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วนัที่ โปรแกรม 
อาหาร ทีพ่กั  

เช้า เทีย่ง ค ่า หรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights x x D Cordis Hotel 
 

2 วดัแชกงหมิว –HKJ- เจา้แม่กวนอิมรีพลสัเบย ์– ร้าน 
Mott 32 – นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา - ไหวพ้ระใหญ่
โป่วหลิน –  ชอ้ปป้ิง City Gate Outlet 

DS L D Cordis Hotel 
 

3 อิสระชอ้ปป้ิง ยา่นจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ ABF x x - 

โปรแกรม HONGKONG EXCLUSIVE 3D 2N 
ราคาเร่ิมต้นที่ (บาท) 

29,900 

เดินทาง พฤษภาคม 62 – สิงหาคม 62 สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) กรุ๊ปคณะ 16 – 20 ท่าน/คณะ 

ทีพ่กั Cordis Hotel หรือเทียบเท่า 5*  

รถโค้ช รถโคช้ปรับอากาศขนาดตามจ านวนของผูเ้ดินทาง 

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

สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) 

ขาไป EK384 กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG) 14.00 – 18.05 น. 

ขากลบั EK385 ฮ่องกง  (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 21.30 – 23.45 น. 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –  Symphony of Lights              (-/-/D) 

10.30 น. คณะผูร่้วมเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T 
สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

14.00 น. เดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK384   

18.05 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองน าท่านเดินทางผ่าน
สะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทศัน์ อนัสวยงามขอเกาะฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซ่ึงมาจาก
ภาษาจีนกลาง วา่ "เซียงกัง่” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความวา่ "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมาสืบเน่ือง
มาแต่คร้ังท่ีกวางตุง้เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนิดหน่ึงส่งขายเป็นสินคา้ออกโดยท่ีตอ้งมา ขนถ่ายสินคา้กนัท่ี
ท่าเรือแห่งน้ี 

**สังเกตป้าย Smiletrip888 ** พนกังานตอ้นรับและหวัหนา้ทวัร์ ให้การตอ้นรับพร้อมติดป้ายช่ือและรับเอกสารการ
เดินทาง บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และผา่นพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง สายการบินการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน ทางสายการบิน

เป็นผูก้  าหนด ทางบริษทัไม่สามารเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ให้ไดเ้ท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือ

ตอ้งการอาหารพิเศษซ่ึงตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 3 วนัหากถึงวนัเดินทางมีลูกคา้บางท่านไม่สามารถเดินทางไดก้รุณา

แจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนท าการเช็คอิน 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ประกอบดว้ย 
เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island), นิวเทอร์ริทอรีส์(New Territories), เกาลูน(Kowloon), เกาะลนัเตา(Lantau 
Island) และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ  ฮ่องกงถึงเป็นเพียงดินแดนเล็กๆแต่ก็เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ี
น่าสนใจ ประเพณี วถีิชีวติและความทนัสมยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีนกวางตุง้แบบดั้งเดิม / ม้ือท่ี 1)  

  น าท่านชม Symphony of Lights การแสดงแสง สี 
เสียง ซ่ึงทาง Hong Kong Tourism Board จดัข้ึนเพื่อ
เป็นการโปรโมทการท่องเท่ียวของฮ่องกง โดย
ร่วมกับอาคารสูงทั้ งสองฝ่ังของอ่าววิคตอเรีย 44 
อาคารท่ีมีรูปทรงแตกต่างกนัตามหลกัฮวงจุย้ประดบั
ไฟดา้นบน จากนั้นจะมีการยงิแสงเลเซอร์และแสงไฟ
ต่างๆ ประกอบเสียง เพลงและค าบรรยาย เ ป็น
ภาษาองักฤษ จีนกลาง ฯลฯ สลบัวนักนัไป Guinness 
World Records ไดบ้นัทึกวา่ Symphony of Lights เป็นงานแสดงแสงสีเสียงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยจุดท่ี
เหมาะในการชม Symphony of Lights มากท่ีสุดก็คือริมฝ่ังเกาลูน 

 
พกั Cordis Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่อง วดัแชกงหมิว – HKJ – เจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ – ร้าน Mott 32 – น่ังกระเช้านองปิง 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ 

โป่วหลิน –  ช้อปป้ิง City Gate Outlet (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต่ิมซ า)  ม้ือท่ี2 

09.00 น. หลงัอาหาร น าท่านชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกงผา่นชมยา่นธุรกิจการคา้ต่างๆ อนัทนัสมยัเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว 

วดัแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจา้เชอกุง (Chekung) แม่ทพัแห่งราชวงศ์ซ่ง ผูมี้ช่ือเสียงดา้นการรบ และ

การผดุงความยุติธรรมและขจดัปัดเป่าโรคภยัส่ิงไม่ดีทั้งหลายออกไปได ้โดยวดัสร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือ 300 ร้อยปี

ก่อน ต่อมาราว ค.ศ.1993 จึงไดส้ร้างวดัข้ึนมาใหม่ทดแทนวดัเดิม โดยน ารูปป้ันท่านนายพลซ่ึงมีความสูง 10 เมตร 

เขา้ไปตั้งในอารามดา้นใน พร้อมรูปป้ัน 8 เซียนแห่วลทัธิเต๋าซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นนอก ซ้าย-ขวา และวดัแห่งน้ียงัท่ีท่ี

เคารพศรัทธาของนกัท่องเท่ียวและชาวฮ่องกงเป็นจ านวนมากซ่ึงมีความศรัทธาและเช่ือวา่การไดม้ากราบและขอ

พรเพื่อให้สมหวงันเร่ืองการงาน ท าธุรกิจราบร่ืน และสัญลกัษณ์ของวดัคือ *กงัหัน* เช่ือกนัว่าถา้หมุนกงัหัน 3 

รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายหรือส่ิงไม่เป็นมงคลออกไปและน าแต่ส่ิงดีๆเขา้มาในชีวติ ซ่ึงชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ี

วดัแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก และในวดักงัหันยงัมีอีก 2 จุดกราบไหวคื้อ จุดไหวเ้ทพเจา้ไทส่้วยเอ๊ีย หรือ เทพเจ้า

คุม้ครองดวงชะตาอยู่ดา้นซ้ายมือของเทพเจา้แชกง และ เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียหรือเทพชกงเจา้แห่งโชคลาภ 5องคอ์ยู่

ดา้นขวามือของเทพเจา้แชกง และเคร่ืองรางท่ีเป็นท่ีนิยมของวดัน้ี 

 

 

 

 

น าท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวลร่ี HKJ ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบนเกาะฮ่องกง ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ น ากงัหนั มาพลิกแพลงเป็น 

จ้ี ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้ซ่ึง

จ าลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเม๋ียว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธาท่ีวดัเชอกุงซ่ึงเป็นวดัท่ีดงั

มากและมีต านานความเช่ือมายาวนานวา่คนท่ีมีเคราะห์เม่ือจบัใบพดัของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้จะท าใหชี้วติ

หมุนเวยีนไปในทางท่ีดีและสามารถพดัเอาส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ออกไปได ้
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น าท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน ้าตื้น (Repulse Bay) ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อ
รักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของ
อ่าวมี วัดเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวดัแห่งน้ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายองคป์ระดิษฐานอยูท่ ั้งโพธิสัตวก์วนอิมท่ี
เป็นท่ีเคารพศรัทธาและข้ึนช่ือเร่ืองการขอลูก องคเ์ทียนโฮ่วท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผู ้
ปกปักรักษาคนเดินทาง เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือธนบตัรลูบรูปป้ันท่าน องค์
พระสังกจัจายน์ท่ีชาวจีนเช่ือกนัวา่สามารถขอเพศของลูกได ้นอกจากนั้นยงัมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่ง
การต่อชะตาท่ีเช่ือวา่เม่ือขา้มสะพานไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มีสัญลกัษณ์มงคลอยูห่ลายอยา่ง เช่น แพะ
สามตวั ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตน้ชีวิตท่ีดี เทพแห่งความรัก ท่ีผูค้นนิยมไปขอเร่ืองคู่ครองโดยน าริบบิ้นสีแดงไปผูก
ไวรู้ปป้ันปลา ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวในการโยนเหรียญเขา้ปากปลาและมีอาคารคลา้ยเก๋งจีนซ่ึงมีค า
มงคล 100ตวัอกัษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยูห่ลายท่านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพื่อใหมี้ส่ิงดีๆเกิดข้ึนในชีวิต 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (Mott 32 / ม้ือที ่3) 

 

 

 

 

 

โดย ร้าน Mott 32 มีประวติัยาวนานยอ้นไปตั้งแต่ปี 1851 เร่ิมจากร้านขายของช าสไตล์จีนเลขท่ี 32 Mott Street ใน

นิวยอร์กจนได้กลายเป็นหน่ึงในจุดเร่ิมต้นของย่านไชน่าทาวน์ มี 2 สาขาด้วยกันท่ีฮ่องกงและแวนคูเวอร์ เป็น

ร้านอาหารจีนสุด Classy ระดบัต านานเสริฟจีนอาหารสไตล์โมเดิร์นกวางตุง้ จุดเด่นคือเนน้วตัถุดิบท่ีพรีเม่ียมอลงัการ

จากทัว่โลก สร้างช่ือเสียงไวดี้ รางวลัการันตีมากมายทั้งจาก HK Tatler, Lifestyle Asia, Time Out  
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บ่าย หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางไปยงั เกาะลนัเตา  เกาะใหญ่ท่ีสุดของฮ่องกง ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะ

ฮ่องกงแลว้ น าท่าน ขึน้กระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทิวทศัน์

รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์ เหนือ

ระดบัน ้าทะเล 371เมตร จากนั้นน าท่านกราบนมสัการขอพรกบัองค ์Tian Tan Buddha Statue องคพ์ระใหญ่สร้าง

จากการเช่ือมแผน่สัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนกั 202 ตนัและสูง 24 เมตร องคพ์ระหันพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ือง

ล่างบริเวณทะเลจีนใต ้หากไม่ไดม้าสักการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ตอ้งใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 12ปีจึง

เสร็จสมบูรณ์ รอบขา้งขององคพ์ระใหญ่มีเทวดา 6 องคก์ าลงัถวายส่ิงของ 6 ช้ินท่ีมีความหมายแทนความดี ความ

เมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ 

*บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนวธีิการเดินทางข้ึนนองปิงในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศ

ไม่เอ้ืออ านวย โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้และสวงนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี* 

น าทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ีห้างดงั City gate Outlet Mall หน่ึงในแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกงท่ีใครมาแลว้ตอ้งแวะ     

ชอ้ปป้ิงกระจายใหไ้ด ้เพราะซิต้ีเกตส์แห่งน้ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนด์เนมชั้นน ากวา่ 80 ร้าน เช่น Esprit outlet, 

 

 

 

 

 

Guess outlet, Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯ ท่ีพร้อมน าสินคา้มาลดราคา 30-70%กนัตลอดทั้งปี เม่ือถึงเวลา

นดัหมายประมาณน าท่านรับประทานอาหารเยน็และกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ม้ือท่ี4 

พกั Cordis Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่าม อสิระช้อปป้ิง ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ           (ABF/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5)  

 ส าหรับวนัน้ีเป็นวนัอิสระให้ลูกคา้ทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ส าหรับ Marco Polo Gateway Hotel ตั้งอยูใ่จกลางหา้งดงั Harbour City ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงหรือ

เลือกช้ือของได้อย่าง จุใจ ซ่ึงห้างแห่ง น้ีเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ เนมต่างๆมากมาย อาทิ เ ช่น Fendi 

,Gucci,Dior,CHANELหรือจะเป็นของเล่นคุณหนูท่ีร้าน Toy R’Us ตั้งอยูภ่ายหา้ง Ocean Terminal ซ่ึงเช่ือมต่อกนั 

ส าหรับ Cordis Hotel ตั้งอยู่แหล่งชอ้ปป้ิง Langham Place ย่านมงก๊กห้างสรรพสินคา้ขนาด 13 ชั้น ซ่ึงปัจจุบนั

กลายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัประจ ายา่นมงก๊กมีสินคา้หลากหลายไม่แพก้นั 

 

 

 

 

 

 ไดเ้วลานดัหมายประมาณ 18.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง 

21.30 น. เดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK385  (Business Class)  

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 

******************************************************************* 
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ตารางวนัเดินทาง 

** เด็กทารก 0-2 ขวบ ราคา 5,000 บาท ** 

 

 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ พกัที่ พกัเดี่ยว 

มีเตียง+ 

1 ผู้ใหญ่ 

มีเตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 
โรงแรม ราคาพกัเด่ียว 

23 – 25 ส.ค. 62 30,900 30,900 29,900 28,900 Cordis Hotel 10,000 

30ส.ค.-01ก.ย. 62 30,900 30,900 29,900 28,900 Cordis Hotel 10,000 
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อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ชั้นธุรกิจไป-กลบั และค่าภาษีสนามบินทุก

แห่งท่ีมีส าหรับเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตามเง่ือนไขของตัว๋ตามท่ีสายการบินระบุ 

2. ท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุ  กรุณาระบุลกัษณะห้องท่ีคุณตอ้งการ TWN / DBL / 

SGL / TRP หากไม่มีการระบุทางบริษทัขออนุญาติจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั ทั้งน้ีการจดัห้องจะเป็นดุลย

พินิจและสถานะห้องของทางโรงแรมเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูป้ระสานงานเท่านั้น ท าได้แค่แจง้ความ

ประสงคต์ามท่ีลูกคา้ไดแ้จง้มา กรณีเดินทาง 3 ท่าน หากตอ้งการพกัท่านเดียวจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมหรือจะเป็น

แบบพกัหอ้งเดียวกนัแลว้เสริมเตียงตามท่ีทางโรงแรมจดัให ้

3. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

5. ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
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6. ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 40 กิโลกรัม 

7. หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

8. ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาแจง้หัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเอง

ต่างหาก) 

2. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 

3. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  

4. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ค านวณจาก

ค่าบริการ) 

5. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน / คนขบัรถ คนละ 90 HKD/ทริป  ยกเวน้เด็กทารก 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท / เดินทางช่วงเทศกาลช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท ทนัทีหลงัการจอง 

พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล ์หนา้พาสปอร์ตและหลกัฐานการโอนเงิน เพื่อท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 

30 วนั หากไม่มีการช าระมดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  

เง่ือนไขการยกเลกิ  

1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 45วนั คืนเงินมดัจ าบางจ านวน หากมีการเกิดค่าใชจ่้าย เช่น ทางบริษทัไดม้ดัจ าตัว๋กบัสายการบิน

แลว้ หรือ ทางบริษทัไดมี้การการันตีโรงแรมกบัแลนดท์างเมืองนอกแลว้  

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30วนั ขอสงวนสิทธ์ิเก็บมดัจ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมาเดินทางแทนได ้และ

ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้  าการออกแลว้และตอ้งท าการแกไ้ขช่ือ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรับเปล่ียนวธีิการเดินทางข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศ

ไม่เอ้ืออ านวยจากทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาตใหข้ึ้นเพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงันั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี 
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6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

7. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุใชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อการท่องเท่ียว

เท่านั้น บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได ้

8. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั, คืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน

ช่ือได ้

9. เม่ือทานตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั

จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

10. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า 

11. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา

ต่างประเทศและจากการปรับข้ึนค่าน ้ามนัของสายการบิน 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสมทั้ งน้ีจะยึดถือ

ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นดัหยุดงาน 

การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์

และความสุขในการท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษทัจะแกไ้ขให้ดี

ท่ีสุด 

4. หากเกิดกรณีทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร์ ใหถื้อเป็นความรับผิดชอบ

ส่วนบุคคล 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมือง  

6. กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 

7. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  

8. ** ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์) ** 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
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10. ในรายการทวัร์จะมีลงร้านจิวเวอร์ร่ี1ร้านคือร้าน Hongkong Jewelry (HKJ) แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่

เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ในกรณี

ท่ีลูกคา้จองทวัร์และช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ี  บริษทัแจง้ขา้งตน้  
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