จกักนัดใีนนามของ “วัดแชกงหมิว” หรือ วัดกังหนั วดันีม้กีงัหนัทองแดงที่
เช่ือกนัวา่ถ้าหมนุ 3 รอบจะขบัไลส่ิง่ชัว่ร้ายและน าแตส่ิง่ดีๆ  มาให้ น าทา่นนมสัการ เทพเจ้าหวงัต้าเซียน ณ วัดหวังต้า

เซียน หนึง่ในวดัที่โดง่ดงัที่สดุของฮ่องกง เทพซึง่ขึน้ช่ือในการดแูลรักษาโรคภยัไข้เจ็บ น าทา่นสูโ่รงงานจิวเวลร่ี ท่ีโดง่ดงั
ที่สดุบนเกาะฮ่องกง ได้เกิดแรงบนัดาลใจ น ากงัหนั มาพลกิแพลงเป็น จี ้ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหนง่
ของเพชรแตล่ะเม็ด ซึง่ถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุ้ยซึง่จ าลองเลยีนแบบมาจาก “แซ้กง๋เมีย๋ว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัที่
ชาวฮ่องกงเลือ่มใสศรัทธาที่วดัเชอกงุซึง่เป็นวดัที่ดงัมากและมตี านานความเช่ือมายาวนานวา่คนทีม่ีเคราะห์เมื่อจบัใบพดั
ของกงัหนัหมนุไปโดยรอบแล้วจะท าให้ชีวิตหมนุเวยีนไปในทางที่ดแีละสามารถพดัเอาสิง่ชัว่ร้ายตา่งๆ ออกไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  มื้อที4่ 
น าท่านสู่ รีพลัส์เบย์ หรืออ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็น
อ่าวน ้ า อ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเจา้แม่กวนอิม ถือเป็นวดั
ส าคญัอีกวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาขอพรเจา้แม่กวนอิม,เจา้แม่
ทบัทิมและเทพเจา้ต่างๆและส่ิงก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธา พรจาย บูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทร 
เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมีวธีิการ
เส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ยา่นถนนนาธาน เช่น น ้ าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนงัยีห่อ้ต่างๆ หรือชอ้ป
ป้ิงสินคา้ BRAND NAME ชั้นน าท่ีมีใหท่้านเดินเลือกชอ้ปป้ิงมากกวา่ 700 ร้านคา้  ***อิสระอาหารม้ือเยน็ตามอธัยาศยั*** 

 

21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมเิรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่EK385  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองฟรี)   

23.15 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางวนัเดินทาง 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ2 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 

พกัเด่ียว มีเตียง+ 

1 ผูใ้หญ่ 

มีเตียง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

11-13 ม.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

18-20 ม.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

25-27 ม.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

01-03 ก.พ. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

08-10 ก.พ. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

16-18 ก.พ. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

17-19 ก.พ. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

22-24 ก.พ. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

23-25 ก.พ. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

01-03 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

02-04 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

07-09 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

09-11 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

14-16 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

15-17 มี.ค. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 

16-18 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 



 

 

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500 บาท** 

*** ราคาทวัร์ดังกล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาท ิหมวก หรือ กระเป๋า *** 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

-    คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบิน
ตามที่รายการระบ ุชัน้ทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ และ
คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
-   คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ ห้องละ 2 ทา่นตาม
โรงแรมที่ระบหุรือเทียบเทา่ ** กรุณาระบลุกัษณะห้องที่
คณุต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง  

•คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอื่นๆ อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่
โทรศพัท์ คา่ซกัรีดเสือ้ผ้า คา่มินิบาร์ในห้อง รวมถงึ
คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หาก
ต้องการสัง่เพิม่กรุณาแจ้งหวัหน้าทวัร์แล้วจา่ยเพิม่เอง
ตา่งหาก) 
•คา่สมัภาระที่หนกัเกินสายการบินก าหนด 

•คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 

17-19 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

21-23 มี.ค. 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 

22-24 มี.ค. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 

11-13 เม.ย. 23,900 23,900 22,900 21,900 5,500 

12-14 เม.ย. 26,900 26,900 25,900 24,900 5,500 

13-15 เม.ย. 27,900 27,900 26,900 25,900 5,500 

14-16 เม.ย. 26,900 26,900 25,900 24,900 5,500 

15-17 เม.ย. 24,900 24,900 23,900 22,900 5,500 

19-21 เม.ย. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 

20-22 เม.ย. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 

25-27 เม.ย. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 

27-29 เม.ย. 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 



 

TWN / DBL / SGL / TRP หากไมม่ีการระบ ุทางบริษัท 
ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 

-   คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 
-   คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
-   คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่วตามรายการ 
หวัหน้าทวัร์ น าทา่นทอ่งเที่ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

-คา่น า้หนกัสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม 

-ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 
1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์) 
 

•คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งชาติหรือตา่งด้าว  
•คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%(คิดค านวณจากคา่บริการ กรณี
ต้องการใบก ากบัภาษี)คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (ค านวณจาก
คา่บริการ) 
•คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถประมาณคนละ 90 HKD/

ทริป เด็กและผู้ใหญ่จา่ยเทา่กนั ยกเว้นเด็กทารก 

เง่ือนไขการให้บริการและการยกเลกิ 
 

หมายเหตุ 

- กรุณาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท / เดินทางช่วง
เทศกาลช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ทนัทีหลงั
การจอง พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตและ
หลกัฐานการโอนเงิน เพื่อท าการจอง  สว่นท่ีเหลอืช าระ
ก่อนการเดินทาง 15 วนั หากไมม่กีารช าระมดัจ าถือวา่
การจองไมส่มบรูณ์ บริษัทขอสงวนสทิธ์ิส าหรับผู้ ท่ีวาง
มดัจ าก่อน  

 เง่ือนไขการยกเลกิ  

ยกเลกิก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจ าบางจ านวน หาก
มีการเกิดคา่ใช้จา่ย เช่น ทางบริษัทได้มดัจ าตัว๋กบัสาย
การบินแล้ว หรือ ทางบริษัทได้มกีารการันตีโรงแรมกบั
แลนด์ทางเมืองนอกแล้ว  
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวนสทิธ์ิเก็บมดั
จ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการ
คืนเงินมดัจ าทกุกรณี ยกเว้นกรณีหาคนมาเดินทางแทน
ได้ และต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ 
ได้ท าการออกแล้วและต้องท าการแก้ไขช่ือ 

-  เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อม

1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะมีการเปลีย่นแปลงราคาโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตรา
ตา่งประเทศและจากการปรับขึน้คา่น า้มนัของสายการบิน 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความ
เหมาะสมทัง้นีจ้ะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

3. บริษัทฯเป็นเพยีงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร 
หรืออื่นๆ ไมอ่าจจะรับผิดชอบตอ่ปัญหา นดัหยดุงาน 
การเมือง ความลา่ช้า การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แตย่งัคง
รักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อให้ทา่นเกิดประโยชน์
และความสขุในการทอ่งเที่ยว การยกเลกิเที่ยวบิน หรือ
ความผิดพลาดของสายการบิน แตท่างบริษัทจะแก้ไขให้ดี
ที่สดุ 

4. หากเกิดกรณีทรัพย์สนิหรือเอกสารสว่นตวัสญูหายซึง่จะ
มีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ 
5. หรือคณะที่สญูหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบสว่นบคุคล 

6. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดและ
โปรแกรมทวัร์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

7. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบจากเหตอุนัเน่ือง 
มาจากภยัจลาจล ประท้วง ความไมส่งบทางการเมือง  



 

คณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และ
เงินมดัจ าคืนได้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

-  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ  ในการปรับเปลีย่นวิธีการ
เดินทางขึน้นองปิง ในกรณีทีก่ระเช้าปิดปรับปรุง หรือ
สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยจากทางเจ้าหน้าที่ไมอ่นญุาติ
ให้ขึน้เพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงันัน้จะไมม่กีารคืน
เงินทกุกรณี *** 
-  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ที่กรุงเทพ และใน
ตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบใุนรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืน
คา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

-  หนงัสอืเดินทางต้องมีอายใุช้งาน ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 
และบริษัทรับเฉพาะผู้มจีดุประสงค์เดินทางเพื่อการ
ทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ (หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งาน
ไมน้่อยกวา่ 6เดือน บริษัทไมรั่บผิดชอบหากไม่เหลอืถงึ
และไมส่ามารถเดินทางได้) 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีทา่นไมเ่ดินทางพร้อม
คณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนั,คนืเงินและไมส่ามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

-  เมื่อทานตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่น
ตวัแทนบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯทาง
บริษัทจะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆที่ได้
ระบไุว้ข้างต้นแล้วทัง้หมด 

-  ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอา่นเง่ือนใขการเดินทาง
อยา่งถ่องแท้ จนเป็นท่ีพอใจแล้วจึงวางมดัจ า***** 
-  ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องกา
รันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม ่
อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า 
หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

 
 
 

8. กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ที่มกีารนดัหมาย 

9. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหากผู้
ร่วมเดินทางไมถ่ึง 10 ทา่น  
** ออกเดินทางขัน้ต ่า 10 ทา่น (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 15 ทา่น
ขึน้ไป (มีหวัหน้าทวัร์) ** 
(บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่นวนัเดือนทางของทา่น ใน
กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได้) 
10.การทอ่งเทีย่วประเทศจีนนัน้จะต้องมกีารเข้าชมสนิค้า
ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวดงั
กลา่วคอื ร้านจิวเวอร์ร่ี แตไ่มไ่ด้มกีารบงัคบัซือ้ หากทา่นใด
ไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจา่ยคา่ทวัร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 

*ในกรณีที่ลกูค้าจองทวัร์และช าระคา่มดัจ าแล้ว ถือวา่ทา่น
ได้ยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่  บริษัทแจ้งข้างต้น * 



 
 

 


