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HONGKONG SUPER PEAK 

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตสE์K (Business class) 
 

 
 

รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

 

เร ิม่เพยีง32,888.- 
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1. พกัโรงแรม 5 ดาวยา่นชอ้ปป้ิง 
2. เครือ่งบนิแอรบ์สัA380 มจีอขนาดใหญท่ีน่ ัง่แบบ BUSINESS CLASS  

3. ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิและองคเ์ทพเจา้องคอ์ ืน่ๆณหาดรพีลัสเ์บย ์
4. ชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาSymphony of Lights  
5. อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทีถ่นนนาธาน ยา่นจมิซาจุย่ 

6. ลิม้ลองต ิม่ซ าตน้ต าหรบัแสนอรอ่ยและอาหารจนีสไตลก์วางตุง้ 
7. พเิศษเมนซูฟีู้ ด Lei Yun Mun อาท ิหอยงวงชา้ง ,กุง้มงักร,ก ัง้กระเทยีม 

8. น ัง่รถรางพคีแทรมขึน้ไปชมววิเกาะฮอ่งกง 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัที ่20-22ต.ค. 2561 38,888.- 

วนัที ่21-23ต.ค. 2561 38,888.- 

วนัที ่09-11 พ.ย. 2561 32,888.- 

วนัที ่08-10ธ.ค. 2561 37,888.- 

 

            เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ– ฮ่องกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   
 

✈ X O 
MIRA Hotel ,Royal 
Garden HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

2. 

วัดหวังตา้เซยีน-วัดแชกงหมวิ- รา้นหยก-รา้นจวิเวอรี-่ยอดเขา
วคิตอเรยีพคี(น่ังรถรางพคีแทรม)-หาดรพีัสเบย-์อสิระชอ้ปป้ิงถนน
นาธาน 

O O X 
MIRA Hotel , Royal 
Garden HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

3. อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-กรุงเทพฯ X X ✈  
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรุงเทพฯ –ฮอ่งกง - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   
10.30 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมบิรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์T สายการบนิEmirate 

Airline โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น บนิช ัน้ 

Business Class ไดร้บับตัร Priority Pass ส าหรบัใชใ้นการผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกเมอืง และม ี

Lounge Emirates ช ัน้ 3 Concourse E 

14.00น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกงโดยสายการบนิ Emirate Airline เทีย่วบนิที ่ EK384  (ทีน่ ัง่ช ัน้ 2 บสิเนทคลาส) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ที่

น่ังวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่งหรอืเปลีย่นทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสามารถดอูัตราคา่บรกิารไดจ้าก

ทา้ยรายการนี้* 

** บนเครือ่งมบีรกิาร WIFI  สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีบ่นเครือ่ง 

**บนเครือ่งมบีรกิาร Lounge เสริฟ์อาหารวา่งและเครือ่งดืม่มากมาย อยูด่า้นทา้ยของเครือ่งบนิช ัน้ 2    
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18.05น. เดนิทางถงึสนามบนิHongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)นําท่านผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มกนัณทางออกEXIT B สนามบนิตัง้อยู่บนเกาะลนัเตาฮ่องกงเป็นดนิแดน

ตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้จากนัน้นําท่านเดนิทางผ่านเสน้ทาง

ไฮเวยอ์ันทนัสมัยผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาว

มากกว่า 2.2 กโิลเมตรซึง่ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลกนอรแ์มนฟอสเตอรร์ะหว่างทางท่านจะ

ไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกงนําท่านชมโชวย์งิแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้ันตาม

จังหวะเสยีงเพลงSymphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณีเดนิทางมาทนัเวลา) 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ชือ่ดงัของฮอ่กงกง  

 
       เดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั ฮ่องกงระดบั 5 ดาว MIRA Hotel , Royal Garden Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 
วดัหวงัตา้เซยีน-วดัแชกงหมวิ- รา้นหยก-รา้นจวิเวอรี-่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น ัง่รถรางพคี

แทรม)-หาดรพีสัเบย-์อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 
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จากนั้นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิส์ทิธิ์

มาก มีอายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็น

อนุสรณ์ถงึบุคคลสาํคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนื่องจากมี

เหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะ

ประวัตไิว ้ทําใหค้นทัว่ไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ป

กราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ 

แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหันนําโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพื่อจะไดห้มุนเวียนชวีติ

ของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีี

เคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคมี 4ใบพัด 

คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเท

มา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏทินิจีนชาวฮ่องกงและนัก

ธุรกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะชว่ยพัดพาสิง่

ชัว่รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดเีขา้

มาแทน  จากนัน้นําทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน หรอื วดัหวอ่งไท

ซนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 เพื่ออุทศิใหก้ับ Wong Tai Sin เด็ก

หนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้ีพลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา 

ปัจจุบันถอืเป็นวัดของลัทธเิต๋าทีม่ีคนมากราบไหวม้ากทีส่ดุ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคลา้ยวัดจีนสมัย

โบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม ภายในมสีวนทีจ่ัดเลยีนแบบสวนในปักกิง่และยัง

มีความแม่นยําในเรื่องของการเสีย่งเซียมซีอีกดว้ยท่านชมโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเร ือ่งการออกแบบ

เครือ่งประดบัรา้น Jewelry Factory จากน ัน้น าทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยก

แทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดร้บัการการนัตคีณุภาพจากรฐับาลฮอ่งกง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร - เมนูพเิศษ Lei Yue Mun-A 

 นําท่านชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกงบรเิวณยอดเขาThe Peak  หรอืวคิตอเรยีพคี (Victoria Peak) 

ถา่ยรูปคูก่บัววิทวิทศัน์ของตกึสงูบนเกาะฮ่องกงจุดชมววิทีส่งูทีส่ดุและสวยทีส่ดุของฮ่องกงสมัผัสบรรยากาศ

สดชืน่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ัง้เกาะอย่างชัดเจนเป็นจุดชมวิว

รา้นอาหารและรา้นขายของที่ระลกึหลายรา้นจะเป็นหา้งรา้นขายของฝากรา้นขายของBrand name เป็น

แหลง่ชอปป้ิงทีส่งูทีส่ดุในฮ่องกง ...จากนัน้นําท่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลา

ภณชายหาดรพีัลสเ์บยส์รา้งข ึน้ในปีค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอ

พรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทบัทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภโดยเฉพาะการขอลูกทีเ่ชือ่กันว่าถา้ใคร

มาขอก็มักสมหวังทกุครัง้ไป.. 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 
       เดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั ฮ่องกงระดบั 5 ดาว MIRA Hotel , Royal Garden Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-กรุงเทพฯ 

 ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัยเชน่ชอ้ปป้ิงทีO่cean Terminal และHarbour City กับสนิคา้แบ

รนดเ์นมชือ่ดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้อาทเิชน่Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 

Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯหา้งขายของเด็กเล่นToy r'usรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่

DFS  Galleria 

 

ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงเต็มวัน อาท ิชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัยเช่นชอ้ปป้ิงที่Ocean Terminal และ

Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้อาทเิชน่Armani, Prada, Gucci, 

Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯหา้งขายของเด็กเล่นToy r'us

รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีD่FS  Galleria  และ ตลาดเลดีม้ารเ์ก็ตเป็นตลาดกลางแจง้ทีม่ีชือ่เสยีงแห่งหนึง่

ของฮ่องกงมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่กระเป๋ารองเทา้เครือ่งประดบัเครื่องสําอางของเล่น

ฯลฯมีสนิคา้มากกว่า 100 กว่ารา้นและของกนิซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ของที่นี่ท่านสามารถต่อลองสนิคา้ได ้

มากกว่า30% 

เชา้ +  กลางวนั + เย็น รบัประทานอาหารอสิระตามอธัยาศยั 
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21.50 น.      เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย Emirate Airlines เทีย่วบนิทีE่K385    (ทีน่ ัง่ช ัน้ 2 บสิเนทคลาส) 

23.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีาร

ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่
ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่น

เป็นจ านวนเงนิ 300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 

โปรแกรม: HONGKONG SUPER PEAK 
3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตสE์K (Business class) 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

ทา่นละ 

วันที:่ 20-22ตลุาคม 2561 38,888.- 38,888.- 37,888.- 14,500 15,300 

วันที:่ 21-23ตลุาคม 2561 38,888.- 38,888.- 37,888.- 14,500 15,300 

วันที ่: 09-11 พฤศจกิายน 2561 32,888.- 32,888.- 31,888.- 10,500 13,300 

วันที:่ 08-10ธันวาคม 2561 37,888.- 37,888.- 36,888.- 12,500 17,300 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,500 บาท / ทา่น *** 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

 

หมายเหต ุ: 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้ าเนนิการย ืน่วซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะน าการบืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 

 
อตัรตราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ธรุกจิ (Business Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน และอยู่

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ (EK ไม่จํากดัจํานวนใบ น้ําหนัก 40 กโิลกรัม)  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า 30-40 ก.ก.และมากกว่า,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายใน

ระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง  600 บาท/ทา่น 

 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื่องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืค่ามัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรม 

เนียมในการมดัจําตั๋วในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทวัรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกงมาเก๊าจูไหเ่ซนิเจิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาลคอืบวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยกซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุน

โปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะ

ชมซือ้หรอืไมซ่ ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆท ัง้สิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล

จนีทุกเมอืงทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ300 ฮอ่งกงดอลลา่ / คน / รา้น 

 


