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ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั! ชมSymphony of Light นมสัการพระ 3 วดัดงั วดัแชกงหมวิ หรอื
วดักงัหนั หวงัตา้เซยีน เจา้แมก่วนอมิอา่วรพีลัสเ์บย ์,ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซา่จุย่ ระดบั 4 ดาว 2 คนื 
Eaton Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง Hong Kong International Airport 

2  ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั) – Symphony  of light                          (DS/-/-) 

3  เจา้แมก่วนอมิรพีลัสเ์บย ์– HKJ – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน –  อสิระชอ้ปป้ิง
ถนนนาธาน – กรงุเทพฯ     (DS/L/-) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

15 - 17 Jun 2019  18,900  17,900 16,900 3,500 4,500 

29 Jun - 01 Jul 2019  18,900  17,900 16,900 3,500 4,500 

06 - 08 Jul 2019  19,900  18,900 17,900 3,500 4,500 

12 - 14 Jul 2019  20,900  19,900 18,900 3,500 4,500 

13 - 15 Jul 2019  19,900  18,900 17,900 3,500 4,500 

14 - 16 Jul 2019  19,900  18,900 17,900 3,500 4,500 

19 - 21 Jul 2019  20,900  19,900 18,900 3,500 4,500 

20 - 22 Jul 2019  19,900  18,900 17,900 3,500 4,500 

26 - 28 Jul 2019  20,900  19,900 18,900 3,500 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง Hong Kong International 
Airport 

10.30 น.  คณะผูร้ว่มเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู
9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

**สงัเกตป้าย Smiletrip888 ** พนักงานตอ้นรบัและหวัหนา้ทวัร ์ใหก้ารตอ้นรับ 

พรอ้มตดิป้ายชือ่และรับเอกสารการเดนิทาง บตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้-ออกเมอืง สายการบนิการจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ ทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
ทางบรษัิทไมส่ามารเขา้ไปแทรกแซงได ้แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ อาทเิชน่ 
กรณีขอรถวลีแชร ์หรอืตอ้งการอาหารพเิศษซึง่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 3 วนัหาก
ถงึวันเดนิทางมลีกูคา้บางทา่นไมส่ามารถเดนิทางไดก้รณุาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการ
เชค็อนิ 

14.00 น.    เดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดย สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK384  

18.05 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิเชค็แลป๊กอ๊ก ฮอ่งกง  หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงน า
ทา่นเดนิทางผา่นสะพานแขวนชงิหมา่ ชมววิทวิทัศน ์อนัสวยงามขอเกาะฮอ่งกง 
"ฮอ่งกง" เป็นภาษากวางตุง้ ซึง่มาจากภาษาจนีกลาง วา่ "เซยีงกัง่” ความหมายก็ไม่
เหมอืนใคร หมายความวา่ "ทา่เรอืหอม" มคีวามเป็นมาสบืเนื่องมาแตค่รัง้ทีก่วางตุง้เป็น
แหลง่ปลกูไมห้อมชนดิหนึง่สง่ขายเป็นสนิคา้ออกโดยทีต่อ้งมา ขนถา่ยสนิคา้กนัทีท่า่เรอื
แหง่นี้ 

ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสทุางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนี ตดิกบัมณฑล
กวางตุง้ประกอบดว้ย เกาะฮอ่งกง (Hong Kong Island), นวิเทอรร์ทิอรสี(์New 
Territories), เกาลนู(Kowloon), เกาะลนัเตา(Lantau Island) และเกาะเล็กๆ อกี 235 

http://bit.ly/2NMk5YE


เกาะ  ฮอ่งกงถงึเป็นเพยีงดนิแดนเล็กๆแตก็่เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรท์ีน่่าสนใจ 
ประเพณี วถิชีวีติและความทันสมยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  มือ้ที ่1 

ทีพ่ัก  Eaton Hotel หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่2 ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั) – Symphony  of light                          (DS/-
/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า) 

09.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ 

ใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกบันานาเครือ่งเลน่กวา่ 100 ชนดิ ทัง้ 7 โซน Main Street, 
U.S.A., Fantasyland, Adventureland, Tomorrowland, Grizzly Gulch, Toy Story 
และ Mystic Piont ทกุอยา่งไมต่อ้งจา่ยเงนิเพิม่ อาท ิการน่ังรถไฟไอน ้าโบราณเพือ่ชม
รอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ีของเหลา่ตวัการต์นูจากดสินีย,์ 
น่ังรถไฟเหาะที ่Hyperspace Mountain, ชมภาพยนตรก์ารต์นูสามมติทิี ่Mickey’s 
Philhar Magic, ชมละครเพลงพรอ้มแสง ส ีเสยีงอนัตระการตาที ่Festival of The Lion 
King และผจญภัยไปกบัการลอ่งเรอืเขา้ไปในป่าดงดบิที ่Rafts to Tarzan’s 
Treehouse, “กรซิลยีก์ลัช” การผจญภัยแปลกใหมก่บัรถรางตะลยุขมุทองแดน
เถือ่น Runaway Mine Cars, ไปในอาณาจักรของเลน่ในสวนหลงับา้นของ 
Andy เพลดิเพลนิกบัของเลน่และกจิกรรมมากมายในโซน Toy Story Land.  

ค า่  น าทา่นชม Symphony of Light การแสดงแสง ส ีเสยีง ซึง่ทาง Hong Kong 
Tourism Board จัดขึน้เพือ่เป็นการโปรโมทการทอ่งเทีย่วของฮอ่งกง โดยรว่มกบั
อาคารสงูทัง้สองฝ่ังของอา่ววคิตอเรยี 44 อาคารทีม่รีปูทรงแตกตา่งกนัตามหลกัฮวงจุย้
ประดบัไฟดา้นบน จากนัน้จะมกีารยงิแสงเลเซอรแ์ละแสงไฟตา่งๆ ประกอบเสยีงเพลง
และค าบรรยายเป็นภาษาองักฤษ จนีกลาง ฯลฯ สลบัวันกนัไป Guinness World 
Records ไดบ้นัทกึวา่ Symphony of Lights เป็นงานแสดงแสงสเีสยีงทีใ่หญท่ีส่ดุใน
โลก โดยจดุทีเ่หมาะในการชม Symphony of Lights มากทีส่ดุก็คอืรมิฝ่ังเกาลนู 

ทีพ่ัก  Eaton Hotel หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่3 เจา้แมก่วนอมิรพีลัสเ์บย ์– HKJ – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน –  อสิระชอ้ป
ป้ิงถนนนาธาน – กรงุเทพฯ     (DS/L/-) 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (แบบติม่ซ า)  มือ้ที ่3 

 น าทา่นสู ่อา่วรพีัลสเ์บยห์รอือา่วน ้าตืน้ (Repulse Bay) ซึง่ชือ่อา่วนี้ไดม้าจากชือ่เรอืรบ
ขององักฤษทีม่าจอดเพือ่รักษาการณ์อา่วอา่วดา้นนี้เป็นอา่วน ้าตืน้ ซึง่ไดรั้บความนยิม
จากคนฮอ่งกงเองทีม่าเทีย่วพักผอ่น ซึง่ดา้นหนึง่ของอา่วม ีวัดเทยีนโฮว่ (Tin 
Hau Temple) ในวัดแหง่นีม้สี ิง่ศกัดิส์ทิธิห์ลายองคป์ระดษิฐานอยูท่ัง้โพธสิตัวก์วนอมิที่
เป็นทีเ่คารพศรัทธาและขึน้ชือ่เรือ่งการขอลกู องคเ์ทยีนโฮว่ทีเ่ป็นทีเ่คารพศรัทธาใน
ฐานะเทพธดิาแหง่ทอ้งทะเลผูป้กปักรักษาคนเดนิทาง เทพเจา้ไฉ่ซงิเอี๊ยทีผู่ค้นนยิมมา
ขอโชคลาภโดยใชม้อืหรอืธนบตัรลบูรปูปัน้ทา่น องคพ์ระสงักจัจายนท์ีช่าวจนีเชือ่กนัวา่
สามารถขอเพศของลกูได ้นอกจากนัน้ยังมพีระพทุธรปูแบบไทย สะพานแหง่การตอ่
ชะตาทีเ่ชือ่วา่เมือ่ขา้มสะพานไปแลว้จะเป็นดนิแดนแหง่สวรรคท์ีม่สีญัลกัษณ์มงคลอยู่
หลายอยา่ง เชน่ แพะสามตวั ซึง่หมายถงึการเริม่ตน้ชวีติทีด่ ีเทพแหง่ความรัก ทีผู่ค้น



นยิมไปขอเรือ่งคูค่รองโดยน ารบิบิน้สแีดงไปผกูไวร้ปูปัน้ปลา ซึง่เป็นทีช่ ืน่ชอบของ
นักทอ่งเทีย่วในการโยนเหรยีญเขา้ปากปลาและมอีาคารคลา้ยเกง๋จนีซึง่มคี ามงคล 100
ตวัอกัษรเป็นภาษจนีโบราณตดิอยูห่ลายทา่นนยิมไปอธษิฐานขอพรเพือ่ใหม้สี ิง่ดีๆ
เกดิขึน้ในชวีติ 

 น าทา่นสู ่รา้นฮอ่งกงจวิเวอรล์ี ่(HKJ) ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุบนเกาะฮอ่งกง ไดเ้กดิแรงบนัดาลใจ 
น ากงัหนั มาพลกิแพลงเป็น จี ้ลอ้มเพชร โดยเชญิซนิแสชือ่ดงั มาจัดวางต าแหน่งของ
เพชรแตล่ะเม็ด ซึง่ถอืเป็นเครือ่งรางตามหลกัฮวงจุย้ซ ึง่จ าลองเลยีนแบบมาจาก “แซก้ง๋
เมีย๋ว” กงัหนัใหญ ่4 ใบพัดทีช่าวฮอ่งกงเลือ่มใสศรัทธาทีว่ัดเชอกงุซึง่เป็นวัดทีด่งัมาก
และมตี านานความเชือ่มายาวนานวา่คนทีม่เีคราะหเ์มือ่จับใบพัดของกงัหนัหมนุไป
โดยรอบแลว้จะท าใหช้วีติหมนุเวยีนไปในทางทีด่แีละสามารถพัดเอาสิง่ชัว่รา้ยตา่งๆ 
ออกไปได ้

 หลงัจากนัน้น าทา่นสู ่วัดแชกงหมวิ หรอื วัดกงัหนัน าโชค (Che Kung Temple) ถา้มา
วัดนี้ตอ้งอธฐิานขอในดา้น โชคลาภ ทรัพยส์นิเงนิทอง ธรุกจิการงานใหเ้จรญิรุง่เรือ่ง มี
กงัหนัทองแดงทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 3 รอบจะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ มาให ้และ
วัดนี้ยังเป็นจดุหมายของนักธรุกจิทีอ่ยากสมหวังในเรือ่งงาน ท าธรุกจิราบรืน่เนื่องจาก *
แชกง*ขึน้ชือ่วา่เป็นเซยีนผูผ้ดงุความยตุธิรรม ซือ่สตัยแ์ละรบชนะเสมอ สาเหตทุีว่ัดนี้ชือ่
วา่วัด *กงัหนั*เพราะเป็นสญัลกัษณ์ในการปัดเป่าเรือ่งรา้ยใหอ้อกจากผูท้ีม่าไหว ้
น่ันเอง  และในวัดกงัหนัยังมอีกี 2 จดุทีห่ลายๆทา่นอาจจะยังไมท่ราบคอื จดุไหวไ้ทส้ว่ย
เอี๊ย หรอืเทพเจา้คุม้ครองดวงชะตาอยูด่า้นซา้ยมอืองเทพเจา้แชกง และเทพเจา้ไฉ่ซงิ
เอี๊ยหรอืเทพเจา้โชคลาภทัง้ 5 องคอ์ยูด่า้นขวาของเทพเจา้แชกง ในจดุนี้มกีอ้นเงนิทอง
แบบจนีใหเ้ราน ากลบัไปตัง้บชูาไวท้ีบ่า้นไดด้ว้ย 

 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูว่ัดหวอ่งไทซ่นิ หรอื หวงัตา้เซยีน อกีหนึง่วัดส าคญัส าหรับ
การมาขอพรเรือ่งสขุภาพ และความรัก วัดแหง่นี้มอีายเุกา่แกนั่บรอ้ยปีมกีารออกแบบ
ตามหลดัฮวงจุย้ ซึง่ประกอบดว้ย 5 ธาต ุไดแ้ก ่ศาลาสมัฤทธิ ์(โลหะ) หอเก็บคมัภรี ์
(ไม)้ น ้าพหุยักหยกิ (น ้า) ศาลเจา้หยฮูวง (ไฟ) ซึง่เป็นทีบ่ชูาพระพทุธรปูทีถ่อืตะเกยีง
แหง่แสงสวา่ง และก าแพงดนิ (ดนิ) *หวอ่งตา้เซยีน* หรอืเทพเจา้แหง่สขุภาพด ีคนที่
เดนิทางมาทีน่ีม่ักมาขอพระใหส้ขุภาพดหีรอืหายจากการเจ็บป่วย นอกจากนีภ้ายในวัด
ยังมศีาลาของเทพเจา้หยคุโหลว หรอื เทพเจา้ดา้ยแดง ซึง่เป็นเทพเจา้แหง่ความรัก คน
โสดมักมาขอพรใหม้เีนื้อคูแ่ละคนทีม่คีูแ่ลว้กม็าขอใหร้ักกนันานๆ 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  มือ้ที4่ 

 หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั ยา่นถนนนาธาน(Nathan 
Road) เสน้ทางชอ้ปป้ิงตัง้แตจ่มิซาจุย่ยาวจนถงึมงกก๊ โดยจะมเีสือ้ผา้ยีห่อ้ตา่งๆมากมาย
ทีค่นไทยคุน้เคยอยา่ง Giordano,G2000,ZARA แลว้ยังมรีา้นขายมอืถอื,กลอ้ง
,รา้นอาหาร และรา้นขนมเป็นตน้หรอืเราจะเดนิขา้มไปยังฝ่ังถนน แคนตัน้ (Canton 
Road) เพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมภายในหา้ง Harbour City แหลง่รวมสนิคา้ส าหรับ
นักชอ้ปป้ิงตวัยง มแีบรนดร์ะดบัโลกอยา่ง Louis Vuitton, Dior , Gucci , Chanel , 
Hermes ฯลฯก็ตอ้งมาทีถ่นนสายนี้สว่นราคาก็ถกูกวา่เมอืงไทยพอสมควร แถมยงัมแีบบ
ใหม่ๆ มาใหเ้ลอืกอยา่งจใุจ หรอืจะเลอืกเดนิตอ่ไปยังOcean Terminal ซึง่อยูภ่ายใน
อาคารเดยีวกนัก็ไดม้รีา้นของเลน่อยา่ง Toy R’us ไวค้อยเอาใจคณุหนูๆอกีดว้ย 

ไดเ้วลานัดหมาย น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิเชค็ แลป กอ๊ก เพือ่ท าการ
เชค็อนิสมัภาระเดนิทางกลบักรงุเทพฯ** 

21.00 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพ ฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่
EK385 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  



 

 

 

23.15 น.  

 

 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทยโดยสวัสดภิาพ.............พรอ้มความ
ประทับใจ 

 

 

 



 

 

 

หมายเหต ุ

อตัรานีร้วม 

คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางและสายการบนิตามทีร่ายการระบ ุชัน้ทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ และ
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 



** กรณุาระบลุกัษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตวัทา่นเองTWN / DBL / SGL / 
TRP หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พัก 

คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ 
คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่วตามรายการ 
หวัหนา้ทวัร ์น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
คา่น ้าหนักสมัภาระในการเดนิทาง 30 กโิลกรัม 
ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีเสือ้ผา้ คา่มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสัง่เพิม่กรณุาแจง้หวัหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืตา่งดา้ว 
คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%(คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 
7% (ค านวณจากคา่บรกิาร) 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถประมาณคนละ 90 HKD/ทรปิ เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั ยกเวน้เด็ก
ทารก 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

กรณุาช าระคา่มัดจ าทา่นละ 7,000 บาท / เดนิทางชว่งเทศกาลช าระคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท 
ทันทหีลงัการจอง พรอ้มแฟกซห์รอือเีมลล ์หนา้พาสปอรต์และหลกัฐานการโอนเงนิ เพือ่ท าการ
จอง  สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน หากไมม่กีารช าระมัดจ าถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิท
ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีว่างมัดจ ากอ่น 
  

  

เง ือ่นไขการยกเลกิ           

ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30วัน คนืเงนิมัดจ าบางจ านวน หากมกีารเกดิคา่ใชจ้า่ย เชน่ ทางบรษัิทไดม้ัดจ าตัว๋
กบัสายการบนิแลว้ หรอื ทางบรษัิทไดม้กีารการนัตโีรงแรมกบัแลนดท์างเมอืงนอกแลว้ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29วัน ขอสงวนสทิธิเ์ก็บมัดจ า 80% ของจ านวนเงนิมัดจ า 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทกุกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดนิทาง
แทนได ้และตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณีตัว๋เครือ่งบนิ/ตัว๋เรอื ไดท้ าการออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ข
ชือ่ 
เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการปรับเปลีย่นวธิกีารเดนิทางขึน้นองปิง ในกรณีทีก่ระเชา้ปิดปรับปรงุ หรอื
สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยจากทางเจา้หนา้ทีไ่มอ่นุญาตใหข้ึน้เพราะถอืหลกัความปลอดภัย ดงันัน้จะไม่
มกีารคนืเงนิทกุกรณี 



กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่
ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายใุชง้าน ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบหากไมเ่หลอืถงึและไมส่ามารถเดนิทางได ้
ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาพเิศษกรณีทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวัน, คนืเงนิและไม่
สามารถเปลีย่นชือ่ได ้
เมือ่ทานตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้แลว้ทัง้หมด 
กอ่นตดัสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัดจ า 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิ หรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม ่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 
Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 
หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลง
ของเงนิตราตา่งประเทศและจากการปรับขึน้คา่น ้ามนัของสายการบนิ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทัวรต์ามความเหมาะสมทัง้นี้จะ
ยดึถอืผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
บรษัิทฯ เป็นเพยีงตวัแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภัตตาคาร หรอือืน่ๆ ไมอ่าจจะรับผดิชอบตอ่ปัญหา นัด
หยดุงาน การเมอืง ความลา่ชา้ การจราจร หรอืภัยธรรมชาต ิแตย่ังคงรักษามาตรฐานการบรกิารที่
ด ี เพือ่ใหท้า่นเกดิประโยชนแ์ละความสขุในการทอ่งเทีย่ว การยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืความผดิพลาดของ
สายการบนิ แตท่างบรษัิทจะแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ 
หากเกดิกรณีทรัพยส์นิหรอืเอกสารสว่นตวัสญูหายซึง่จะมผีลในการเดนิทางของคณะทัวร ์ใหถ้อืเป็น
ความรับผดิชอบสว่นบคุคล 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบจากเหตอุนัเนือ่ง มาจากภัยจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบทาง
การเมอืง 
กรณุาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น 
** ออกเดนิทางขัน้ต า่ 10 ทา่น (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทัวร)์ ** 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวนัเดอืนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดงักลา่วคอื รา้นจวิเวอรร์ี ่แตไ่มไ่ดม้กีารบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
ในกรณีทีล่กูคา้จองทัวรแ์ละช าระคา่มัดจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ความและเงือ่นไขที ่ บรษัิท
แจง้ขา้งตน้ 

 


