
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

*จดุเดน่โปรแกรม*พบกบั 3 เมนูเดน่ดงัของฮอ่งกง 
(1) อาหารทะเล “หลหียนุมนุ”ณ หมูบ่า้นประมง 
(2) SHABU หมอ้ไฟ สตูรฮอ่งกง แสนอรอ่ย 
(3) หา่นยา่ง สตูรเด็ดของฮอ่งกง ไมค่วรพลาด 

 
 
 



 

ตารางเดนิทางและราคาทวัร ์
* ราคานีร้วมคา่วซีา่จนีกรุ๊ปเรยีบรอ้ยแลว้ (เฉพาะพาสปอรต์คนไทย) 

* ราคานีส้ าหรับคนไทยเทา่นัน้  (คนตา่งชาต ิ+เพิม่ 2,000.- บาท จากราคาทัวร)์ 

*ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด/์คนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ  1,000.- บาท/ทรปิ(เก็บทีส่นามบนิไทย) 

* ผูใ้หญ/่เด็ก เก็บทปิไกด/์คนขบัรถ ในอัตราเทา่กนัเทา่นัน้, ทารก 0-2 ปี ไมเ่ก็บคา่ทปิไกด ์

ตารางเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

ราคาทารก  
(น ัง่ตกัผูใ้หญ)่ 

พกัเดีย่ว 

27 – 29 พฤษภาคม 2560(HX776/HX769) 14,900.- 12,900.- 5,500.- 

01 – 03 มถินุายน 2560 (RJ182/RJ183) 14,900.- 12,900.- 5,500.- 

10 - 12 มถินุายน 2560(HX776/HX769) 14,900.- 12,900.- 5,500.- 

17 - 19 มถินุายน 2560(HX776/HX769) 14,900.- 12,900.- 5,500.- 

13 – 15 กรกฎาคม 2560 (RJ182/RJ183) 14,900.- 12,900.- 5,500.- 

23 – 25 กรกฎาคม 2560 (RJ182/RJ183) 14,900.- 12,900.- 5,500.- 

10 – 12 กันยายน 2560 (RJ182/RJ183) 14,900.- 12,900.- 5,500.- 

17 - 19 กันยายน 2560 (RJ182/RJ183) 14,900.- 12,900.- 5,500.- 

 
** โปรดอา่น โปรแกรมและเง ือ่นไขท ัง้หมดใหค้รบถว้นทกุคร ัง้ หากมขีอ้สงสยัใดๆ 

โปรดสอบถามผูข้ายทนัท ี กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะถอืวา่ 
** ทา่นรบัทราบ และยนิยอมปฏบิตัติามโปรแกรมและเงือ่นไขอยา่งเขา้ใจตรงกนัแลว้ ** 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ- ฮอ่งกง – โรงแรม  
*ส าหรับพเีรยีด 01 – 03 มถินุายน, 13 – 15, 23 – 25 กรกฏาคม, 10 – 12, 17 – 19 กนัยายน 

13.00น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4เคานเ์ตอร ์Q 
สายการบนิ ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับคณะ 
15.25 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ RJ182 
19.00น.  ทกุทา่นถงึสนามบนิฮอ่งกง หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงฮอ่งกง รับกระเป๋าทีส่ายพาน
เรยีบรอ้ยแลว้ หวัหนา้ทวัรน์ าทา่นเดนิออกทาง Hall B พบไกดท์อ้งถิน่ฮอ่งกง ออกเดนิทางสูเ่กาะเกาลนู 
น่ังแบบ 3-3-3 / มขีองวา่งและเครือ่งดืม่ บรกิารบนเครือ่ง / กระเป๋าโหลดได ้จ ากดั 1 ใบ น ้าหนัก 30 กก. 
หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ไดท้า่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 

*ส าหรับพเีรยีด 27 – 30 พฤษภาคม / 10 – 12, 17 – 19 มถินุายน  

13.00น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4เคานเ์ตอร ์K 
สายการบนิ HONGKONG AIRLINE (HX) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับคณะ 
เครือ่ง AISBUS A330 ทีน่ั่ง 2-4-2 / เสริฟ์ของวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง / กระเป๋า 20 กก. 
15.20 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ HX776 
19.20 น.  มาถงึสนามบนิฮอ่งกง หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าทีส่ายพานเรยีบรอ้ย
หัวหนา้ทัวรน์ าทา่นเดนิออกทาง Hall B พบไกดท์อ้งถิน่ ออกเดนิทางสูเ่กาะเกาลนู 
หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ไดท้า่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก (ฮอ่งกง) GRAND CITY / SAV / M1 / KINGS HOTELหรอืใกลเ้คยีง 
อสิระอาหารเย็นดว้ยตัวเอง พรอ้มพักผอ่น ตามอัธยาศัย 

วนัสอง   ไหวพ้ระ 6 วดั – ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) 

อาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร(1) 

ไหว ้1 เจา้แมก่วนอมิ อา่วรพีลัสเบย(์Repulse Bay)  หาดทรายรปูพระจันทรเ์สีย้วเป็นหนึง่ในหาดที่
สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง เพดานตกแตง่ดว้ยลวดลายมังกรขดเป็นวงทีด่อูลังการ รปูปั้นคูข่อง
เทพทัง้สอง สงูตระหงา่นโดดเดน่ทา่มกลางสวนสวยทอดลงชายหาด 



 

 
ไหว ้2 วดัหมั่นโหม ่(Man Mo Temple) เป็นวดัทีม่คีวามสวยงามดจุภาพวาด สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแกเ่ทพ
แหง่วรรณกรรม (หมั่น) และเทพแหง่สงคราม (โหม)่ ซึง่เป็นทีเ่คารพสกัการะของนักศกึษาผูม้คีวาม
ปรารถนาจะผา่นการสอบคัดเลอืกของราชส านักในจนี ซึง่เป็นระบบทีม่คีวามเขม้งวด และมวีตัถปุระสงค์
เพือ่เฟ้นหาเจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครองทีด่ทีีส่ดุใหแ้ก่รัฐ 

 
ไหว ้3 วดัปักไท ่(Pak Tai Temple) บางคนนยิมเรยีกเทพเจา้แหง่ทอ้งทะเลของลัทธเิตา๋ วา่วา่จอม
จักรพรรดแิหง่สวรรคท์างเหนอื หรอืสวรรคท์ีน่่าพศิวง ชาวบา้นในเฉิง่เจา้ ผูก้อ่สรา้งวดันีข้ ึน้เมือ่ 200 ปี
กอ่น ทีพ่วกเขาเลอืกทีจ่ะเรยีกเทพเจา้องคน์ีด้ว้ยชือ่ ปักไต ้ซึง่ปัจจบุันเป็นชือ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมสงูสดุส าหรับ
เทพองคน์ี ้อัญมณีทางวฒันธรรมแหง่นีป้ระกอบดว้ยงานไมปิ้ดทองซึง่มอีายตุัง้แตส่มัยราชวงศช์งิ 
(1644–1911) และดาบเหล็กสมัยราชวงศซ์ง่ (960–1279) พรอ้มยังมมีังกรแกะสลกัตกแตง่หลังคาเป็น
ลักษณะสถาปัตยกรรมจนีดัง้เดมิ วดันีย้ังเป็นศนูยก์ลางของการเฉลมิฉลองตา่งๆ ในระหวา่งงานเทศกาล
ซาลาเปายอดนยิมทีทั่ง้แปลกและสดุขัว้ ซึง่ตรงกับวนัที ่8 ของเดอืน 4 ตามปฏทินิจันทรคต ิ



 

 
อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพเิศษ! หา่นยา่ง 

ไหว ้4 วดัแชกง หรอื วดักังหัน (Che Kung Temple)ซึง่เป็นวดัทีนั่กทอ่งเทีย่วท่ัวโลกใหค้วามเคารพ
ศรัทธาเป็นอยา่งมาก ถกูกลา่วขานใหเ้ป็นวดัทีข่ ึน้ชือ่ดา้น ขอพรธรุกจิ ขอพรการเงนิ เสรมิดวง แกปี้ชง 
ตามความเชือ่ทีว่า่ การหมนุกังหันจะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้เพือ่ขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ย
ออกไปและน าพาแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ  ขอใหท้่านมคีวามตัง้ใจในการขอพร สถติสิ าเร็จทกุราย
จากนัน้น าทกุทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่(Jewelry Factory) ทา่นจะไดพ้บกับเครือ่งรางของขลัง 
แหวน ก าไล จี ้ดไีซนก์ังหันออกแบบโดยสนิแซชือ่ดังจากวดัแชกง**ของแทต้อ้งทีฮ่อ่งกงเทา่นัน้**
ทา่นสามารถชมและเลอืกซือ้ใสเ่พือ่เสรมิบารม ีวงลอ้กังหันปัดเป่าอปุสรรค พัดพาโชคลาภมาสูต่นเอง
และครอบครัว ซึง่ดาราคนดังนักธรุกจินยิมเชา่เป็นอยา่งมาก ส าเร็จกันเยอะ 

 

 
ไหว ้5 วดัชหีลนิ(Chi Lin Nunnery) เป็นส านักชใีนนกิายมหายาน และสรา้งในรปูแบบสถาปัตยกรรม
ยอ้นยคุของศลิปะจนีสมัยราชวงศถั์งโดยเริม่กอ่สรา้งขึน้ในปี 1934 และกอ่นจะไดรั้บการบรูณะใหมใ่น
รปูแบบของราชวงศถั์งในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารรีกิธาตแุละมสีระบัวทีใ่หค้วามสงบแกด่วง
วญิญาณ นอกจากนี ้ส านักชแีหง่นีย้ังประกอบไปดว้ยโถงอารามหลายโถง บางโถงมรีปูปั้นทอง ดนิ
เหนยีว และไมเ้ป็นตัวแทนของสิ่ง่ศักดิส์ทิธิ ์เชน่ พระศากยมนุพีระโพธสิตัวป์ระกอบไปดว้ยวหิารอยูร่าย
รอบ 13 หลัง จดุเดน่วดันีค้อื สรา้งโดยไมใ่ชต้ะปซูกัตัวเดยีวดา้นในมคีวามสวยงามใหเ้ดนิชม เชน่ สระ
บัวขนาดใหญ ่ตน้บอนไซตัดแตง่สวยงาม สวนหนิทีส่วยงามเป็นธรรมชาต ิและก็เจดยีท์องค า 
หมายเหต:ุ  วดัปิดทกุวนัพธุหากวนัเดนิทางของทา่นตรงกัน บรษัิทฯ จะน าทา่นไปวดัอืน่ทดแทน 



 

 
ไหว ้6 วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple)  เป็นวดัทีม่อีายกุวา่ครึง่ศตวรรษ รายลอ้มดว้ยอาคาร
ทีพั่กอาศัยของการเคหะ ตัววดัมคีวามงดงามดว้ยอาคารทีต่กแตง่แบบจนีโบราณ ตัง้อยูบ่นไหลเ่ขา
เกาลนู เป็นวดัทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นศนูยร์วมแหง่ความเชือ่ทางศาสนาถงึ 3 
ศาสนาดว้ยกัน ไดแ้ก ่เตา๋ พทุธ และขงจื๊อ ในแตล่ะวนัจะมผีูค้นหลั่งไหลมากราบไหวต้ลอดเวลา 
โดยเฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีม่าเพือ่สกัการะขอพรจากทา่นมหาเทพ 

 
จมิซาจุย่ (TsimShaTsui)เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเกาะฮอ่งกง ตัง้อยูบ่นถนนนาธาน เป็นถนนสายช ้

อปป้ิง ทัง้สองฟากฝ่ังของถนนจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมชือ่ดังท่ัวโลก 
เครือ่งหนังชัน้ด ีหา้งสรรพสนิคา้ทันสมัย รา้นอาหารและภัตตาคารสดุหร ูโรงแรมระดับ 5 ดาว 

 
อาหารกลางเย็น ณ หมูบ่า้นประมง (3)อาหารทะเล Lie Yun Mun 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก (ฮอ่งกง)  GRAND CITY / SAV / M1 / KINGS HOTELหรอืใกลเ้คยีง 



 

วนัสาม    ไหวพ้ระ 3 วดั – City Gate Outlet - สนามบนิ            

บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (4) 

ไหว ้7 วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮัม(Kun Im Temple) เป็นวดัเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่
ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษา 

 
ไหว ้8 วดัหยวนหยวน(Yuen Yuen Institute)ขอพรดา้นความส าเร็จเป็นวดัทีม่ฮีวงจุย้ดทีีส่ดุแหง่หนึง่
ของฮอ่งกง และถอืวา่เป็นศนูยร์วมทางศาสนาขนาดใหญ ่เพราะเป็นวดัเดยีวในฮอ่งกงทีบ่ชูาศาสนา
พทุธ เตา๋และขงจือ้ จดุเดน่อยูท่ีว่หิารหรอืหอฟ้า สรา้งดว้ยหนิธรรมชาตดิา้นหลังเพือ่รับพลังมังกรจาก
ภเูขา ดา้นซา้ยขวาโอบลอ้มดว้ยมังกรเขยีว เป็นวดัทีส่วยงามและมขีนาดใหญ ่อยูบ่รเิวณเนนิเขาใกล ้
หมูบ่า้นโลไว ***วดัแหง่นีเ้คยเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครเรือ่งกีเ่พา้*** 

 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพเิศษ! ShabuShabu 

ไหว ้9 พระใหญเ่กาะลันเตา หรอื วดัโป่วหลนิ (Tian Tan Buddha Statue)เป็นวดัทีส่รา้งขึน้เมือ่ปี
1924เป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลก หนัก 250ตันและสงู 34เมตร 
องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ระหวา่งเดนิมาทีว่ดัจะเห็นพระใหญแ่ต่
ไกล หากใครไดไ้ปนมัสการ ขอพรแลว้ ชวีติจะพบแตค่วามสขุความส าเร็จในทกุๆ ดา้น 
หมายเหต ุ ทางกระเชา้นองปิงมปีระกาศ "ปิดปรับปรงุเพือ่ซอ่มบ ารงุ" เป็นเวลา 6 เดอืน นับตัง้แตว่นัที ่
9 มกราคม 2560  บรษัิทฯ จะน าทกุทา่นขึน้สูเ่กาะลันเตา โดยรถโคช้ทดแทน



 

 
ซติีเ้กตุ (City Gate Outlet)ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมสากลชือ่ดังในราคาลด
พเิศษถงึ70%ไมว่า่จะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอืน่ๆ อกีมากมาย  
สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นไปสูส่นามบนิฮอ่งกง** 

 

 
*ส าหรับพเีรยีด 01 – 03 มถินุายน, 13 – 15, 23 – 25 กรกฏาคม, 10 – 12, 17 – 19 กนัยายน 

21.25 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิ ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ)  เทีย่วบนิ RJ183 
23.25 น.  ทกุทา่นถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
น่ังแบบ 3-3-3 / มขีองวา่งและเครือ่งดืม่ บรกิารบนเครือ่ง / กระเป๋าโหลดได ้จ ากดั 1 ใบ น ้าหนัก 30 กก. 
หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ไดท้า่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 

*ส าหรับพเีรยีด 27 – 30 พฤษภาคม / 10 – 12, 17 – 19 มถินุายน  

00.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิHONGKONG AIRLINE (HX) เทีย่วบนิ HX769 
เครือ่ง AISBUS A320 ทีน่ั่ง 2-4-2 / เสริฟ์ของวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง / กระเป๋า 20 กก. 
02.35 น.  ทกุทา่นถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
หมายเหต:ุ  ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ไดท้า่นจะไดรั้บทีน่ั่งแบบสุม่เทา่นัน้ 

 
ขอ้ส าคญัควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืงก าหนดให ้
มกีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วท่ัวไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, 
หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวร ์ดว้ย เพราะมผีลกับ
ราคาทัวรจ์งึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะ
ชมซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 



 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

1. ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  
2. ทีพั่กโรงแรม 3ดาว รวม 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพั้กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 
3. อาหาร 5มือ้ ตามโปรแกรม (สงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
4. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม 
5. คา่บรกิาร ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชค่า่ทปิ) 
6. คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
7. ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ500,000 หรอื 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
8. ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
9. คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 1 ใบ จ ากัดไมเ่กนิ 20 กก.  

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1. คา่ทปิ ไกดแ์ละคนขบัรถ (ทอ้งถิน่)  ผูใ้หญแ่ละเด็กเก็บเทา่กัน 1,000.- บาท / ทา่น/ทรปิ 
2. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ตามสนิน ้าใจของทกุทา่น ไมบ่ังคับใดๆ 
3. ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,

อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีคา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภัิยทาง
ธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจาก
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่
นอกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์

1. ช าระมัดจ าคา่ทัวร5์,000 บาท ภายใน 2วัน นับจากวนัทีย่นืยันจอง สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่น
เดนิทาง20วนัท าการ เนือ่งจากอยูใ่นชว่งวนัหยดุยาว (กรณีทา่นจองหลัง20วัน กอ่นเดนิทาง *
ตอ้งช าระเต็มจ านวนเทา่นัน้*)พรอ้มแนบส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ขอภาพชดัเจนเทา่นัน้) โดยมี
วนัหมดอายคุงเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  และมหีนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

 
ส าคัญมาก!!  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิทีน่ ัง่อตัโนมตั ิหากทา่นไมช่ าระคา่มัดจ าคา่ทัวร ์

ตามก าหนดวนัช าระเงนิ  เพือ่ใหส้ทิธิส์ าหรับผูท้ีช่ าระคา่ทัวรเ์ขา้มากอ่น 
 
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
1. ทัวรเ์ป็นราคาเหมาในอัตราพเิศษ ไมส่ามารถยกเลกิ หรอื ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกไมว่า่

ดว้ยกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์กุกรณี  
3. กรณงีดการใชบ้รกิารรายการทัวรใ์ดรายการหนึง่ หรอื ไมเ่ดนิทางครบทัง้โปรแกรมพรอ้มกรุ๊ป 

บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์และปฏเิสธกิารคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นทกุกรณี 



 

4. กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ทา่นตอ้งมใีบรับรองแพทย ์(จากโรงพยาบาลเทา่นัน้) 
มารับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่น
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การ
ยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอื
สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

 
เง ือ่นไขส าคญัควรทราบ 
 

1. ราคานีส้ าหรับกรุ๊ปทีม่จี านวนผูเ้ดนิทาง (ช าระคา่ทัวร ์100 %)จ านวน  20ทา่น ขึน้ไปเทา่นัน้  
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทาง
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค ์

2. หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ าและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ 
- 3 วนั กอ่นเดนิทาง ทา่นจะไดรั้บใบนัดหมายเพือ่เตรยีมตัวการเดนิทาง  
- 1 วนั กอ่นเดนิทาง  หัวหนา้ทัวรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรยีมตัวเดนิทางแกท่า่นอกีครัง้ 

3. อัตราคา่บรกิารทัวรน์ีส้ าหรับโปรแกรมลงรา้นคา้ทอ้งถิน่ โดยรว่มกับการทอ่งเทีย่วประเทศนัน้ๆ 
เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้ับนักทอ่งเทีย่วท่ัวไปไดรู้จั้ก ไดแ้ก ่หยก, 
บัวหมิะ, ผา้ไหม, ชาสมนุไพร, ไขม่กุ, การนวดฝ่าเทา้ฯลฯ ซึง่สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นให ้
ทา่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยัด จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทุกรา้นคา้มคีวาม
จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมสนิคา้ดังกลา่ว...โดยใชเ้วลาประมาณ 60-90 นาท ีตอ่รา้นคา้
ทา่นจะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับซือ้ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
หากทา่นประสงคจ์ะไมเ่ขา้รา้นคา้ทอ้งถิน่ดังกลา่ว ไมว่า่จะกอ่นซือ้ทัวร ์หรอื วนัเดนิทางไปถงึ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทัวรเ์พิม่ ในอัตรา 1,000 หยวน (เงนิสกลุจนีเทา่นัน้) 

4. ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุ65 ปี ขึน้ไป หรอื ทา่นทีร่อ้งขอรถเข็นผูส้งูอาย ุ(Wheel Chair)จ าเป็นตอ้งมี
ใบรับรองแพทยป์ระกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยันสขุภาพวา่ทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ 
เนือ่งจากโปรแกรมเสน้ทางนี ้ทา่นตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพั่กบอ่ย
หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ ทา่นชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ 
มอีาการหอบหดืชกัเกรงชดัเจน  หรอื ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดยค านงึถงึความปลอดภัยทา่นเป็นส าคัญ 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสม อันเนือ่งจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ 
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  มัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ 
โดยจะค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางได ้ทา่นตอ้งเดนิทาง
ไป-กลับตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้  *กรณีทา่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ทา่นตอ้งแจง้กอ่น
เดนิทาง 7 วนัเทา่นัน้ พรอ้มสง่พาสปอรต์มาใหม ่ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท ตอ่ทา่น 

7. ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ที่
ใหรั้บทราบกอ่นการท าจองทัวร ์ทา่นจะสามารถผา่นดา่นไดเ้ร็วขึน้ โดยไมต่อ้งตอ่แถวในกรุ๊ป 
โดยทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

8. บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกัน กรณทีีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 
จะตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

9. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมี
ส ิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


