
#13167 ทัวรฮองกง 3 วัน 2 คืน อิสระชอปปง 1 วันเต็ม วัด
แชกงมิว วัดหวังตาเซียน บิน RJ
ทัวรฮองกง ยานมงกก เลด้ีมารเก็ต อิสระชอปปง 1 วันเต็มหรือซ้ือทัวรเสริมขึ้น
กระเชานองปง(รวมรถรับ-สง) วัดแชกงมิว วัดหวังตาเซียน เจาแมกวนอิมฮองฮํา
ยานนาธาน จิมซาจุย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก   

Penta Hotel
/ SAV Hotel
/ Silka Tsun
Wan หรือ
เทียบเทา

2 อิสระทองเที่ยวหรือชอปป้ิงฮองกง   

Penta Hotel
/ SAV Hotel
/ Silka Tsun
Wan หรือ
เทียบเทา

3 วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - วัดเจาแมกวนอิมฮ
องฮัม - ยานถนนนาธาน - จิมซาจุย - โอเช่ียนเทอรมินัล - ทาอากาศยานฮองกงเชกแล
ปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 อิสระทองเท่ียวฮองกง หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 กิจกรรม บาย

13.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q เคานเตอรสายการบินรอยัลจอรแดน Royal
Jordan Airways (RJ) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

16.15 น. ออกเดินทางสูฮองกง โดยเท่ียวบิน RJ 182 **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

ค่ํา

20.05 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit B”

เดินทางสูแหลงชอปป้ิงท่ีขึ้นชื่ออีกหน่ึงแหง Mongkok Ladies Market

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ท่ีพัก Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก คํ่า

 Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก



วันท่ี 3 วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก
- วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - ยานถนนนาธาน - จิมซาจุย - โอ
เชี่ยนเทอรมินัล - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารเชา อาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

***ไมมีไกดและรถรับสง***

อิสระอาหารเชาตามอัธยาศัย

ใหทานอิสระชอปป้ิงเต็มอ่ิม ยาน จิมซาจุย SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบ
ไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได หรือ แหลงชอปป้ิงท่ีขึ้นชื่ออีกหน่ึงแหง
Mongkok Ladies Market หรือ City Gate Outlet แหลงรวมเสื้อผาแบรนดเนม หางOUTLETS ขนาดใหญบนเกาะ
ลันเตา รานอาหารนานาชาติมากมายใหเลือกรับประทานมากถึง 17 รานคารวมท้ังอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของหางยังมีราน
กาแฟสุดเกใหน่ังจิบน่ังพักใหหายเหน่ือย (อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

**ทานสามารถซ้ือ OPTION TOUR**

กระเชานองปิง 1,500 บาท (รวมรถรับ-สง) ในกรณีกระเชานองปิงปิดปรังปรุง ไมขาย OPTION TOUR กระเชานองปิง

**ราคาน้ีแจงกอนเดินทางเทานั้น**

**จํานวนไมถึง 8 ทาน เดินทางโดยรถไฟใตดิน**

ค่ํา

ท่ีพัก Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงฮองกง เชา

อิสระทองเท่ียวหรือชอปป้ิงฮองกงกันไดตามอัธยาศัยท้ังวัน ซ่ึงในฮองกงเป็นประเทศท่ี
ขึ้นชื่ออยางมากเรื่องการชอปป้ิง ซ่ึงสินคาแบรนดเนมมากมายท่ีหลายอยางกระหน่ําลด
ราคา และการลองเมนูอาหารตางๆ หรือหากมีทัวรเสริม นักทองเท่ียวก็สามารถเลือกใช
บริการได

 คํ่า  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู วัดแชกง หรือท่ีรูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน น่ันเอง นมัสการเทพเจาแชกงเพ่ือความเป็น
สิริมงคล

นมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุดของฮองกง เทพซ่ึงขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข
เจ็บและพบกับผูคนมากมายท่ีนําธูปและของมาสักการะเพ่ือขอพรตางๆตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ

จากนั้น เย่ียมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ท่ีขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชน ท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียมยอดและแวะชมโรงงานหยก
(วัดหวังตาเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางสวน ตั้งแตปลาย มี.ค. 62 เป็นตนไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไมมีกําหนดเปิดอยางเป็น
ทางการ แตยังมีบางสวนท่ีสามารถเขาไปสักการะได ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกครั้ง)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

้ ่ ่ ่ ้ ่ ่



จากนั้น นําทานสูเจาแมกวนอิมฮองฮํา เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของฮองกง ไดมีการสรางถนนขึ้นเพ่ือเชื่อมตอฮุงฮอมกับ
จิมซาจุย และเมืองเกาลูน

นําทานสู ถนนนาธาน ใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิงยานจิมซาจุยมักจะตั้งตนกันท่ีสถานีจิมซาจุยมีรานขายของท้ัง เครื่อง
หนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใชไฟฟา,กลองถายรูป และสินคาแบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอน
มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกัน
และมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

21.25 น. เหินฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอรแดน เท่ียวบินท่ี RJ 183

23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วัดแชกงหมิว

วัดหวังตาเซียน

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยกฮองกง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร แบบติ่มซํา

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักท่ีสุดท่ีตลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณน้ีจะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงท่ีผานมา แตท่ีน่ีก็ยังคงไวซ่ึงรองรอยของอดีต
เชน สถานีตํารวจท่ีเป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของถนนเจด แตถาคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกท่ีขายอยูท่ีน่ี ซ่ึงมีกวารอยแผง สินคาท่ีคุณจะพบมากท่ีสุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซ่ึงไดแก แหวน กําไล จ้ี และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอ่ืนๆ ดวยเชนกัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ
้

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม

ยานถนนนาธาน

จิมซาจุย

โอเชี่ยนเทอรมินัล

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือท่ีชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน เป็นวัดท่ี
สรางขึ้นในปี 1873 ซ่ึงตอมาไดมีการสรางถนนในปี 1909 คนงานไดทําการขุดเจาะท่ีพ้ืน
และเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึ้น คือมีน้ําคลายๆ สีเลือดไหลซึม ขึ้นมาเป็นท่ีกลาว
ขาน กันท้ังเกาะวาเป็นเลือดของมังกร ชาวฮองกงเลยมาบริจาคเงินท่ีวัดน้ีเพ่ือเป็นการแก
เคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกันภัยพบัติตางๆ ในทุกๆ ปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและ
มหาเศรษฐีชาวฮองกงถือเป็นประเพณีท่ีจะมากูเงินเจาแมกวนอิมท่ีวัดแหงน้ีเพ่ือนําไปเป็น
ทุนในการประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนํา
ท่ีมีใหเลือก

โอเชี่ยนเทอรมินัลหางสรรพสินคายักษใหญ ท่ีมีความยาวตั้งแตทาเรือสตารเฟอรรี่ ไปตาม
ถนน Canton ระยะทางกวาครึ่งกิโลเมตร ภายในมีรานคาตางๆ มากกวา 700 ราน ซ่ึง
เรียกไดวา มาท่ีน่ีทีเดียวมีครบทุกอยางท่ีอยากได

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของฮองกง ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกกบนท่ีดินท่ีถูกถมทะเล ท่ีน่ี
เป็นศูนยการขนสงขนถายสินคาท่ีสําคัญในภูมิภาคศูนยรวมผูโดยสารและประตูสูจุดหมาย
ปลายทางในจีน ทาอากาศยานน้ีเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีมีผูจํานวนโดยสารมากท่ีสุด
ในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



วัดหวังตาเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางสวน ตั้งแตปลาย มี.ค. 62 เป็นตนไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไมมีกําหนดเปิดอยาง
เป็นทางการ แตยังมีบางสวนท่ีสามารถเขาไปสักการะได ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีก
ครั้ง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

- บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

- กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อ
ไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

- กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

- กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น
 

การชําระเงิน
- กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15

วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

่ ่



- คาแรงไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
 

อัตรานี้ไมรวม:
- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ในอัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน  **เริ่ม ตั้งแต 1 พ.ค. 62 เป็นตนไป**
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ
ทานเอง**
 

การทองเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพ่ือเป็นการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาวคือรานชารานหยกราน
บัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ***ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไมมีการบังคับใหทานซ้ือซ้ือหรือไมขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเป็นหลักไมมีการบังคับใดใดท้ังสิ้นหากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิมทางบริษัทฯจะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว***รายการทัวรโรงแรมและตารางการบินดังกลาวขางตนอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับสับ
เปล่ียนไดตามความเหมาะสม ในกรณีไมลงรานรัฐบาลตองจายเพ่ิมทานละ 3,000 บาท

- กรุป 9 ทาน ขึ้นไปออกเดินทาง **มีหัวหนาทัวร 

- กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วันกอนเดินทาง **

- กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา
หนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น
 

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

้



- ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด

- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย: 

- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            การ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

- ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 


