
 

 

รหัสทัวร SMT1901014 

ทัวรฮองกง ไหวพระ นองปง 3 วัน 2 คืน (EK) 
เกาะลันเตา,น่ังกระเชา 360 องศา,ไหวพระใหญ ชอปปم�ง City Gate Outlet , ชม Symphony 
of Light เจาแมกวนอิมรีพัลสเบย,วัดแชกงหมิว, วัดหวังตาเซียน  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1   กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานนานาชาติฮองกง Hong Kong International 
Airport              (/-/D) 

10.30 น.    คณะผูรวมเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 
4 ประตู 9 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส แอรไลน (EK) 

 **สังเกตป�าย Smiletrip888 ** พนักงานตอนรับและหัวหนาทัวร ใหการตอนรับ
พรอมติดป�ายช่ือและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่น่ังบนเคร่ืองบิน และผานพิธีการ
ตรวจคนเขา-ออกเมือง สายการบินการจัดที่น่ังบนเครื่องบิน ทางสายการบินเปนผู
กําหนด ทางบริษัทไมสามารเขาไปแทรกแซงได แตจะทําการ Request ใหได
เทาน้ัน อาทิเชน กรณีขอรถวีลแชร หรือตองการอาหารพิเศษซึ่งตองแจงลวงหนา
กอนเดินทาง 3 วันหากถึงวันเดินทางมีลูกคาบางทานไมสามารถเดินทางไดกรุณา
แจงเจาหนาท่ีกอนทําการเช็คอิน 

14.00 น.      เดินทางสู ฮองกงโดย สายการบินเอมิเรตส แอรไลน เท่ียวบินท่ี EK384  

18.05 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินเช็คแลปกอก ฮองกง  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนํา
ทานเดินทางผานสะพานแขวนชิงหมา ชมวิวทิวทัศน อันสวยงามขอเกาะฮองกง 
"ฮองกง" เปนภาษากวางตุง ซ่ึงมาจากภาษาจีนกลาง วา "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม
เหมือนใคร หมายความวา "ทาเรือหอม" มีความเปนมาสืบเน่ืองมาแตคร้ังที่กวางตุง
เปนแหลงปลูกไมหอมชนิดหน่ึงสงขายเปนสินคาออกโดยท่ีตองมา ขนถายสินคากันท่ี
ทาเรือแหงน้ี 

ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน ติดกับมณฑล
กวางตุงประกอบดวย เกาะฮองกง (Hong Kong Island), นิวเทอรริทอรีส(New 
Territories), เกาลูน(Kowloon), เกาะลันเตา(Lantau Island) และเกาะเล็กๆ 
อีก 235 เกาะ  ฮองกงถึงเปนเพียงดินแดนเล็กๆแตก็เปนเมืองที่มีประวติัศาสตรที่
นาสนใจ ประเพณี วิถีชีวิตและความทันสมัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  ม้ือที่ 1  

ท่ีพัก  Eaton Hotel หรือเทียบเทาในระดับเดียวกนั 



 

 

วันท่ี 2 เกาะลันเตา – น่ังกระเชา 360 องศา – ไหวพระใหญ – ชอปปم�ง City Gate 
Outlet – Symphony of Light    (DS/-/-)  

เชา   รับประทานหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบต่ิมซํา) ม้ือท่ี2  

09.00 น   หลังอาหาร นําทานออกเดินทางไปยัง เกาะลันเตา  เกาะใหญที่สุดของฮองกง ซึ่งมี
ขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกงแลว นําทาน น่ังกระเชา Ngong ping 
360 จากตุงชุงสูท่ีราบนองปง ในเวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 
องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปตยกรรมจนีโบราณของหมูบานนองปงบนพื้นท่ี 
1.5 เฮคตาร เหนือระดับน้ําทะเล 371เมตร จากน้ันนําทานกราบนมัสการขอพรกับ
องค Tian Tan Buddha Statue องคพระใหญสรางจากการเช่ือมแผนสัมฤทธ์ิถึง 
200 แผน หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขา
เบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใต หากไมไดมาสักการะพระใหญก็เหมือนมาไมถึงฮองกง 
ตองใชเวลาสรางนานกวา 12ปจึงเสร็จสมบูรณ รอบขางขององคพระใหญมีเทวดา 6 
องคกําลังถวายส่ิงของ 6 ช้ินที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน 
ความสงบ ความมีสมาธิ 

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปลี่ยนวิธีการเดินทางข้ึนนองปงในกรณีที่กระเชา
ปดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย โดยไมแจงใหทราบลวงหนาและสวงน
สิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี* 

กลางวัน    อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

หลังอาหาร นําทุกทานชอปปم�งหางดัง City gate Outlet Mall หน่ึงในแหลงชอป
ปم�งชื่อดังของฮองกงที่ใครมาแลวตองแวะชอปปم�งกระจายใหได เพราะซิต้ีเกตสแหงน้ี
เต็มไปดวยรานคาแบรนดเนมช้ันนํากวา 80 ราน เชน Esprit outlet, Guess 
outlet, Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯท่ีพรอมนําสินคามาลดราคา 30-
70%กันตลอดทั้งป ไดเวลานัดหมายนําทุกทานเดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก 

ค่ํา   อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนทาน 
 

นําทานชม Symphony of Light การแสดงแสง สี เสียง ซึ่งทาง Hong Kong 
Tourism Board จัดขึ้นเพ่ือเปนการโปรโมทการทองเท่ียวของฮองกง โดยรวมกับ
อาคารสูงทั้งสองฝم�งของอาววิคตอเรีย 44 อาคารที่มีรูปทรงแตกตางกันตามหลักฮวง



 

 

จุยประดับไฟดานบน จากน้ันจะมีการยิงแสงเลเซอรและแสงไฟตางๆ ประกอบ
เสียงเพลงและคําบรรยายเปนภาษาอังกฤษ จีนกลาง ฯลฯ สลับวันกันไป 
Guinness World Records ไดบันทึกวา Symphony of Lights เปนงาน
แสดงแสงสีเสียงท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยจุดที่เหมาะในการชม Symphony of 
Lights มากท่ีสุดก็คือริมฝم�งเกาลูน 

ท่ีพัก  Eaton Hotel หรือเทียบเทาในระดับเดียวกนั 

วันท่ี 3 เจาแมกวนอิมรีพัลสเบย – HKJ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน –  อิสระชอปปم�ง
ถนนนาธาน – กรุงเทพฯ   (DS/L/-) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (แบบต่ิมซํา) ม้ือท่ี 3  
 

นําทานสู อาวรีพัลสเบยหรืออาวน้ําต้ืน (Repulse Bay) ซึ่งช่ืออาวน้ีไดมาจากช่ือ
เรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพ่ือรักษาการณอาวอาวดานน้ีเปนอาวน้ําต้ืน ซึ่งไดรับ
ความนิยมจากคนฮองกงเองที่มาเที่ยวพักผอน ซ่ึงดานหน่ึงของอาวมี วัดเทียนโฮว 
(Tin Hau Temple) ในวัดแหงน้ีมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหลายองคประดิษฐานอยูท้ังโพธิสัตว
กวนอิมท่ีเปนท่ีเคารพศรัทธาและขึ้นช่ือเร่ืองการขอลูก องคเทียนโฮวท่ีเปนท่ีเคารพ
ศรัทธาในฐานะเทพธิดาแหงทองทะเลผูปกปกรักษาคนเดินทาง เทพเจาไฉซิงเอ๊ียท่ี
ผูคนนิยมมาขอโชคลาภโดยใชมือหรือธนบัตรลูบรปูปم�นทาน องคพระสังกัจจายนท่ี
ชาวจีนเช่ือกันวาสามารถขอเพศของลูกได นอกจากน้ันยังมีพระพุทธรูปแบบไทย 
สะพานแหงการตอชะตาท่ีเช่ือวาเมื่อขามสะพานไปแลวจะเปนดินแดนแหงสวรรคที่มี
สัญลักษณมงคลอยูหลายอยาง เชน แพะสามตัว ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตนชีวติที่ดี เทพ
แหงความรัก ท่ีผูคนนิยมไปขอเร่ืองคูครองโดยนําริบบ้ินสีแดงไปผูกไวรูปปم�นปลา ซึง่
เปนท่ีช่ืนชอบของนักทองเท่ียวในการโยนเหรียญเขาปากปลาและมีอาคารคลายเกง
จีนซ่ึงมีคํามงคล 100ตัวอักษรเปนภาษจีนโบราณติดอยูหลายทานนิยมไปอธิษฐาน
ขอพรเพ่ือใหมีส่ิงดีๆเกิดขึ้นในชีวติ  
นําทานสู รานฮองกงจิวเวอรลี่ (HKJ) ท่ีโดงดังที่สุดบนเกาะฮองกง ไดเกิดแรง
บันดาลใจ นํากังหัน มาพลิกแพลงเปน จี้ ลอมเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดัง มาจัดวาง
ตําแหนงของเพชรแตละเม็ด ซ่ึงถือเปนเคร่ืองรางตามหลักฮวงจุยซึ่งจําลองเลียนแบบ
มาจาก “แซกงเม๋ียว” กังหันใหญ 4 ใบพัดท่ีชาวฮองกงเล่ือมใสศรัทธาท่ีวัดเชอกุงซึ่ง
เปนวัดที่ดังมากและมีตํานานความเช่ือมายาวนานวาคนที่มีเคราะหเม่ือจับใบพัดของ



 

 

กังหันหมุนไปโดยรอบแลวจะทําใหชีวิตหมุนเวียนไปในทางท่ีดีและสามารถพัดเอาส่ิง
ช่ัวรายตางๆ ออกไปได  
หลังจากน้ันนําทานสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกงัหันนําโชค (Che Kung 
Temple) ถามาวัดน้ีตองอธิฐานขอในดาน โชคลาภ ทรัพยสินเงินทอง ธุรกิจการงาน
ใหเจริญรุงเร่ือง มีกังหันทองแดงที่เช่ือกันวาถาหมุน 3 รอบจะขับไลส่ิงช่ัวรายและนํา
แตสิ่งดีๆมาให และวัดน้ียังเปนจุดหมายของนักธุรกิจท่ีอยากสมหวังในเร่ืองงาน ทํา
ธุรกิจราบร่ืนเน่ืองจาก *แชกง*ขึ้นช่ือวาเปนเซยีนผูผดุงความยุติธรรม ซื่อสัตยและรบ
ชนะเสมอ สาเหตุที่วัดน้ีช่ือวาวัด *กังหัน*เพราะเปนสัญลักษณในการปดเป�าเร่ืองราย
ใหออกจากผูท่ีมาไหวน่ันเอง  และในวัดกังหันยังมีอีก 2 จุดที่หลายๆทานอาจจะยัง
ไมทราบคือ จุดไหวไทสวยเอ๊ีย หรือเทพเจาคุมครองดวงชะตาอยูดานซายมือองเทพ
เจาแชกง และเทพเจาไฉซิงเอ๊ียหรือเทพเจาโชคลาภท้ัง 5 องคอยูดานขวาของเทพ
เจาแชกง ในจุดน้ีมีกอนเงินทองแบบจีนใหเรานํากลับไปตั้งบูชาไวทีบ่านไดดวย  
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู วัดหวองไทซิน (Wong Tai Sin) หรือ อีกหน่ึงวัด
สําคัญสําหรับการมาขอพรเร่ืองสุขภาพ และความรัก วัดแหงน้ีมีอายุเกาแกนับรอยป
มีการออกแบบตามหลัดฮวงจุย ซึ่งประกอบดวย 5 ธาตุ ไดแก ศาลาสัมฤทธ์ิ (โลหะ) 
หอเก็บคัมภีร (ไม) น้ําพุหยักหยิก (น้ํา) ศาลเจาหยูฮวง (ไฟ) ซึ่งเปนที่บูชา
พระพุทธรูปท่ีถือตะเกียงแหงแสงสวาง และกําแพงดิน (ดิน) *หวองตาเซียน* หรือ
เทพเจาแหงสุขภาพดี คนที่เดินทางมาท่ีน่ีมักมาขอพระใหสุขภาพดีหรือหายจากการ
เจ็บป�วย นอกจากน้ีภายในวัดยังมีศาลาของเทพเจาหยุคโหลว หรือ เทพเจาดายแดง 
ซึ่งเปนเทพเจาแหงความรัก คนโสดมักมาขอพรใหมีเน้ือคูและคนที่มีคูแลวก็มาขอให
รักกันนานๆ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ม้ือที4่ 

หลังอาหารอิสระใหทานไดชอปปم�งเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย ยานถนนนาธาน
(Nathan Road) เสนทาง    ชอปปم�งตั้งแตจมิซาจุยยาวจนถึงมงกก โดยจะมีเส้ือผา
ยี่หอตางๆมากมายท่ีคนไทยคุนเคยอยาง Giordano,G2000,ZARA แลวยังมีราน
ขายมือถือ,กลอง,รานอาหาร และรานขนมเปนตนหรือเราจะเดินขามไปยังฝم�งถนน 
แคนตั้น (Canton Road) เพ่ือชอปปم�งสินคาแบรนดเนมภายในหาง Harbour 
City แหลงรวมสินคาสําหรับนักชอปปم�งตวัยง มีแบรนดระดับโลกอยาง Louis 
Vuitton, Dior , Gucci , Chanel , Hermes ฯลฯก็ตองมาท่ีถนนสายน้ีสวน



 

 

ราคาก็ถกูกวาเมืองไทยพอสมควร แถมยังมีแบบใหมๆมาใหเลือกอยางจุใจ หรือจะ
เลือกเดินตอไปยังOcean Terminal ซึ่งอยูภายในอาคารเดียวกันก็ไดมีรานของ
เลนอยาง Toy R’us ไวคอยเอาใจคุณหนูๆอีกดวย 

ไดเวลานัดหมาย นําทุกทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติ เช็ค แลป กอก เพ่ือทําการ
เช็คอินสัมภาระเดินทางกลับกรุงเทพฯ** 

21.00 น.  ออกเดินทางกลับสู  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส แอรไลน เท่ียวบินที่ 
EK385(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  

23.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พรอมความ
ประทับใจ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

01 - 03 Jun 2019  16,900 15,900 14,900 3,500 4,500 

08 - 10 Jun 2019  16,900 15,900 14,900 3,500 4,500 

15 - 17 Jun 2019  16,900 15,900 14,900 3,500 4,500 

22 - 24 Jun 2019  16,900 15,900 14,900 3,500 4,500 

29 Jun - 01 Jul 
2019  16,900 15,900 14,900 3,500 4,500 

หมายเหตุ 

อัตราน้ีรวม 

คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัเสนทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุ ช้ันทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะ 
และคาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 



 

 

คาท่ีพักตามระบุในรายการ หองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 
** กรุณาระบุลักษณะหองที่คุณตองการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวทานเองTWN / DBL / SGL 
/ TRP หากไมมีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเปนเตียง Twin ใหกับผูเขาพัก 

คาอาหารท่ีระบุในรายการ 
คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
คารถรับ-สงและนําเท่ียวตามรายการ 
หัวหนาทัวร นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม 
ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม) 

อัตราน้ีไมรวม 

คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพท คาซักรีดเส้ือผา คามินิบารในหอง 
รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากตองการสั่งเพ่ิมกรุณาแจงหัวหนา
ทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด 
คาทําหนังสือเดินทาง 
คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติหรือตางดาว 
คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%(คิดคํานวณจากคาบริการ กรณีตองการใบกํากับภาษี) และคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (คํานวณจากคาบริการ) 
คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ 90 HKD/ทริป เด็กและผูใหญจายเทากัน ยกเวน
เด็กทารก 

เงื่อนไขการใหบริการ 

กรุณาชําระคามัดจําทานละ 7,000 บาท / เดินทางชวงเทศกาลชําระคามัดจําทานละ 10,000 
บาท ทันทีหลังการจอง พรอมแฟกซหรืออีเมลล หนาพาสปอรตและหลักฐานการโอนเงิน เพ่ือทํา
การจอง  สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 15 วัน หากไมมีการชําระมัดจําถือวาการจองไม
สมบูรณ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูท่ีวางมัดจํากอน 
  



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก           

ยกเลิกกอนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจําบางจํานวน หากมีการเกิดคาใชจาย เชน ทางบริษัทไดมัด
จําต๋ัวกับสายการบินแลว หรือ ทางบริษัทไดมีการการันตีโรงแรมกับแลนดทางเมืองนอกแลว 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวนสิทธ์ิเก็บมัดจํา 80% ของจํานวนเงินมัดจํา 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี ยกเวนกรณีหาคนมา
เดินทางแทนได และตองมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรณีต๋ัวเคร่ืองบิน/ต๋ัวเรือ ไดทําการออกแลวและตอง
ทําการแกไขช่ือ 
เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรบัเปลี่ยนวิธีการเดินทางข้ึนนองปง ในกรณีท่ีกระเชาปดปรับปรุง 
หรือสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยจากทางเจาหนาท่ีไมอนุญาตใหขึ้นเพราะถือหลักความปลอดภัย 
ดังน้ันจะไมมีการคืนเงนิทุกกรณี 
กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงาน ไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง
เพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากไมเหลือถึงและไมสามารถเดินทางได 
ต๋ัวเครื่องบินเปนราคาพิเศษกรณีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน, คืนเงินและ
ไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 
เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทจะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวขางตนแลวทั้งหมด 
กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนท่ีพอใจแลวจึงวางมัดจํา 
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม อาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจาก
คาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 

 
 



 

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีท่ีมีการขึ้นลง
ของเงินตราตางประเทศและจากการปรับขึ้นคาน้ํามันของสายการบิน 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวรตามความเหมาะสมท้ังน้ีจะ
ยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
บริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออ่ืนๆ ไมอาจจะรับผิดชอบตอปญหา 
นัดหยุดงาน การเมือง ความลาชา การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แตยังคงรกัษามาตรฐานการบรกิาร
ท่ีดี  เพ่ือใหทานเกิดประโยชนและความสุขในการทองเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความ
ผิดพลาดของสายการบิน แตทางบริษัทจะแกไขใหดีที่สุด 
หากเกิดกรณีทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร ใหถือเปน
ความรับผิดชอบสวนบุคคล 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเน่ือง มาจากภัยจลาจล ประทวง ความไมสงบ
ทางการเมือง 
กรุณาตรงตอเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนัดหมาย 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูรวมเดินทางไมถึง 10 ทาน 
** ออกเดินทางข้ันต่ํา 10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร) 15 ทานข้ึนไป (มีหัวหนาทัวร) ** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวันเดือนทางของทาน ในกรณีกรุปไมสามารถออกเดินทางได 
การทองเท่ียวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการสงเสริมการ
ทองเท่ียวดังกลาวคือ รานจิวเวอรรี่ แตไมไดมีการบังคับซื้อ หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตอง
จายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลาวแลว 
ในกรณีท่ีลูกคาจองทัวรและชําระคามัดจําแลว ถือวาทานไดยอมรับในขอความและเงื่อนไข
ท่ี  บริษัทแจงขางตน 

 


