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น่ังรถรางพคีแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ 

ขอพรหลวงพอ่แชกง วัดกังหัน และเทพเจ้าหวังต้าเซียน 

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า  

ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม ถนนนาธาน และซิต้ีเกท เอ้าท์เลท 

***พเิศษ...เป็ดย่างต้นต ารับฮ่องกง*** 
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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-นัง่รถรางพีคแทรม-เจ้าแม่กวนอิมรีพลสัเบย-์ช้อปป้ิง-Symphony of Lights  
02.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 5 เคาน์เตอร ์ K สายการบิน

ฮ่องกงแอรไ์ลน์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
04.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX762 (บรกิารอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
09.00 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
 เวลาบินตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป 
01.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 5 เคาน์เตอร ์ K สายการบิน

ฮ่องกงแอรไ์ลน์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
03.20 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX762 (บรกิารอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
06.55 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น าท่านนัง่รถโคช้ปรบัอากาศขา้มสะพานชงิหมา่สู่ฝัง่เกาลนู ฮ่องกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีโดยอยูต่ดิกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยูท่างฝัง่ตะวนัตกห่าง
ไปราว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอซนิอนัเมอืงเซนิเจิน้ 
หลงัจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะฮ่องกง และเกาลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 
1860 ตามล าดบั ต่อมาภายหลงัในปี 1898 องักฤษไดท้ าสญัญาเช่าซือ้พืน้ทีท่างตอนใตข้องล าน ้าเซนิเจิน้ 
ซึง่ปัจจุบนัเรยีกว่า ‘เขตดนิแดนใหม่’ รวมทัง้เกาะรอบขา้ง ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กว่าเมือ่ครัง้องักฤษ
เขา้ยดึครองในสมยัสงครามฝ่ินเกอืบสบิเท่าน าท่านสมัผสัประสบการณ์ทีไ่มค่วรพลาดในการมาเทีย่วฮ่องกง 
นัง่รถรางพีคแทรมขึ้นสู่จดุชมวิวเดอะพีครถรางจะเคลื่อนผ่านววิทวิทศัน์ในมมุสวยงามและหาชมทีไ่หน
ไมไ่ดแ้ลว้ ไมว่่าจะเป็นววิของตกึสงูระฟ้าของเกาะฮ่องกง หรอืทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่ายวคิตอเรยีและ
เกาลนูพคีแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ทีสุ่ดของฮ่องกง เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1888 ถอืว่าเป็นแห่งแรกใน
เอเชยี เดมิเป็นรถรางทีใ่ชพ้ลงังานไอน ้าในการขบัเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ.1926 กไ็ดถู้กเปลีย่นมาเป็นระบบเกยีร์
ไฟฟ้า และเปลีย่นเป็นการควบคุมดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอร ์ ซึง่เป็นระบบใหมล่่าสุดจากประเทศ
สวติเซอรแ์ลนดใ์นปี ค.ศ.1989 (มปีระสทิธภิาพ และความปลอดภยัสงู)เมือ่คุณไต่ระดบัขึน้ไปยงัเดอะพคี
ตามรางกระเชา้ไฟฟ้าถงึอาคารดา้นบนแลว้นัน้ ท่านยงัสามารถขึน้ไปชมบนดาดฟ้าทีเ่รยีกว่า Peak Tower 
Sky Terrace (ไมร่วมค่าเขา้ชม) อาคารน้ีถอืเป็นสญัลกัษณ์ของยอดเขาวคิตอเรยีพคีมลีกัษณะคลา้ยทัง่ ดา้น
ในนัน้มรีา้นคา้หลายรา้น อสิระใหท้่านไดช้ื่นชมกบับรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยัสมควร
แก่เวลาน าท่านนัง่รถโคช้กลบัลงมาดา้นล่าง น าท่านสู่หาดทรายรีพลสัเบยR์EPULSE BAY หาดทรายรปู
จนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีุดแห่งหนึ่ง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปัน้ของเจา้
แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโห่วซึง่ท าหน้าทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อด
ยาวลงสู่ชายหาด นมสัการขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพาน
ต่ออายซุึง่เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี และน าท่านเลอืกซือ้สมนุไพรจนี ซึง่ถอืเป็นสนิคา้เพื่อ
สุขภาพ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 อสิระชอ้ปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะ

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆอยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใด
ศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ที่
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จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะ
อิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที่โอ
เช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิ
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่
Toy’s Us พรอ้มชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสยีงเพลง 
Symphony of Lightsความมหศัจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอด
ตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยูส่องฟากฝัง่
ของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสว่าง
ตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 
***อิสระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกและให้เวลาในการช้อปป้ิงได้อย่างเตม็ท่ี*** 
พกัท่ี SILKA TSUEN WAN HOTEL / SAV HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเท่า 3* ห้องพกัขนาดเลก็ 
10-12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม 

วนัท่ีสอง เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า-วดัแชกงหมิว-หวงัต้าเซียน-ช้อปป้ิงซิต้ีเกท-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารแบบต๋ิมซ า  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ าKun Im Temple เป็นวดัเจา้แมก่วนอมิทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งในย่านฮ
องฮ า ทุกท่านจะไดข้อพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตาช่วยคุม้ครองและปกปักรกัษา หรอืคน
ไทยจะรูจ้กักนัในนามเจา้แม่กวนอมิยมืเงนิ ซึง่เป็นทีเ่ชื่อรูจ้กัและนบัถอืกนัมาก 
น าท่านเดนิทางสู่วดัแชกงหมิง หรือวดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีต่ าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง 
เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรือ่งความ
ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พ่อแช ้ ก๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์
ประจ าวดัต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่
ประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก่้อเกดิบุรษุชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช ้ ก๊ง ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความ
วุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนกัรบทีไ่ดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยก
ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนัดาบ
ไรพ้่ายของท่าน คนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง 
ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ ี
ชื่อว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีวและวดัแช ้ ก๊ง ยงัเป็นทีม่าของจี้
กงัหนัน าโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืก
ซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด พรอ้มแวะ
ชมหยก ทีช่าวฮ่องกงนิยมใส่เพราะถอืว่าเป็นทัง้เครือ่งประดบัทีช่่วยน าโชค น าท่านสู่วดัหวงัต้าเซียน (คน
จนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ทีไ่ม่มวีนัเสื่อมคลายไปจากความ
ศรทัธาของประชาชนชาวฮ่องกง สงัเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสกัการะ หรอืแมก้ระทัง่ควนัธปู
คละคลุง้ไปทัว่บรเิวณท่านเทพเจา้หวงัต้าเซยีนเดมิท่านชื่อ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง 
ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวามกตญัญูต่อพ่อแมส่งูมาก และช่วยพ่อแมต่ัง้แต่เลก็ ท างานดแูลเลีย้งแพะ 
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อยูม่าวนัหนึ่งท่านไดพ้บกบันกัพรต และนกัพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบนภเูขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่ง
กอ้ตดัสนิใจตามนกัพรตท่านนัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ท่านขยนัหมัน่เพยีรเรยีนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสก
กอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมือ่ท่านไดร้ ่าเรยีนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องท่านกลบัมา ใชว้ชิา
ความรูด้า้นสมนุไพร เพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ เดนิทางรกัษาประชาชนจนีทีเ่จบ็ไข ้ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไปทัว่
ทุกสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวงัตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์จดัยาสมนุไพรใหแ้ก่
ชาวบา้นเพื่อต่อสูก้บัโรครา้ย ตลอดอายขุยัทองท่าน ไดม้ลีกูศษิยม์ากมายทีเ่คารพท่านและร ่าเรยีนวชิาจาก
ท่าน จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท้่านเป็นเทพหว่องไท่ซนิ และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พื่อกราบสกัการะ
หลงัจากนัน้ใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีC่ity gate Outletเป็นตกึทีข่ายแต่สนิคา้ราคาลดพเิศษ 50-
80% ขึน้ไป ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา มอียู่ 70 กว่ายีห่อ้ เช่นNike, Adidas, Roots, Puma, 
Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse,Polo, Samsonite, Crocs และชัน้ใต้
ดนิจะม ีSupermarket ขนาดใหญ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ สมควรแก่เวลาน าเดนิทางสู่สนามบนิ 

02.00 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์เท่ียวบินท่ี HX767 (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
04.00 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
00.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์เท่ียวบินท่ี HX769 (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
02.35 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 
 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ไฟลบิ์น 
ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 

ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

1-2 ก.ย. 
HX762 0440-0900 
HX767 0200-0400 

9,888 9,888 9,888 2,500 

8-9 ก.ย. 
HX762 0440-0900 
HX767 0200-0400 

9,888 9,888 9,888 2,500 

15-16 ก.ย. 
HX762 0440-0900 
HX767 0200-0400 

9,888 9,888 9,888 2,500 

22-23 ก.ย. 
HX762 0440-0900 
HX767 0200-0400 

9,888 9,888 9,888 2,500 

14-15 ต.ค. 
HX762 0440-0900 
HX769 0035-0235 

12,888 12,888 12,888 2,500 

20-21 ต.ค. 
HX762 0440-0900 
HX769 0035-0235 

12,888 12,888 12,888 2,500 

27-28 ต.ค. 
HX762 0440-0900 
HX767 0200-0400 

10,888 10,888 10,888 2,500 

3-4 พ.ย. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

10,888 10,888 10,888 2,500 
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10-11 พ.ย. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

10,888 10,888 10,888 2,500 

17-18 พ.ย. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

10,888 10,888 10,888 2,500 

24-25 พ.ย. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

10,888 10,888 10,888 2,500 

1-2 ธ.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

10,888 10,888 10,888 2,500 

8-9 ธ.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

14,888 14,888 14,888 2,500 

15-16 ธ.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

10,888 10,888 10,888 2,500 

22-23 ธ.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

11,888 11,888 11,888 2,500 

29-30 ธ.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

15,888 15,888 15,888 2,500 

31 ธ.ค.-1 ม.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

15,888 15,888 15,888 2,500 

5-6 ม.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

9,888 9,888 9,888 2,500 

12-13 ม.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

9,888 9,888 9,888 2,500 

19-20 ม.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

9,888 9,888 9,888 2,500 

26-27 ม.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

10,888 10,888 10,888 2,500 

16-17 ก.พ. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

10,888 10,888 10,888 2,500 

23-24 ก.พ. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

10,888 10,888 10,888 2,500 

2-3 มี.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

11,888 11,888 11,888 2,500 

9-10 มี.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

11,888 11,888 11,888 2,500 

16-17 มี.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

11,888 11,888 11,888 2,500 

23-24 มี.ค. HX762 0320-0655 11,888 11,888 11,888 2,500 
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HX767 0200-0410 

30-31 มี.ค. 
HX762 0320-0655 
HX767 0200-0410 

11,888 11,888 11,888 2,500 

 
อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ(ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าท่ีพกัตามท่ีระบไุว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพกั 3 ท่านไม่มี
เตียงเสริม) / ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ด้
ระบุไว ้/ ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอด
การเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่าทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 90 HKD/ท่าน*** / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย 
และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียม
กระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 20 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณตีอ้งการใบก ากบัภาษ ี / ค่า
ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
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1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 
7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว  
คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัร์
เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 


