#13167 ทัวรฮองกง 3 วัน 2 คืน อิสระชอปปง 1 วันเต็ม วัด
แชกงมิว วัดหวังตาเซียน บิน RJ

ทัวรฮองกง ยานมงกก เลดี้มารเก็ต อิสระชอปปง 1 วันเต็มหรือซื้อทัวรเสริมขึ้น
กระเชานองปง(รวมรถรับ-สง) วัดแชกงมิว วัดหวังตาเซียน เจาแมกวนอิมฮองฮํา
ยานนาธาน จิมซาจุย

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานฮองกงเชกแลปกก





โรงแรม



Penta Hotel
/ SAV Hotel
/ Silka Tsun
Wan หรือ
เทียบเทา

2

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปิ ้งฮองกง







Penta Hotel
/ SAV Hotel
/ Silka Tsun
Wan หรือ
เทียบเทา

3

วัดแชกงหมิว - วัดหวังตา เซียน - โรงงานจิวเวอรรี่ - รา นหยกฮองกง - วัดเจา แมกวนอิมฮ
องฮัม - ยา นถนนนาธาน - จิมซาจุย - โอเชี่ยนเทอรมินัล - ทา อากาศยานฮองกงเชกแล
ปกก - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65

฿11,900

฿11,900

฿10,900

฿5,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก
บาย
13.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q เคาน เตอรสายการบินรอยัลจอรแดน Royal
Jordan Airways (RJ) โดยมีเจาหน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
16.15 น. ออกเดินทางสฮ
ู องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
คํ่า
20.05 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit B”
เดินทางสูแหลงชอปปิ้ งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่ งแหง Mongkok Ladies Market
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

บาย

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนที่ดินที่ถ ูกถมทะเล ที่นี่
เป็ นศูนยการขนสงขนถายสินคาที่สําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานนี้ เป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่มีผูจํานวนโดยสารมากที่สุด
ในโลก

 Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2

อิสระทองเที่ยวฮองกง หรือเลือกซื้อทัวรเสริม



กิจกรรม

เชา
***ไมมีไกดและรถรับสง***
อิสระอาหารเชาตามอัธยาศัย
ใหทานอิสระชอปปิ้ งเต็มอิ่ม ยาน จิมซาจุย SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ อ
ื OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบ
ไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถ ึงกันได หรือ แหลงชอปปิ้ งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่ งแหง
Mongkok Ladies Market หรือ City Gate Outlet แหลงรวมเสื้อผาแบรนดเนม หางOUTLETS ขนาดใหญบนเกาะ
ลันเตา รานอาหารนานาชาติมากมายใหเลือกรับประทานมากถึง 17 รานคารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของหางยังมีราน
กาแฟสุดเกใหนั่งจิบนั่ งพักใหหายเหนื่ อย (อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
**ทานสามารถซื้อ OPTION TOUR**
กระเชานองปิ ง 1,500 บาท (รวมรถรับ-สง) ในกรณีกระเชานองปิ งปิ ดปรังปรุง ไมขาย OPTION TOUR กระเชานองปิ ง
**ราคานี้ แจงกอนเดินทางเทานั ้น**
**จํานวนไมถ ึง 8 ทาน เดินทางโดยรถไฟใตดิน**
คํ่า
ที่พัก Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา



อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงฮองกง

เชา

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปิ้ งฮองกงกันไดต ามอัธยาศัยทั้งวัน ซึ่งในฮองกงเป็ นประเทศที่
ขึ้นชื่ออยางมากเรื่องการชอปปิ้ ง ซึ่งสินคาแบรนดเนมมากมายที่หลายอยางกระหนํ่ าลด
ราคา และการลองเมนูอาหารตางๆ หรือหากมีทัวรเสริม นั กทองเที่ยวก็สามารถเลือกใช
บริการได



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

 Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา
อิสระอาหารเชา อาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรรี่ - รานหยก
- วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - ยานถนนนาธาน - จิมซาจุย - โอ
เชี่ยนเทอรมินัล - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู วัดแชกง หรือที่รูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่ นเอง นมัสการเทพเจาแชกงเพื่อความเป็ น
สิริมงคล
นมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หนึ่ งในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข
เจ็บและพบกับผูคนมากมายที่นําธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ
จากนั ้น เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชน ที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก
(วัดหวังตาเซียนมีการปิ ดปรับปรุงวัดบางสวน ตั้งแตปลาย มี.ค. 62 เป็ นตนไป เป็ นเวลา 1 ปี และยังไมมีกําหนดเปิ ดอยางเป็ น
ทางการ แตยังมีบางสวนที่สามารถเขาไปสักการะได ดังนั ้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกครั้ง)
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
้

่

่

่

้

่

่

จากนั ้น นํ าทานสูเจาแมกวนอิมฮองฮํา เป็ นวัดที่มีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดของฮองกง ไดมีการสรางถนนขึ้นเพื่อเชื่อมตอฮุงฮอมกับ
จิมซาจุย และเมืองเกาลูน
นํ าทานสู ถนนนาธาน ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปิ้ งยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกันที่สถานี จิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่อง
หนั ง,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟ า,กลองถายรูป และสินคาแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ อ
ื OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกัน
และมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถ ึงกันได
ไดเวลาสมควร นํ าทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
21.25 น. เหินฟ ากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอรแดน เที่ยวบินที่ RJ 183
23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบติ่มซํา

วัดแชกงหมิว
เป็ นวัดที่สรางขึ้นมาเพื่อบูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็ นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซึ่งเป็ นที่นิยม
ของทั้งชาวเมืองและนั กทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

วัดหวังตาเซียน
เป็ นวัดชื่อดังยอดนิ ยมของประเทศฮองกง ที่ขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ ซึ่งสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน

โรงงานจิวเวอรรี่
เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเป็ นของ
ประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซึ่งมีกังหันลมที่มีช่ อ
ื เสียงเป็ นที่นิยม
และเป็ นมงคลแกผูสวมใส

รานหยกฮองกง
ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักที่สุดที่ต ลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณนี้ จะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงที่ผานมา แตที่นี่ก็ยังคงไวซึ่งรองรอยของอดีต
เชน สถานี ต ํารวจที่เป็ นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนี ยล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซึ่งเป็ นสัญลักษณของถนนเจด แตถ าคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปั ต ยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกที่ขายอยูที่นี่ ซึ่งมีกวารอยแผง สินคาที่คุณจะพบมากที่สุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซึ่งไดแก แหวน กําไล จี้ และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอื่นๆ ดวยเชนกัน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม
วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือที่ชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน เป็ นวัดที่
สรางขึ้นในปี 1873 ซึ่งตอมาไดมีการสรางถนนในปี 1909 คนงานไดทําการขุดเจาะที่พื้น
และเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึ้น คือมีนํ้าคลายๆ สีเลือดไหลซึม ขึ้นมาเป็ นที่กลาว
ขาน กันทั้งเกาะวาเป็ นเลือดของมังกร ชาวฮองกงเลยมาบริจาคเงินที่วัดนี้ เพื่อเป็ นการแก
เคล็ดใหเจาแมกวนอิมป องกันภัยพบัต ิต างๆ ในทุกๆ ปี ชาวฮองกงรวมไปถึงนั กธุรกิจและ
มหาเศรษฐีชาวฮองกงถือเป็ นประเพณีที่จะมากูเงินเจาแมกวนอิมที่วัดแหงนี้ เพื่อนํ าไปเป็ น
ทุนในการประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

ยานถนนนาธาน
เป็ นถนนหลักในเมืองที่วิ่งอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

จิมซาจุย
ซึ่งเป็ นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก เลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอิ่มจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิ ยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ ศูนยการคาที่กวางขวางเหลานี้ เป็ นแหลงรวมหองเสื้อที่
จําหน ายสินคาแบรนดเนมของดีไซน เนอรนานาชาติช่ อ
ื ดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ น
ที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปปิ้ งที่โอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนํ า
ที่มีใหเลือก

โอเชี่ยนเทอรมินัล
โอเชี่ยนเทอรมินัลหางสรรพสินคายักษใหญ ที่มีความยาวตั้งแตทาเรือสตารเฟอรรี่ ไปตาม
ถนน Canton ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร ภายในมีรานคาตางๆ มากกวา 700 ราน ซึ่ง
เรียกไดวา มาที่นี่ทีเดียวมีครบทุกอยางที่อยากได



คํ่า

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก
เป็ นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนที่ดินที่ถ ูกถมทะเล ที่นี่
เป็ นศูนยการขนสงขนถายสินคาที่สําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานนี้ เป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่มีผูจํานวนโดยสารมากที่สุด
ในโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ
้

วัดหวังตาเซียนมีการปิ ดปรับปรุงวัดบางสวน ตั้งแตปลาย มี.ค. 62 เป็ นตนไป เป็ นเวลา 1 ปี และยังไมมีกําหนดเปิ ดอยาง
เป็ นทางการ แตยังมีบางสวนที่สามารถเขาไปสักการะได ดังนั ้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีก
ครั้ง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นํ าไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
- บริษัทฯมีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อ
ไดหากมีการปรับราคาบัต รโดยสารสูงขึ้น ตามอัต ราคานํ้ ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิป
์ รับราคาตั๋วดังกลาว
- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
- กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรต ไมต รงกับใบหน าปั จจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ต าม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหน าเปลี่ยนไป ดังนั ้น ทานตองทําพาสปอรต เลมใหมกอน
ทําการจองทัวร
- กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
- กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การชําระเงิน
- กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15
วัน มิฉะนั ้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
- คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
- คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
่

่

- คาแรงไกดทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง
- ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
- คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

อัตรานี้ไมรวม:
- ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
- คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ ต ,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษัทฯ
- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ในอัต รา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน **เริ่ม ตั้งแต 1 พ.ค. 62 เป็ นตนไป**
(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
- คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหน าอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของ
ทานเอง**
การทองเที่ยวประเทศจีนนั ้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพื่อเป็ นการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาวคือรานชารานหยกราน
บัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ***ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไมมีการบังคับใหทานซื้อซื้อหรือไมขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเป็ นหลักไมมีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว***รายการทัวรโรงแรมและตารางการบินดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับ
เปลี่ยนไดต ามความเหมาะสม ในกรณีไมลงรานรัฐบาลตองจายเพิ่มทานละ 3,000 บาท
- กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง **มีหัวหน าทัวร
- กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า 7 วันกอนเดินทาง **
- กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา
หน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหน า หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบทุกกรณี
- กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
้

- ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด
- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป วย:
- กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน
การ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง
- ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี

