
                                                                                                                           

 

 

 
 

โดยสายการบนิCathay Pacific Airways(CX) 
(พกัโรงแรม 4 ดาว ยา่นชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ ) 

พเิศษ! นมสัการเจา้แมก่วนอมิองคใ์หญ ่

       วดัซซีา้น Unseen ฮอ่งกงกอ่นใคร 

ไหวพ้ระตอ้นรบัปีใหม ่5 วดัดงั 

@ วดัเจา้แมก่วนอมิ  รพีลสัเบย ์

@ วดัเจา้แมก่วนอมิองคใ์หม ่วดัซซีา้น 

@ วดัแชกงหมวิ 

@ วดัโป๋หลนิ (พระใหญน่องปิง) 

@ วดัหวงัตา้เซยีน 

 
 



                                                                                                                           

 

วนัแรก    กรุงเทพ - ฮ่องกง –ช้อปป้ิง  

08.00 น.        คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู6 แถว M  สายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์( CX )เพื่อทําการเช็คอินตัว๋ 
11.05 น. เหิรฟ้าสูฮ่่องกง โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์  เที่ยวบินที ่CX750 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
15.00 น ถึงทา่อากาศยานใหม ่เช็กลปัก๊อกลงทนุด้วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหมึา   

เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้วนําทา่นเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั 
อิสระให้ทา่นช้อปปิง้อยา่งเต็มที่ใจกลางแหลง่ช้อปปิง้ยา่นถนนนาธาน   หรือช้อปปิง้ที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กบั
สนิค้าที่มีช่ือเสยีงจากทัว่ทกุมมุโลก และให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าบริเวณถนนนาธานซึง่เป็นใจกลางแหลง่ช้อปปิง้กบัสนิค้า
หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น 
( วันน้ีอิสระอาหารเยน็ เพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจ ) 

 คืนนีพ้กัที่  Eaton Hotel   ( 4 ดาว) http://www.eatonhongkong.com/th/ 

วนัที่สอง      ฮ่องกง –ซิตีท้วัร์(เจ้าแม่กวนอมิ-วคิตอเรียพคี 
              –รีพลัส์เบย์–วดัแชกงหมิว-วดัหวังต้าเซียน -พระใหญ่นองปิง- 
               ช้อปป้ิงซิตีเ้กท  

               
เช้า อาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร    บริการทา่นด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อนัออ่นนุม่ 

ฯลฯ ปรุงรสตามสตูรต้นตําหรับกวางตุ้งแท้  หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสูฮ่่องกง   ลอดอโุมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทศัน์รอบเกาะ
ฮ่องกง ผา่นชมยา่นธุรกิจการค้าตา่งๆ อนัทนัสมยั  นําทา่นสูว่ิคตอเรียพีค เพื่อขึน้ชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค  ชมความงาม
ของอา่วฮ่องกงที่สวยงามเลือ่งลอืไปทัว่โลก  ถ่ายรูปกบัตกึสงู 3 อนัดบัของฮ่องกง ช่ืนชมกบัวิวทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงสกัครู่    
แล้วนําทา่นสู ่ รีพัลส์เบย์ Repulse Bay   ซึง่ช่ืออา่วนีไ้ด้มาจากช่ือเรือรบขององักฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อา่วอา่วด้าน
นีเ้ป็นอา่วนํา้ตืน้ซึง่ได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   แตท่ี่นา่สนใจคือ
ด้านหนึง่ของอา่วมีวดั พระพทุธรูป และเทพเจ้าตา่งๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเช่ือถือศรัทธา พระสงักจัจาย 
บชูาเพื่อความสขุ,  เจ้าสมทุร เทพเจ้าแหง่โชคการงาน  พระกาฬเทพเจ้าแหง่ความมัง่คัง่เหลอืกินเหลอืใช้  มีเทพแหง่วาสนา  



                                                                                                                           

 

เทพแหง่ดวงชะตา  รวมทัง้กามเทพ  ที่มีวิธีการเสีย่งทายด้วยด้ายแดง   และอธิษฐานด้วยการลบูคลาํหินก้อนกลมอยา่งตัง้ใจ   
อิสระทา่นสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแหง่นีค้ืออีกด้านของเสนห์่ท่ีค้นพบได้ไมไ่กลเลยจากใจกลางเมือง   แล้วแล้ว
นําชมโรงงานโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัและกงัหนันําโชค ซึง่เช่ือ
กนัวา่หากใครมีกงัหนันีจ้ะพดัพาสิง่ไมด่ีออกจากตวัและจะพดัพาสิง่ดีๆๆเข้ามาในชีวิต อีกทัง้ช่วยในเร่ืองของโชคลาภเงินทอง 
ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในทา่นท่ีทําธุรกิจ  หากเป็นข้าราชการจะได้เลือ่นยศเลือ่นตําแหนง่หากเป็นลกูน้องพนกังานบริษัท
จะเป็นท่ีรักของ    

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภตัตาคาร     จากนัน้นําทา่นเดินทางสูว่ัดแชกงหมิว(กังหันน าโชค) ซึง่เป็นวดัที่คน
ฮ่องกงเคารพนบัถือเป็นอยา่งมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหนึง่ของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทกุๆปีชาวฮ่องกงจะแยง่กนัเข้าไปปัก
ธูปในพระอโุบสถเป็นคนแรกๆและหมนุกงัหนัท่ีสามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองให้ดีขึน้ ถ้าได้ทําแล้วในปีนัน้ดวงชะตา
ของคนๆนัน้จะดีตลอดปีซึง่เป็นความเช่ือของคนฮ่องกง ฉะนัน้คนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมนุกงัหนัก่อนท่ีจะไปทํา
ธุรกิจหรือริเร่ิมธุรกิจอยา่งอื่นโดยเฉพาะเหลา่ข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมนุกงัหนัเพื่อให้หน้าที่การงาน
ราบร่ืนเป็นท่ีรักของเจ้านายและพวกพ้อง ทัง้ยงัปัดเป่าหมนุสิง่ไมด่ีออกไปจากชีวิตให้มีแตส่ิง่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทัง้
ปี       จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวดันีว้า่ หวอ่งไทซ่ิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี ท่ี
ไมม่ีวนัเสือ่มคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสงัเกตได้ทกุครัง้เมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยีน ไมว่า่จะเป็น
มวลชนจํานวนมากที่มาสกัการะ หรือแม้กระทัง่ควนัธูปคละคลุ้งไปทัว่บริเวณ ทา่นเทพเจ้าหวงัต้าเซียน เดิมทา่นช่ือ "หวอ่ง
ช้อเผง่" เป็นมนษุย์เดินดินธรรมดาคนหนึง่ ท่ีมีจิตเมตตาตอ่ชาวโลก ทา่นมีความกตญัํตูอ่พอ่แมส่งูมาก และช่วยพอ่แม่
ตัง้แตเ่ลก็ ทํางานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวนัหนึง่ทา่นได้พบกบันกัพรต และนกัพรตได้ชวนไปศกึษาร่ําเรียนวิชาบนภเูขาไกล 
ทา่นหวอ่งช้อเผง่ก้อตดัสนิใจตามนกัพรตทา่นนัน้ไปศกึษาร่ําเรียนวิชา ทา่นขยนัหมัน่เพียรเรียนจนบรรล ุจนทา่นสามารถเสก
ก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อทา่นได้ร่ําเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของทา่นกลบัมา ใช้วิชาความรู้ด้าน
สมนุไพร เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนท่ีเจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทัว่ทกุสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาด
ใหญ่ในประเทศจีน ทา่นหวงัต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จดัยาสมนุไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อตอ่สู้กบัโรคร้าย ตลอดอายขุยัทอง
ทา่น ได้มีลกูศิษย์มากมายที่เคารพทา่นและร่ําเรียนวิชาจากทา่น จวบจนประชาชนตา่งยกยอ่งให้ทา่นเป็นเทพหวอ่งไทซ่ิน 
และได้ตัง้ศาลเอาไว้เพื่อกราบสกัการะ  เมื่อครัง้ชาวจีนอพยพมายงัเกาะฮ่องกง ได้อญัเชิญกระถางธูปของทา่นมาด้วย และได้
วาดรูปของทา่นโดยหมกึและพูก่นัจีนโบราณ เพื่อแสดงถึงตวัทา่น ทัง้หมดได้ตัง้สถิตย์ไว้ทีวดัหวงัต้าเซียน เกาะเกาลนู 
ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจบุนั ตอ่มาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวงัต้าเซียน
และขอยาที่ทางวดัจดัไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครัง้นัน้มาได้ จึงทําให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาตอ่เทพเจ้าหวงัต้า
เซียนเป็นอยา่งมาก  อีกสิง่หนึง่ที่ผู้คนศรัทธาและนิยมทําเมื่อมาถึงวดัหวงัต้าเซียนได้แก่ การเสีย่งเซียมซีในวิหารเทพเจ้า
หวงัต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเช่ือถือศรัทธาวา่เซียมซีวดัหวงัต้าเซียนมีความแมน่ยํา
เป็นอยา่งยิ่ง   แล้วนําทา่นเดินทางสูพ่ระใหญ่นองปิง ซึง่ตัง้อยูฝ่ั่งเกาะลนัเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้า
นองปิง  กบัรถกระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคณุชมทิวทศัน์รอบตวั 360  องศา ของเกาะลนัเตา  จาก Tung 
Chung ตุงชุง  สูท่ี่ราบนองปิง  ในเวลา 25 นาที  ทัง้อา่วตงุชงุ วนอทุยานลนัเตาเหนือและ สนามบินนานาชาติฮ่องกง  เมื่อ
ไปถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมูบ้่านนองปิงบนพืน้ท่ี 1.5 เฮคตาร์  สิง่ที่นา่สนใจหลายอยา่งของ
หมูบ้่านนีท้ัง้ร้านค้าและร้านอาหารจะทําให้คณุเพลดิเพลนิอยูไ่ด้หลายชัว่โมง(ไมร่วมคา่บตัรผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ )   
ทา่นสามารถมองเห็นพระพทุธรูป  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ที่ระดบัความสงู 22  เมตร  ประทบักลางแจ้ง  องค์
ใหญ่ที่สดุในโลกจากเกือบทกุๆ สว่นของเกาะ  จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านลา่ง  ไตข่ึน้บนัได 268 ขัน้  สูฐ่านท่ีองค์ พระ
นัง่ประทบัอยู ่ เหนือระดบันํา้ทะเล  371  เมตรชมทิวทศัอนังดงาม   โดยรอบที่จะทําให้คณุตื่นตะลงึ 

 (ในกรณีที่กระเช้านองปิงปิดปรับปรุงทางบริษัทฯจะนําทา่นเดินทางสูพ่ระใหญ่นองปิงโดยรถบสัท้องถ่ิน)    
 แล้วให้ทา่นช้อปปิง้สนิค้าแบนเนมแสนถกูที่เอ้าเลทซิตีเ้กทเอ้าเลต   



                                                                                                                           

 

 จนได้เวลาอนัสมควร นําทา่นชม A Symphony of Lights ความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดง
มลัติมีเดียสดุยอดตระการตาที่ได้รับการบนัทกึในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรท่ี ยิ่งใหญ่ที่สดุของโลก
ครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตกึระฟ้าสาํคญัตา่งๆที่ตัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี ้ จะประดบั
ประดาด้วยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวิตช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง   

 ( อิสระอาหารเย็น เพือ่ใหท่้านไดช้้อปป้ิงอย่างจุใจ) 
 คืนนี ้ พกัที ่ Eaton Hotel  ( 4 ดาว) http://www.eatonhongkong.com/th/ 

วนัที่สาม   ฮ่องกง-วดัซีซ้าน(TSZ Shan Monastery)-ช้อปป้ิง -กรุงเทพฯ     
เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   ( อพัเกรดทานอาหารเช้าในโรงแรม ) 

หลงัอาหาร นําทา่นเดินทางสู ่"วัดเจ้าแม่กวนอิม "ชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery) ... วดั "ชีซ้าน" หรือที่คนฮ่องกงเรียกวา่ 
"ฉ่ีซ้านจ๋ี" เป็นวดัที่กําลงัได้รับความสนใจมากที่สดุในขณะนี ้เปิดให้บคุคลทัว่ไปเข้าชม ... ความนา่สนใจของวดันี ้นอกจาก
บรรยากาศอนัเขียวขจีแสนสงบบริเวณชานเมือง บนพืน้ท่ีกวา่ 29 ไร่ และองค์ปฏิมากรรมของเจ้าแมก่วนอิมสขีาว สงูถึง 76 
เมตรท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกแล้ว ยงัมีอีกสิง่หนึง่ ท่ีเรียกเสยีงฮือฮาในหมูค่นฮ่องกงเป็นอยา่งมาก นัน่คือ ห้องรับรองแขก
วีไอพี ที่ "บกุระจกกนักระสนุ" ตัง้อยูใ่นโซนกฎิุพระสงฆ์ โดยคาดเดากนัวา่ น่ีคือห้องสาํหรับรับรอง "ลกีาชิง" มหาเศรษฐีที่
บริจาคทรัพย์สนิราว 7,000 ล้านบาท (หรือ 1,700 ล้านเหรียญฮ่องกง) เพื่อสร้างวดันีข้ึน้มาเนื่องจากวดันี ้เป็นวดัของ "เอกชน" 
ที่มุง่เน้นเผยแพร่และศกึษาธรรมะ จึงตัง้กฎเกณฑ์อนัเข้มงวดของตนเองขึน้มา โดยเฉพาะเร่ืองการเข้าชม ท่ีรับเฉพาะบคุคลที่
ลงทะเบียนลว่งหน้า 30 วนัเทา่นัน้ ซึง่วดันีถื้อวา่เป็น Unseen ของฮ่องกงเลยทเีดียวทางวดัห้ามใช้ธูป ห้ามคนนําเนือ้ 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารอื่นๆ เข้าไปในวดัเพื่อสง่เสริมความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  
หมายเหตุ : ต้องทําการจองคิวเข้าวดัลว่งหน้า 1 เดือนเทา่นัน้ การจองจะสาํเร็จหรือไมข่ึน้อยูก่บัการตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ของทางวดัเทา่นัน้ ทางบริษัททวัร์ไมส่ามารถท่ีจะยืนยนัการเข้าชมได้ และหากการจองไมส่าํเร็จขอสวงนสทิธ์ิเปลีย่น
โปรแกรมการเดินทางเป็นเส้นอื่น ตามที่ตกลง ณ วนัท่ีทราบผลแก่ลกูค้า } 

 
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภตัตาคาร       หลงัอาหารอิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัาศยั 

                       
จนถึงเวลานดัหมายนําทา่นออกเดินทางสูท่า่อากาศยานเช็คแลบก๊ก 

17.05 น.    เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิคแอร์เวย์ เที่ยวบินที ่CX703  กลบัสูก่รุงเทพฯ  บริการอาหารบนเคร่ือง 
19.00 น.  ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจมิรู้ลมื 



                                                                                                                           

 

************************************************************************************************************************************************ 

รายการท่องเท่ียวนีอ้าจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ  

อัตราค่าบริการ 
กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กอาย ุ2-11 ปี พกั

กบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  
มีเตียง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น  

มีเตียง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 
ทา่นไมม่ีเตียง 

พกัเดี่ยว 

08-10 กรกฏาคม (วนัอาสาฬบชูา) 
CX750:1105-1500/CX703: 1705-1900 

20,900 20,900 19,900 18,900 5,500 

ค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ทศันาจร 
  คา่รถรับสง่ตามรายการ 
 คา่อาหาร ตามรายการ 
  คา่ธรรมเนียมวีซา่ ยกเว้นคนตา่งด้าว 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ และผู้ ท่ีเดนิทางอายต่ํุากวา่ 15 ปี หรือ อาย ุ

75-85 ปี ความคุ้มครอง  50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั และผู้ เดนิทางอายเุกิน 85 ปี ไมคุ่้มครอง  
  คา่ขนกระเป๋าทา่นละ 1ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 ก.ก. 
 คา่ห้องพกั สอง-สาม ทา่นตอ่หนึง่ห้อง ในโรงแรมท่ีระบ ุหรือในระดบัเดียวกนั  
 คา่ภาษีสนามบนิไทยและฮอ่งกง และคา่สิน้เปลืองเชือ้เพลิง คํานวณ ณ วนัท่ี  1 มี.ค. 2560  

ค่าบริการนีไ้ม่รวม    
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอร์เซ็นต์ (คดิคํานวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ )   
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (คดิคํานวณจากคา่บริการ กรณีต้องการ  
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืน ๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่เคร่ืองดื่ม  

 ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ินและคนขบัรถ  คนละ 80 เหรียญฮ่องกง/ ทริป *** เดก็และผู้ใหญ่จา่ยเทา่กนั  
 ดีสนีย์แลนด์คนละ 3,500 บาท /เดก็อาย ุ3-11 ปี คนละ3,000  ราคานีร้วมรถรับสง่  
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ท่ีเดนิทางจากเมืองไทย คนละ 150 บาท/ทริป ***เดก็และผู้ใหญ่จา่ยเทา่กนั  

หมายเหตุ  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใด ๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนดั

หยดุงานการก่อการจลาจล ความ   ลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการ

บนิ โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั  



                                                                                                                           

 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิและอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย 
การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ  

 หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบ
คา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 ฃบริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบนิ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการ
จากสายการบนิ บริษัทขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการ
ทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ  

 หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้  อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า และความผิดพลาด
ของทางสายการบนิ  จะไมมี่การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ท่ีมีการนดัหมาย 
  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางหากผู้ ร่วมเดนิทางไมถึ่ง 10 ทา่น  หาผู้ ร่วมเดนิทาง  
 **** ออกเดนิทางขัน้ต่ํา 10 ทา่น (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 15 ทา่นขึน้ไป (มีหวัหน้าทวัร์) 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได้  
 การทอ่งเท่ียวประเทศจีนนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวดงักลา่ว  

คือร้านหยก ร้านบวัหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี แตไ่มไ่ด้มีการบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ข้าร้าน
ดงักลา่วจะต้องจา่ยคา่ทวัร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว  

 เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิท่ีซือ้มาเป็นตัว๋กรุ๊ป ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบนิจะจดัเป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯมส่ามารถ
ท่ีจะร้องขอได้วา่จะขอท่ีนัง่โซนไหน และในบางครัง้ท่ีนัง่บนเคร่ืองอาจจะไมไ่ด้นัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครัว แต่
อยา่งไรเสียทางเจ้าท่ีและหวัหน้าทวัร์จะพยายามอยา่งเตม็ท่ีเผ่ือท่ีจะได้นัง่ด้วยกนักบัคนในครอบครัว ทัง้นีจ้งึเรียน
มาเพื่อทราบโดยทัว่กนั และโปรดเข้าใจ 

เงื่อนไขการจอง 
1. วางเงินมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ทนัทีโดยโอนเข้าบญัชี  แล้วแฟกซ์หรือ mail สลิปโอนเงินมาท่ีบริษัทฯ  

 พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย  
2. คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือกรุณาโอนก่อนการเดนิทาง 14 วนั  

 



                                                                                                                           

 

 
เงื่อนไขการยกเลิก1. ยกเลิกการเดนิทางขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจําทกุกรณี 
*** โปรดตรวจสอบหนงัสือเดนิทางของทา่นวา่มีอายกุารใช้งานถึง 6 เดือนหรือไม ่ หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ   *** 

***เม่ือท่านได้ช าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ*** 


