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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-นัง่รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุชมวิวเดอะพีค 
04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบิน CX616 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
10.30 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยน ำท่ำนนัง่รถโคช้ปรบัอำกำศขำ้ม

สะพำนชงิหมำ่สู่ฝัง่เกำลูน ฮ่องกงตัง้อยูท่ำงทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนีโดย
อยูต่ดิกบัมณฑลกว่ำงตง (กวำงตุง้) โดยมำเก๊ำอยูท่ำงฝัง่ตะวนัตกห่ำงไปรำว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็น
เพยีงหมูบ่ำ้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอ ำเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ หลงัจำกจนีพ่ำยแพใ้นสงครำมฝ่ิน 
เกำะฮ่องกง และเกำลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตำมล ำดบั ต่อมำภำยหลงัในปี 
1898 องักฤษไดท้ ำสญัญำเช่ำซือ้พืน้ทีท่ำงตอนใตข้องล ำน ้ำเซนิเจิน้ ซึง่ปัจจบุนัเรยีกว่ำ ‘เขตดนิแดนใหม่’ 
รวมทัง้เกำะรอบขำ้ง ซึง่มอีำณำบรเิวณกวำ้งใหญ่กว่ำเมื่อครัง้องักฤษเขำ้ยดึครองในสมยัสงครำมฝ่ินเกอืบสบิ
เท่ำ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านสมัผสัประสบการณ์ทีไ่มค่วรพลาดในการมาเทีย่วฮ่องกง นัง่รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุชมวิวเดอะ
พีครถรางจะเคลื่อนผ่านววิทวิทศัน์ในมมุสวยงามและหาชมทีไ่หนไมไ่ดแ้ลว้ ไมว่่าจะเป็นววิของตกึสงูระฟ้า
ของเกาะฮ่องกง หรอืทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่ายวคิตอเรยีและเกาลนู พคีแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ทีสุ่ด
ของฮ่องกง เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1888 ถอืว่าเป็นแห่งแรกในเอเชยี เดมิเป็นรถรางทีใ่ชพ้ลงังานไอ
น ้าในการขบัเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ.1926 กไ็ดถู้กเปลีย่นมาเป็นระบบเกยีรไ์ฟฟ้า และเปลีย่นเป็นการควบคุม
ดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอร ์ ซึง่เป็นระบบใหมล่่าสุดจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นปี ค.ศ.1989 (มี
ประสทิธภิาพ และความปลอดภยัสงู) เมือ่คุณไต่ระดบัขึน้ไปยงัเดอะพคีตามรางกระเชา้ไฟฟ้าถงึอาคาร
ดา้นบนแลว้นัน้ ท่านยงัสามารถขึน้ไปชมบนดาดฟ้าทีเ่รยีกว่า Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเขา้ชม) 
อาคารนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของยอดเขาวคิตอเรยีพคีมลีกัษณะคลา้ยทัง่ ดา้นในนัน้มรีา้นคา้หลายรา้น อสิระ
ใหท้่านไดช้ื่นชมกบับรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลาน าท่านนัง่รถโคช้กลบั
ลงมาดา้นล่าง ***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั*** สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั 
พกัท่ี MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3* ห้องพกัขนาดเลก็ประมาณ 10 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม 

วนัท่ีสอง ฮ่องกง-หาดรีพลสัเบย-์เจ้าแม่กวนอิม-วดัแชกงหมิว-หวงัต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights 

เช้า       รบัประทานอาหารต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 
 น ำท่ำนสู่หาดทรายรีพลสัเบย ์REPULSE BAY หำดทรำยรปูจนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงัใช้

เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตรไ์ปหลำยเรือ่งมรีปูปั้นของเจำ้แมก่วนอมิ และเจำ้แมท่นิโห่วซึง่ท ำหน้ำที่
ปกป้องคุม้ครองชำวประมงโดดเด่นอยูท่่ำมกลำงสวนสวยทีท่อดยำวลงสู่ชำยหำด นมสักำรขอพรจำกเจ้าแม่
กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขำ้มสะพำนต่ออำยซุึง่เชื่อกนัว่ำขำ้มหนึ่งครัง้จะมอีำยุ
เพิม่ขึน้ 3 ปี น ำท่ำนเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร่ี์  ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังำนดไีชน์ทีไ่ดร้บัรำงวลัอนัดบั
เยีย่ม แวะชมสนิคำ้โอท๊อปของจนี ร้านหยก ซึง่ชำวจนีถอืเป็นเครือ่งรำง และเครือ่งประดบัตดิตวั 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่วดัแชกงหมิง หรือวดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีต่ ำบลซ่ำถิน่ ซึง่ถอืเป็นชำนเมอืงของฮ่องกง 
เป็นวดัเก่ำแก่ของฮ่องกง สรำ้งขึน้เมือ่ 400 กว่ำปีผ่ำนมำแลว้ในสมยัรำชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชำในเรือ่งควำม
ศกัดิส์ทิธิใ์นดำ้นของโชคลำภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจำ้พ่อแช ้ ก๊ง และดำบไรพ้่ำยเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์
ประจ ำวดัต ำนำนเล่ำว่ำในช่วงปลำยของรำชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีำรก่อจลำจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่
ประเทศ และเหตุกำรณ์นี้ไดก่้อเกดิบุรษุชำตนิกัรบทีช่ื่อว่ำขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปรำบปรำมควำม
วุ่นวำยทีเ่กดิขึน้แทบทุกสำรทศิ และท่ำนเองกไ็ดช้ื่อว่ำเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่ำไมเ่คยแพใ้คร เพรำะไมว่่ำจะยก
ทพัไปปรำบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดำบคู่กำยของท่ำนกไ็ดช้ื่อว่ำเป็นดำบไรพ้่ำยเช่นกนัดำบ
ไรพ้่ำยของท่ำน คนจนีถอืว่ำมคีวำมเป็นมงคลในดำ้นของศำสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของกำรต่อสูเ้ป็นอย่ำงสูง 
ธนำคำรแบงคอ์อฟไชน่ำของฮ่องกง ถงึกบัจ ำลองดำบของท่ำนไปก่อสรำ้งตกึส ำนักงำนใหญ่ของธนำคำรทีม่ ี
ชื่อว่ำตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกำะฮ่องกงเลยทเีดยีวและวดัแช ้ ก๊ง ยงัเป็นทีม่ำของจี้
กงัหนัน ำโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงกำรกำรท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่ำทวัรไ์หนทีม่ำฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่ำเลอืก
ซือ้สนิคำ้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรำ้งบำรม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนสู่วดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวำงตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่ำ หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่ำแก่อำยกุว่ำรอ้ยปี ทีไ่ม่มี
วนัเสื่อมคลำยไปจำกควำมศรทัธำของประชำชนชำวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ำกมวลชนจ ำนวนมำกทีม่ำสกักำระ 
หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปูคละคลุง้ไปทัว่บรเิวณท่ำนเทพเจำ้หวงัตำ้เซยีนเดมิท่ำนชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษย์
เดนิดนิธรรมดำคนหน่ึง ทีม่จีติเมตตำต่อชำวโลก ท่ำนมคีวำมกตญัญตู่อพ่อแมส่งูมำก และช่วยพ่อแมต่ัง้แต่
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เลก็ ท ำงำนดแูลเลีย้งแพะ อยูม่ำวนัหนึ่งท่ำนไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษำร ่ำเรยีนวชิำบน
ภเูขำไกล ท่ำนหว่องชอ้เผ่งกอ้ตดัสนิใจตำมนกัพรตท่ำนนัน้ไปศกึษำร ่ำเรยีนวชิำ ท่ำนขยนัหมัน่เพยีรเรยีน
จนบรรลุ จนท่ำนสำมำรถเสกกอ้นหนิใหก้ลำยเป็นแพะได ้ เมื่อท่ำนไดร้ ่ำเรยีนวชิำจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้ำ
อำจำรยข์องท่ำนกลบัมำ ใชว้ชิำควำมรูด้ำ้นสมนุไพร เพื่อบ ำเพญ็ประโยชน์ เดนิทำงรกัษำประชำชนจนีทีเ่จบ็
ไข ้ ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่ทุกสำรทศิ เมือ่เกดิโรคระบำดใหญ่ในประเทศจนี ท่ำนหวงัตำ้เซยีนไดใ้ช้
วชิำกำรแพทย ์ จดัยำสมุนไพรใหแ้ก่ชำวบำ้นเพื่อต่อสูก้บัโรครำ้ย ตลอดอำยขุยัทองท่ำน ไดม้ลีกูศษิย์
มำกมำยทีเ่คำรพท่ำนและร ่ำเรยีนวชิำจำกท่ำน จวบจนประชำชนต่ำงยกยอ่งใหท้่ำนเป็นเทพหว่องไท่ซนิ 
และไดต้ัง้ศำลเอำไวเ้พื่อกรำบสกักำระ น าทุกท่านสู่จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) 
ยา่นการคา้ทีส่ าคญัของฮ่องกง ประกอบไปดว้ยตกึรามสงูชนั ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นรบัลมเยน็ๆ รมิอ่าว
วคิตอเรยี ถ่ายรปู ชมแสงสขีองวฒันธรรมและความเจรญิรุง่เรอืงเพราะอ่าววคิตอเรยีเป็นจุดเริม่ตน้ของ
ฮ่องกง น ้าลกึทีค่ ัน่ระหว่างเกาะฮ่องกงกบัแหลมเกาลนูคอืแหล่งจบัปลาของหมูบ่า้นชาวประมง ซึง่ไดเ้ตบิโต
กลายเป็นศูนยก์ลางการคา้ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปัจจุบนัอ่าวนี้ยงัคงเป็นศูนยก์ลางการด าเนินชวีติ
ของเมอืง และยงัเป็นหนึ่งในภูมทิศัน์เมอืงทีง่ดงามเป็นเลศิทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก น าทุกท่านไปชมโชวย์งิ
แสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโต้กนัตามจงัหวะเสยีงเพลง Symphony of Lights ความ
มหศัจรรยเ์ริม่ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสง
และเสยีงครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยูส่องฟากฝัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้า
ของตกึเหล่านี้ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดงใหเ้หน็
ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง ***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั*** สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั 
พกัท่ี MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3* ห้องพกัขนาดเลก็ประมาณ 10 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม 

วนัท่ีสาม สวนสนุกฮ่องกงดิสนียแ์ลนด-์ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 
เช้า       รบัประทานอาหารต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 

กรณีไม่ไปดิสนียแ์ลนด ์หกัค่าใช้จ่ายได้ 2,000 บาท 
กรณีเปล่ียนจากดิสนียแ์ลนด ์ไปลนัเตากระเช้านองปิง 360 หกัค่าใช้จ่ายได้ 1,000 บาท 
น าท่านเดนิทางสู่ ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ซึง่อาณาจกัรแห่งจนิตนาการนี้จะประกอบดว้ยพืน้ที ่ 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
เมนสตรที-ยเูอสเอ, แอดเวนเจอรแ์ลนด,์ แฟนตาซแีลนด,์ ทมูอรโ์รวแ์ลนดแ์ละกรซิลยีก์ลัช-์ทอย สตอรีแ่ลนด ์
โซนใหมล่่าสุด ซึง่แต่ละแห่งต่างมจีดุเด่นความพเิศษเฉพาะตวั ท่องอเมรกิาฉบบัย่อส่วนอยา่งมชีวีติชวีาที่
ถนนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์ รา้นคา้น่ารกัๆ และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี จากนัน้ไปสบูฉีด
อะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภยักบัการล่องเรอืท่องป่าทีเ่ตม็ไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและ
โชวแ์รงระเบดิทีต่ื่นเต้น เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซ ี ทีซ่ึง่คุณจะไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวง
ดนตรปีระสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคตเ์คลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลดัไปยงัอาณาจกัรของ
มนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงัทูมอรโ์รวแ์ลนดด์นิแดนแห่งอนาคต และสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื รถไฟเหาะ 
Space Mountain แน่นอนว่าอยา่ลมืแวะไปถ่ายรปูกบัมคิกี ้ และจบัมอืกบัเจา้เป็ดชื่อกอ้งโลก และโซนใหม่
ล่าสุด ไมค่วรพลาดกบั IT’S A SMALL WORLD ล่องเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาต ิ ซึง่แบ่งเป็นโซน
ของแต่ละชำตไิว ้ โดยตุ๊กตำจะมกีำรเคลื่อนไหวไปตำมเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ย
เสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชำต ิอยำ่ลมืแวะทกัทำยตุ๊กตำสวมชุดประจ ำชำตขิองไทย พรอ้ม
กบัพบโซนใหมล่่ำสุด IRON MAN Experience หนึ่งในซุปเปอรฮ์โีร่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดคนหน่ึงของโลก คุณจะได้
บนิไปกบัไอรอ่นแมนเหนือฟำกฟ้ำของฮ่องกง เพยีงแค่หยบิแว่นตำ Stark Vision ขึน้สวมใส่แลว้เตรยีมตวั
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ส ำหรบักำรเขำ้สู่ยคุใหมอ่ยำ่งเตม็ตวั กำรบนิแต่ละครัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลงังำนจำกเตำ
ปฏกิรณ์อำรค์ของตนเอง และมเีทคโนโลยลี่ำสุดจำกสตำรค์ อนิดสัตรี ้รวมถงึชุดเกรำะโลหะทีม่คีวำมทนทำน
สงู ระบบปัญญำประดษิฐ ์ และกระจกทีซ่่อมแซมตวัเองได้ เมือ่คุณพรอ้มส ำหรบักำรบนิขึน้คุณจะไดท้่อง
ฟำกฟ้ำทีต่ื่นเตน้เรำ้ใจของตวัเมอืง เพื่อชมมมุมองทีแ่ปลกใหมล่่ำสุดและสงูทีสุ่ดบนขอบฟ้ำของฮ่องกง นัน่
คอื Hong Kong Stark Tower หอ้งแสดงนิทรรศกำรทีสุ่ดตื่นตำตื่นใจ และ Stark Expo จะแบ่งหอ้งแสดง
นิทรรศกำรออกเป็นหลำยหอ้ง ใน Hall of Protection คุณสำมำรถชมชุด Iron Man MARK III ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของไอรอ่นแมนไดอ้ยำ่งใกลช้ดิและควำมล ้ำหน้ำชัน้น ำต่ำงๆ ในพลงัของกำรป้องกนั จำกนัน้เขำ้
มำสมัผสัเบือ้งลกึถงึวธิทีีเ่ตำปฏกิรณ์อำรค์สรำ้งพลงังำนทีส่ะอำดเพยีงพอ และยัง่ยนืเพื่อส่งกระแสไฟฟ้ำไป
ทัว่ทัง้เมอืงใน Hall of Energy ตำมดว้ย Hall of Mobility ซึง่คุณจะเหน็ผลงำนชิน้เอกดำ้นเทคโนโลยลี่ำสุด 
จำกสตำรค์ อนิดสัตรี ้และเชญิท่ำนสนุกสนำนกบัเครือ่งเล่นในดสินียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ ตามอธัยาศยั  

***อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือให้ทุกท่านได้มีเวลาอย่างเตม็ท่ี***  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ (กรณุาตรงต่อเวลานัดหมาย) 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.55 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ **ไฟลข์ากลบับางวนั CX709 2200-2355 / CX703 1955-2145** 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ
 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

20-22 ม.ค. 61 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,500.- 
26-28 ม.ค. 61 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,500.- 
27-29 ม.ค. 61 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,500.- 
3-5 ก.พ. 61 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,500.- 
2-4 มี.ค. 61 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3,500.- 
3-5 มี.ค. 61 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,500.- 
8-10 มี.ค. 61 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,500.- 
9-11 มี.ค. 61 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3,500.- 
10-12 มี.ค. 61 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,500.- 
16-18 มี.ค. 61 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3,500.- 
17-19 มี.ค. 61 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,500.- 
23-25 มี.ค. 61 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3,500.- 
24-26 มี.ค. 61 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,500.- 

30 มี.ค.-1 เม.ย. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 4,500.- 
14-16 เม.ย. 61 24,999.- 24,999.- 24,999.- 5,500.- 
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15-17 เม.ย. 61 24,999.- 24,999.- 24,999.- 5,500.- 
 
อตัราน้ีรวม 
ค่ำตัว๋เครือ่งบนิ และภำษนี ้ำมนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง / 
ค่ำอำหำร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่าท่ีพกัตามท่ีระบไุว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพกั 3 ท่านไม่มี
เตียงเสริม) / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละไมเ่กนิ 30 กก. / ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ ตำมรำยกำรทีไ่ด้
ระบุไว ้/ ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิำรตลอด
กำรเดนิทำง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่ำทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดกำรเดนิทำงจำ่ยทปิ 90 HKD/ท่ำน*** / ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย 
และค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำต ิ / ค่ำอำหำร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำธรรมเนียม
กระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนกัเกนิ 30 กก. / ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำซกัรดี โทรศพัท ์ค่ำมนิิบำร ์ฯลฯ / 
ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% และกรณุำแจง้ล่วงหน้ำตัง้แต่ท ำกำรจองกรณตีอ้งกำรใบก ำกบัภำษ ี / ค่ำ
ภำษเีชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาหน้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 

 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทำงทีม่วีนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลอืไมน้่อยกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 
- ตอ้งมหีน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
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เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 25-30 วนั  / คนืค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด หรอืเกบ็ค่ำใชจ้่ำยบำงส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 11-24 วนั / เกบ็ค่ำใชจ้่ำย 5,000-10,000 บำท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 1-10 วนั  / เกบ็ค่ำบรกิำรทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไมอ่ำจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจบ็ทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำ
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ 
2. เนื่องจำกสภำวะน ้ำมนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ้ำมนัขึน้ในอนำคต 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่ำภำษนี ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ เพรำะทำงบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภำษนี ้ำมนัใหมท่ีอ่ำจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไมว่่ำในกรณใีดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนกำร 
เดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่ำน 
5. กำรไมร่บัประทำนอำหำรบำงมือ้ไมเ่ทีย่วตำมรำยกำร ไมส่ำมำรถขอหกัค่ำบรกิำรคนืได ้ เพรำะกำรช ำระค่ำทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย  
6. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ 
7. กำรท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรฐับำล เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วดงักล่ำว  
คอืรำ้นหยก รำ้นบวัหมิะ รำ้นผำ้ไหม รำ้นขนม รำ้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หำกท่ำนใดไมเ่ขำ้รำ้นดงักล่ำวจะตอ้งจำ่ยค่ำทวัร์
เพิม่ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่ำวแลว้ 
 


