


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	รถรางพีคแทรม
-	วิคตอเรียพีค

พักที่	Stanford
Mongkok
Hotel	หรือ
เทียบเทา

2 ดิสนียแลนดฮองกง
พักที่	Stanford
Mongkok
Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 วัดแชกงหมิว	-	โรงงานจิวเวอรรี่	-	รีพัลสเบย	-	เจาแมกวนอิม	-	ยานถนน
นาธาน	-	สนามบินฮองกง	Chek	Lap	Kok	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

13	พ.ค.	61	-	15	พ.ค.	61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿5,000

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿5,000

1	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿18,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,000

2	มิ.ย.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿18,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,000

9	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿18,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,000

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿18,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,000

23	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿18,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,000

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿18,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,000

30	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿18,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿5,000

6	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿5,000

7	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿5,000

13	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿20,900 ฿19,900 ฿18,900 ฿5,000

14	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿5,000

20	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿20,900 ฿19,900 ฿18,900 ฿5,000

21	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿19,900 ฿18,900 ฿17,900 ฿5,000

27	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿24,900 ฿23,900 ฿22,900 ฿5,000

28	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿23,900 ฿22,900 ฿21,900 ฿5,000



ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
10.30	น.	คณะผูรวมเดินทางพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	9

เคานเตอร	T	สายการบิน	เอมิเรตส	แอรไลน	(EK)	**สังเกตป าย	Smile	Trip	**	พนักงานตอนรับและ
หัวหนาทัวร	ใหการตอนรับพรอมติดปายชื่อ	และรับเอกสารการเดินทาง	บัตรที่น่ังบนเครื่องบิน	และผานพิธีการ
ตรวจคนเขา-ออกเมือง
14.00	น.	ออกเดินทางสู	ฮองกงโดย	สายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เทีย่วบินที	่EK384	ติดปายชื่อและ

รับเอกสารการเดินทางบัตรที่น่ังบนเครื่องบินและผานพิธีการตรวจคนเขา-ออกเมือง
18.05	น.	ถึง	สนามบิน	เช็คแลปกอก	ฮองกง	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	นําทานเดินทางผาน

สะพานแขวนชิงหมา	ชมวิวทิวทัศน	อันสวยงามของประเทศฮองกง...	"ฮองกง"	เป็นภาษากวางตุง	ซึ่งมาจาก
ภาษาจีนกลาง	วา	"เซียงกั่ง”	ความหมายก็ไมเหมือนใคร	หมายความวา	"ทาเรือหอม"	มีความเป็นมา	สืบเน่ืองมา
แตครั้งที่กวางตุง	เป็นแหลงปลูกไมหอมชนิดหน่ึง	สงขายเป็นสินคาออกโดยที่ตองมาขนถายสินคากันที่ทาเรือน้ํา
ลึกตอนใตสุด
นําทานชม	เดอะพีค	มักไดรับกลาวขานวาเป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทับใจของฮองกง	แคระหวางขึน้

ไปก็แทบจะทําใหหลงมนตสเนหแลว
พีคแทรม	เปิดใหบริการในปี1888แรกเริ่มมีขึน้สําหรับผูวาการรัฐอังกฤษและผูอยูอาศัยในเดอะพีคเทาน้ันแต

ปัจจุบันไมวาใครก็สามารถใชบริการรถรางที่มีความลาดชันที่ ่สุดในโลกน้ีได	การเดินทางขึ้นสูเดอะพีคโดย
รถรางใชเวลาเพียง	7	นาทีแถมยังไดสัมผัสประสบการณที่นาจดจําขณะที่รถรางไตขึน้ไปผานวิวทิวทัศนอัน
เหลือเชื่อ	แมไมใชจุดที่สูงที่สุดของฮองกงหากวิคตอเรียพีคถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดเพราะนักทองเที่ยวที่ไดไป
เยือนวิคตอเรียพีคจะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮองกงไดทั้งหมดตั้งแตอาววิคตอเรียตึกระฟา	เรือเฟอรรี่และ
สีสันของแสงไฟยามคํ่าคืนของฝ่ังเกาลูนทั้งหมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	ทีพ่ัก	Stanford	Mongkok	Hotelหรือเทียบเทา	โรงแรมใกลแหลงชอปป้ิงยาน

Mongkok	ตลาดกลางคืน	Lady	Market
*โทรศัพท	Handy	Phone	ในโรงแรมสามารถโทรกลับไทยไดฟรี

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541



สายการบิน	การจัดที่น่ังบนเครื่องบินทางสายการบินเป็นผูกําหนดทางบริษทัไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
แตจะทําการ	Request	ใหไดเทาน้ัน	อาทิเชน	กรณีขอรถวีลแชร	หรือตองการอาหารพิเศษ	ซึ่งตองแจงลวงหนา
กอนเดินทาง	3	วัน	หากถึงวันเดินทางมีลูกคาบางทานไมสามารถเดินทางได	กรุณาแจงเจาหนาที่กอนทําการ
เช็คอิน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Stanford	Mongkok	Hotel	หรือเทียบเทา

พีคแทรม	เปิดใหบริการในปี	1888	แรกเริ่มมีขึน้สําหรับผูวาการรัฐอังกฤษและ
ผูอยูอาศัยในเดอะพีคเทาน้ัน	แตปัจจุบันไมวาใครก็สามารถใชบริการรถรางที่
มีความลาดชันที่สุดในโลกน้ีได	การเดินทางขึน้สูเดอะพีคโดยรถรางใชเวลา
เพียง	7	นาทีแถมยังไดสัมผัสประสบการณที่นาจดจําขณะที่รถรางไตขึน้ไป
ผานวิวทิวทัศนอันเหลือเชื่อ	พีคแทรมเปิดทําการตั้งแต	7	โมงเชาถึงเที่ยงคืน
ทุกวัน	ออกจากสถานีปลายทางพีคแทรมดานลางตรงถนนการเดนในเซ็นทรัล
ทุกๆ	10-15	นาที

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮองกง	วิคตอเรียพีค	ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
เพราะนักทองเที่ยวที่ไดไปเยือนวิคตอเรียพีค	จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะ
ฮองกงไดทั้งหมด	ตั้งแตอาววิคตอเรีย	ตึกระฟา	เรือเฟอรรี่	และสีสันของแสงไฟ
ยามคํ่าคืนของฝ่ังเกาลูน	ทั้งหมดสรางตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุย

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติม่ซํา	)
นําทานเดินทางสู	ฮองกงดิสนียแลนดอาณาจักรสวนสนุกอันยิง่ใหญ
ใหทานเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเลนหลากหลายชนิด	ทั้ง	7	โซน	Main	Street	,	USA	,	Fantasyland	,

Adventure	land	,	Tomorrow	land	,	Grizzly	Gulch	และ	ที่ดินของ	Toy	Story	ทุกอยางไมตองจายเงินเพิม่	อาทิ
การน่ังรถไฟไอน้ําโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก,	ชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูนจากดิสนีย,	น่ังรถไฟเหาะที่
SPACE-MOUNTAIN,	ชมภาพยนตรการตูนสามมิติที่	MICKEY’S	PHILHAR	MAGIC,	ชมละครเพลงพรอมแสง	สี
เสียงอันตระการตาที่	FESTIVAL	OF	THE	LION	KING	และผจญภัยไปกับการลองเรือเขาไปในป าดงดิบที่
RAFTS	TO	TARZAN’S	TREEHOUSE	,	หุบเขากริซลียหมีใหญ	รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ	Runaway
Mine	Cars	,	ไปในอาณาจักรของเลนในสวนหลังบานของ	Andy	เพลิดเพลินกับของเลนและกิจกรรมมากมายใน
โซน	Toy	Story	Land	.
หามพลาด!!	กับโซนใหม	หน่ึงในซุปเปอรฮีโรที่ยิ่งใหญที่สุดคนหน่ึงของโลกมาอยูทามกลางพวกเรา

เพลิดเพลินไปกับโลกที่นาตื่นตาตื่นใจของสตารค	อินดัสตรี้!	เชิญพบกับนวัตกรรมลาสุดของสตารคดวยตาของ
คุณเอง	ชมชุดIron	Man	MARK	III	ซึ่งเป็นสัญลักษณของไอรอนแมนไดอยางใกลชิดเตาปฏิกรณอารคและผลงาน
ชิ้นเอกดานเทคโนโลยีลาสุด	Iron	Wing	ยานตานแรงโนมถวง
20.00	น.	สวนสนุกดิสนียแลนด	ทําการจุดพลุไฟในชุด	“DISNEY	IN	THE	STARS”	ซึง่เป็นเอกลักษณ

ของสวนสนุกดิสนียแลนด	โดยจะจุดทุกวัน	วันละ	1	ครัง้เทานัน้
อาหารคํ่าไมรวมอยูในรายการทองเทีย่ว	เพื่อใหทานได	เพลิดเพลินเต็มทีก่ับเครื่องเลนนานาชนิด

ทานสามารถทานอาหารไดสะดวกสบายกับรานอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดิสนียแลนด
นําทานเดินทางสูทีพ่ัก	อิรสะตามอัธยาศัย
*โทรศัพท	Handy	Phone	ในโรงแรมสามารถโทรกลับไทยไดฟรี

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติ่มซํา	)



อาหารคํ่าไมรวมอยูในรายการทองเทีย่ว	เพื่อใหทานได	เพลิดเพลินเต็มทีก่ับเครื่องเลนนานาชนิด
ทานสามารถทานอาหารไดสะดวกสบายกับรานอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดิสนียแลนด

1	ใน	5	ของดิสนียแลนดทั่วโลก	เป็นนองใหมสุดจากทั้งหมด	สามารถเดินทาง
ไปไดสะดวกที่สุด

	พักที่	Stanford	Mongkok	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติม่ซํา	)	บริการทานดวยโจกหอมกรุน	และซาลาเปา	ตน

ตําหรับรสชาติกวางตุง	แทๆ
นําทานชมทิวทัศนรอบเกาะฮองกง	ผานชมยานธุรกิจการคาตางๆ	อันทันสมัย
นําทานเดินทางสู	วัดเชอกุง	หรือที่รูจักกันดีในนามของ	“วัดแชกงหมิว”	หรือ	วัดกังหัน	วัดน้ีมีกังหันทองแดง

ที่เชื่อกันวาถาหมุน	3	รอบจะขับไลสิ่งชั่วรายและนําแตสิ่งดีๆ	มาให	นําทานนมัสการ	เทพเจาหวังตาเซียน	ณ	วัด
หวังตาเซียน	หน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง	เทพซึ่งขึน้ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ
จากน้ันนําทาน	โรงงานจิวเวลรี	่ที่โดงดังที่สุดบนเกาะฮองกงของ	บริษทั	ฮองกง	จิวเวลรี่	กรุป	จํากัด	ไดเกิด

แรงบันดาลใจ	นํากังหัน	มาพลิกแพลงเป็น	จี้	ลอมเพชร	โดยเชิญซินแสชื่อดัง	มาจัดวางตําแหนงของเพชรแตละ
เม็ด	ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุยซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก	“แซกงเมีย๋ว”	กังหันใหญ	4	ใบพัดที่ชาว
ฮองกงเลื่อมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตํานานความเชื่อมายาวนานวาคนที่มีเคราะหเมื่อจับ
ใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแลว	จะทําใหชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วรายตางๆ
ออกไปได
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	รีพัลสเบยหรืออาวน้ําตื้น	ซึ่งชื่ออาวน้ีไดมาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณอาว

อาวดานน้ีเป็นอาวน้ํา	อาวน้ําตื้น	ซึ่งไดรับความนิยมจากคนฮองกงเองที่มาเที่ยวพักผอน	ซึ่งดานหน่ึงของอาวมี
วัดเจาแมกวนอิม	ถือเป็นวัดสําคัญอีกวัดหน่ึงของเกาะฮองกง	สรางในปี	ค.ศ.1993	โดยแตละปีมีนักทองเที่ยว
จํานวนมากมาขอพร	เจาแมกวนอิม,เจาแมทับทิมและเทพเจาตางๆและสิ่งกอสรางประดิษฐานไวมากมายตาม
ความเชื่อถือศรัทธา	พระสังฆจาย	บูชาเพื่อความสุข,	เจาสมุทร	เทพเจาแหงโชคการงาน	พระกาฬเทพเจาแหง
ความมั่งคั่ง	มีเทพแหงวาสนา	เทพแหงดวงชะตา	รวมทั้งกามเทพ	ที่มีวิธีการเสี่ยงทายดวยดายแดง	และอธิษฐาน
ดวยการลูบคลําหินกอนกลมอยางตั้งใจ
อิสระใหทานไดชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย	ยานถนนนาธาน	เชน	น้ําหอม	นาฬิกา	กระเปาหนังยี่หอ

ตางๆ	หรือชอปป้ิงสินคา	BRAND	NAME	ชั้นนําที่มีใหทานเดินเลือกชอปป้ิงมากกวา	700	รานคา	จากทั่วโลก
อิสระตามอัธยาศัย
***อิสระอาหารม้ือเย็นตามอัธยาศัย***

ชวงคํ่า
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติ	เช็ค	แลป	กอก
21.50	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพ	ฯ	โดย	สายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	เทีย่วบินที	่EK385

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี)
23.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(แบบติ่มซํา	)	บริการทานดวยโจกหอมกรุน	และซาลาเปา	ตนตําหรับ
รสชาติกวางตุง	แทๆ



เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

เป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่บริเวณศาลเจาที่ตั้งอยูบนอาวรี
พัลสเบยและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล	ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อ
กันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้	3	ปี

เป็นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน	และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจม
ซาจุย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทจนเป็นทีพ่อใจแลวจึงวางมัดจํา
1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงิน

ตราตางประเทศและจากการปรับขึน้คาน้ํามันของสายการบิน
2.	บริษทัฯเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน,	โรงแรม,	ภัตตาคาร	หรืออื่นๆ	ไมอาจจะรับผิดชอบตอปัญหา	นัดหยุดงาน

การเมือง	ความลาชา	การจราจร	หรือภัยธรรมชาติ	แตยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี	เพื่อใหทานเกิดประโยชน
และความสุขในการทองเที่ยว	การยกเลิกเที่ยวบิน	หรือความผิดพลาดของสายการบิน	แตทางบริษทัจะแกไขใหดีที่สุด
3.	หากเกิดกรณีทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร	หรือคณะที่สูญหายให

ถือเป็นความรับผิดชอบสวนบุคคล
4.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวรตามความจําเป็นและเหมาะสม
5.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเน่ือง	มาจากภัยจลาจล	ประทวง	ความไมสงบทางการเมือง
6.	กรุณาตรงตอเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
7.	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหากผูรวมเดินทางไมถึง	10	ทาน	หาผูรวมเดินทาง
8.	ออกเดินทางขั้นตํ่ า	10	ทาน	(ไมมีหัวหนาทัวร)	15	ทานขึน้ไป	(มีหัวหนาทัวร)
9.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนวันเดือนทางของทาน	ในกรณีกรุปไมสามารถออกเดินทางได
10.	ในกรณีที่ลูกคาจองทัวรและชําระคามัดจําแลว	ถือวาทานไดยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัแจงขางตน
11.	ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาพิเศษกรณีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน,คืนเงินเมื่อทานตกลง

ชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯทางบริษทัจะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนแลวทั้งหมด
12.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึน้นองปิง	ในกรณีที่กระเชาปิดปรับปรุง	หรือสภาพ

อากาศไมเอื้ออํานวยจากทางเจาหนาที่ไมอนุญาติใหขึน้เพราะถือหลักความปลอดภัยดังน้ันจะไมมีการคืนเงินทุกกรณี
13.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืนได	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
14.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึน้นองปิง	ในกรณีที่กระเชาปิดปรับปรุง	หรือสภาพ

อากาศไมเอื้ออํานวยจากทางเจาหนาที่ไมอนุญาติใหขึน้เพราะถือหลักความปลอดภัยดังน้ันจะไมมีการคืนเงินทุกกรณี
***

15.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
16.	หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงานไมนอยกวา6เดือนและบริษทัรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อการทอง

เที่ยวเทาน้ัน(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา6เดือนบริษทัไมรับผิดชอบหากไมเหลือถึงและไม
สามารถเดินทางได)
17.	ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาพิเศษกรณีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน,คืนเงินเมื่อทานตกลง

ชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯทางบริษทัจะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนแลวทั้งหมด
18.	กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทจนเป็นที่พอใจแลวจึงวางมัดจํา*****
19.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือคามัดจําที่พักโดยตรง

หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม	อาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight
และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ
20.บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงิน

ตราตางประเทศและจากการปรับขึน้คาน้ํามันของสายการบิน
21.รายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทาง

เป็นสําคัญ
22.บริษทัฯเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน,	โรงแรม,	ภัตตาคาร	หรืออื่นๆ	ไมอาจจะรับผิดชอบตอปัญหา	นัดหยุดงาน

การเมือง	ความลาชา	การจราจร	หรือภัยธรรมชาติ	แตยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี	เพื่อใหทานเกิดประโยชน
และความสุขในการทองเที่ยว	การยกเลิกเที่ยวบิน	หรือความผิดพลาดของสายการบิน	แตทางบริษทัจะแกไขใหดีที่สุด
23.หากเกิดกรณีทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวรหรือคณะที่สูญหายให

ถือเป็นความรับผิดชอบสวนบุคคล
24.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวรตามความจําเป็น	และเหมาะสม
25.บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเน่ือง	มาจากภัยจลาจล	ประทวง	ความไมสงบทางการเมือง
26.กรุณาตรงตอเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
27.ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหากผูรวมเดินทางไมถึง	10	ทาน



28.ออกเดินทางขั้นตํ่ า	10	ทาน	(ไมมีหัวหนาทัวร)	15	ทานขึน้ไป	(มีหัวหนาทัวร)**
29.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนวันเดือนทางของทาน	ในกรณีกรุปไมสามารถออกเดินทางได
30.การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล	เพื่อเป็นการสงเสริมการทองเที่ยวดัง

กลาว	คือรานจิวเวอรรี่	แตไมไดมีการบังคับซื้อ	หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม	ทางบริษทัฯ	จะ
ขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
31.ในกรณีที่ลูกคาจองทัวรและชําระคามัดจําแลว	ถือวาทานไดยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัแจงขางตน

กรุณาชําระคามัดจําทานละ	5,000	บาท	/	เดินทางชวงเทศกาลชําระคามัดจําทานละ	10,000	บาท	ทันทีหลังการจอง
พรอมแฟกซหรืออีเมลล	หนาพาสปอรตที่ชัดเจนและหลักฐานการโอนเงิน	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	15	วัน
หากไมมีการชําระมัดจําถือวาการจองไมสมบูรณ	บริษทัขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูที่วางมัดจํากอน	

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับเสนทางและสายการบินตามที่รายการระบุ	ชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะ	และคาภาษี
สนามบินทุกแหงที่มี
2.	คาที่พักตามระบุในรายการ	หองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเทา	**	กรุณาระบุลักษณะหองที่คุณ

ตองการเพื่อความสะดวกสบายของตัวทานเอง	TWN	/	DBL	/	SGL	/	TRP	หากไมมีการระบุ	ทางบริษทั	ขออนุญาตจัด
เป็นเตียง	Twin	ใหกับผูเขาพัก
3.	คาอาหารที่ระบุในรายการ
4.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
5.	คารถรับ-สงและนําเที่ยวตามรายการ
6.	หัวหนาทัวร	นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
7.	คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง	30	กิโลกรัม
8.	ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพท	คาซักรีดเสื้อผา	คามินิบารในหอง	รวมถึงคา
อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากตองการสั่งเพิ่มกรุณาแจงหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2.	คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	30	กก.)
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติหรือตางดาว
5.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%(คิดคํานวณจากคาบริการกรณีตองการใบกํากับภาษี)คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	(คํานวณ

จากคาบริการ)
6.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ	90HKD/ทริป	เด็กและผูใหญจายเทากันยกเวนทารก

หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงานไมนอยกวา6เดือนและบริษทัรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อการทอง
เที่ยวเทาน้ัน(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา6เดือนบริษทัไมรับผิดชอบหากไมเหลือถึงและไม
สามารถเดินทางได)

ราคาทัวรดังกลาว	ไมมีของสมนาคุณแจก	อาทิ	หมวก	หรือ	กระเป า
รายการทองเทีย่วอาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมทัง้น้ีจะยึดถือผลประโยชนของคณะผู

เดินทางเป็นสําคัญ
การทองเทีย่วประเทศจีนนัน้จะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล	เพื่อเป็นการสงเสริมการทองเที่ยว

ดังกลาว	คือ	รานหยก	รานบัวหิมะ	รานผาไหม	รานขนม	รานจิวเวอรรี	่แตไมไดมีการบังคับซื้อ	หากทานใดไม
เขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว



1.	ยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนเงินมัดจําบางจํานวน	หากมีการเกิดคาใชจาย	เชน	ทางบริษทัไดมัดจําตัว๋กับสาย
การบินแลว	หรือ	ทางบริษทัไดมีการการันตีโรงแรมกับแลนดทางเมืองนอกแลว
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วัน	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บมัดจํา	80%	ของจํานวนเงินมัดจํา
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	1-15วัน	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําทุกกรณี	ยกเวนกรณีหาคนมาเดินทางแทนได

และตองมีคาใชจายเพิ่มเติมกรณีตัว๋เครื่องบิน/ตัว๋เรือ	ไดทําการออกแลวและตองทําการแกไขชื่อ
4.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืนได	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
5.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
6.		ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม	อาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


