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ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) 3 วนั 2 คืน  
เกาะลนัเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึน้กระเช้านองปิง 360 องศา 
สกัการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

นมสัการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลสัเบย ์ช้อปป้ิงสุดฟินสท่ี์ย่านถนนนาธาน 

ชมโชวยิ์งเลเซอรแ์สง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT  

พกัโรงแรม 4 ดาว  
โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 

วนัท่ี รายการทวัร ์ อาหาร โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 
กรงุเทพฯ–ฮ่องกง (HX 762 / 02:50-06:40 // HX 768 / 08:50-12:40) –  
ไหวพ้ระใหญ่ + นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา - อสิระชอ้ปป้ิงซติี้เกต - อาหารค ่า 
- เขา้ทีพ่กั 

X X  
I CLUB MONGKOK HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่2  
อาหารเชา้ติ่มซ า - เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย์ -เจา้พ่อหวงัตา้เซยีน –  
รา้นกงัหนั – รา้นชอ็คโกแลต็เวริล์ - เจา้พ่อแชกงหมวิ - เจา้แมก่วนอมิฮ่องฮ า – 
ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน - Symphony of Lights (ลูกคา้กลบัโรงแรมเองคะ่) 

  X 
I CLUB MONGKOK HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 
อาหารเชา้ในโรงแรม - อสิระตามอธัยาศยั - จนไดเ้วลานดัหมายเดนิทางสู่
สนามบนิ - กลบักรงุเทพฯ (HX 779 / 21:05-23:10 // HX 761 / 23:50-01:50) 

 X X - 

หมายเหตุ: ไมม่รีาคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิหวัหน้าทวัร,์ ไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
ส าหรบัท่านทีร่บัประทานอาหารพเิศษ เช่น อาหารเจ หรอืไมท่านหม ูไมท่านไก่หรอืสตัวปี์ก ไมท่านเนื้อสตัว ์และมคีวามจ าเป็นใหท้าง

บรษิทัฯ จดัเตรยีมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพเิศษนอกเหนือจากกรุ๊ปเดนิทางรบัประทานทีร่ะบไุวใ้นรายการแลว้ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามจรงิหน้างาน 

 

 

พีเรียดเดินทาง ผู้ใหญ่ / เดก็ใช้เตียง เดก็ไม่ใช้เตียง  พกัเด่ียว กรุป๊ไซด ์

15-17 กมุภาพนัธ ์2563 
23-25 กมุภาพนัธ ์2563 

29 กมุภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 2563 
07-09 มีนาคม 2563 
14-16 มีนาคม 2563 
22-24 มีนาคม 2563 
28-30 มีนาคม 2563 

12,999.- 12,999.- 4,000.- 19+1  
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วนัแรก      กรงุเทพฯ - ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา – อิสระช้อปป้ิงซิต้ีเกต - เข้าท่ีพกั 

......... น.  พร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ K ทางเข้าประตู 6 สายการบนิ ฮ่องกงแอรไ์ลน์ 
โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเชค็เอกสารสมัภาระและทีน่ัง่ก่อนออกเดนิทาง 
......... น.  น าท่านเดนิทางสูฮ่่องกง โดยเทีย่วบนิที ่HX 762 / 02:50-06:40 // HX 768 / 08:50-12:40  (มอีาหารบรกิารบนเครื่อง) 
......... น.  เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเรว็กว่าเมอืงไทย 1 ชม.) 
...หลงัผ่านพธิีตรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ วัดโป่หลนิไหว้พระใหญ่ ที่เกาะลนัเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอนัมเีอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง ให้ท่านได้ สกัการะพระใหญ่เกาะลนัเตา (นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา) (กรณีกระเช้า
นองปิง 360 องศา แจง้ปิดปรบัปรุง ทางเจา้หน้าทีจ่ะมจีดัรถบสัรบั-สง่ ไปไหวพ้ระใหญ่ลนัเตาแทนการนัง่กระเชา้) ซึง่เป็นพระพุทธรูป
ทองสมัฤทธิ ์กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก องคพ์ระท าขึน้จากการเชื่อมแผ่นทองสมัฤทธิก์ว่า 200 แผ่น เขา้ดว้ยกนั น ้าหนักรวม 250 ตนั 
และสงู 34 เมตร หนัพระพกัตไ์ปทางดา้นทะเลจนีไต ้และมองอย่างสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหนิเบือ้งลา่งซึง่เป็นพระพทุธรูปนัง่ท าจาก
ทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

...จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่CITY GATE OUTLET เป็นตกึทีข่ายแต่สนิคา้ราคาลดพเิศษ 50-80% ขึน้ไป ไมว่่าจะ
เป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่  70 กว่ายี่ห้อ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, 
Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs 
 

 

 

 

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (ม้ือ 1) 
จากนัน้ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
พกัท่ี I CLUB MONGKOK HOTEL หรือเทียบเท่า  https://www.iclub-hotels.com/iclub-mong-kok-hotel/en/accommodations/overview.html 
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วนัท่ี 2      เจ้าแม่กวนอิมรีพลสัเบย ์– วดัหวงัต้าเซียน - ร้านกงัหนั – ร้านชอ็คโกแลต็เวิรล์ - เจ้าพ่อแชกงหมิว –  
               เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า – ช้อปป้ิงถนนนาธาน - Symphony of Lights (ลกูค้ากลบัโรงแรมเอง) 
เช้า     รบัประทานอาหารเช้า แบบต่ิมซ า (ม้ือ 2) 
...น าท่านเดนิทางสู ่หาดทรายรพีลสัเลย ์ไปไหวเ้จา้แมก่วนอมิ พระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตาทีน่ี่มชีื่อเสยีงในเรื่องของการของบตุร ไหว้
ไฉ่ซิ้งเอีย้ขอพรโชคลาภตลอดปี และขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกนัว่าข้ามหนึ่งครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปีและจุดที่สนใจอกีด้านหนึ่งของ
อ่าว เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, พระพุทธรูปและเทพเจา้ต่างๆ ประดิษฐานไว้มากมายตามความศรทัธา อาทิ พระสงักัจจายบูชาเพื่อ
ความสขุ, เจา้สมุทรเทพเจา้แห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลอืกนิเหลอืใช้ มเีทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา 
รวมทัง้กามเทพ ที่มวีธิกีารเสีย่งทายด้วยดา้ยแดง และอธษิฐานด้วยการลบูคล าหนิกอ้นกลมอย่างตัง้ใจอสิระท่านสกัการะ สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
ตามอธัยาศยั ณ ทีแ่ห่งนี้คอือกีดา้นของเสน่หท์ีค่น้พบไดไ้มไ่กลเลยจากใจกลางเมอืง 
 

 

 

 

 
 

 
 
...หลงัอาหารน าท่าน ไหวเ้จา้พอ่หวงัตา้เซยีน คนจนีกวางตุง้จะเรยีกวดันี้ว่า หว่องไท่ซนิ เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มชีื่อเสยีงในเรื่อง
ของสขุภาพ แวะชมสนิคา้โอท๊อปของจนีรา้นหยก ซึง่คนจนีถอืเป็นเครื่องรางและเครื่องประดบัตดิตวั 

 
 

 

 

 

 

 
 

...จากนัน้น าท่าน แวะชม ร้านกงัหนั มเีครื่องประดบัสวยงาม หรอืเสรมิดวงบารม ีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชม อาทเิช่น จีก้งัหนั, แหวน, 

สร้อย, ก าไล ฯลฯ  ซึ่งจะได้รบัทราบความส าคญัของสิง่ประดบันัน้ๆจากผู้ที่มปีระสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง...จากนัน้น าท่านแวะ
รา้นชอ็คโกแลตเวริล์ ซึง่มชีอ็คโกแลตใหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ รวมไปถงึชอ็คโกแลตสดซึง่รสชาตดิกีว่า ชอ็คโกแลตทัว่ไป และสมัผสั
ขัน้ตอนการท าชอ็คโกแลต ท่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก ไดต้ามอธัยาศยั 
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...น าท่านไปไหวห้ลวงพ่อแชกงที ่วดัแชกงหมงิ หรอืวดักงัหนัน าโชค ขึ้นชื่อลอืชาในเรื่องความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพย์สนิ
เงนิทอง และวดัแชกง ยงัเป็นที่มาของจีก้งัหนัน าโชคทีม่ชีื่อเสยีงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ทีไ่มว่่าทวัร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้อง
เลอืกเช่าเลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้ส ิน้ 
 

 

 

 

 
 
 
 

...น าท่านไปไหว้ เจา้แมก่วนอมิฮ่องฮ า Kun Im Temple เป็นวดัเจา้แม่กวนอมิทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระ
โพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรกัษา 
 

 

  

 

 

 

 

 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ 3) 
...อสิระช้อปป้ิงที ่ย่านจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนด์เนมจากทัว่ทุกมมุโลกท่านจะได้เลอืกซือ้สนิคา้ประเภท
ต่างๆอย่างเตม็อิม่จใุจไมว่่าคณุจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ศูนยก์ารคา้
ทีก่วา้งขวางเหลา่นี้เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ที่จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมมุโลก อกีทัง้ยงัเป็นที่ที่
คณุสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอื เลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นิลั 
แหล่งรวมสนิค้า Brand Name ชัน้น าที่มใีห้เลอืกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, 
ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us 
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อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

...หลงัอาหารท่านสามารถเดนิไปชมโชว ์ยงิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสยีงเพลง Symphony of 
Lights ความมหัศจรรย์เริม่ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การแสดงมลัติมเีดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสยีง
ครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยู่สองฟากฝัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่
เพยีงกดสวติชก์จ็ะสอ่งแสงสว่างตระการตาเป็นสตี่างๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง  
 

 

 

 
 

ได้เวลาสมควรลกูค้าเดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกัด้วยตนเอง 
พกัท่ี I CLUB MONGKOK HOTEL หรือเทียบเท่า  https://www.iclub-hotels.com/iclub-mong-kok-hotel/en/accommodations/overview.html 

วนัท่ี 3      ฮ่องกง - อิสระตามอธัยาศยั - ได้เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง - กลบักรงุเทพฯ 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือ 4) 
 

 
 
 
 
 
 
...จากนัน้เชญิท่านอสิระกบักจิกรรมของท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นดงั ต่างๆ ของเกาะฮ่องกง  
** อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ตามอธัยาศยั **  
...หลงัจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกงกลบักรุงเทพฯ 

......... น.   เหริฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ HX 779 / 21:05-23:10 // HX 761 / 23:50-01:50 (มอีาหารบรกิารบนเครื่อง)  

......... น.   ถงึท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ… 

************************************************************************ 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ ขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณอีื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าโดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
เวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
* ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง * 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ และคา่ภาษนี ้ามนั 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 2 ใบ น ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 กก. 
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ 

 โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัภยัอุบตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุตัเิหตุใน

วงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ **คุม้ครองตัง้แต่อายุ 1–75 ปี เท่านัน้** หมายเหตุ : กรณทีีล่กูคา้อายุ
ตัง้แต่ 76 -80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของ วงเงนิความคุม้ครองกรณเีสยีชวีติและ คา่รกัษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปีขึ้นไมร่บัคุม้ครอง 
***) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม คา่ซกัรดี คา่มนิิบาร¬์ในหอ้งและคา่
พาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
 ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ช าระพร้อมค่าทวัร)์  
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ธรรมเนียมวซี่าชาวต่างชาต ิทีจ่ะตอ้งท าวซี่าเขา้ประเทศฮอ่งกง (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 
 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
▪ ท่านจะตอ้งช าระเงนิคา่มดัจ า จ านวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชัว่โมง หรอืตามวนัทีก่ าหนดให้ หลงัจากทีไ่ดท้ าการจอง พรอ้ม

สง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายุจนถงึวนัเดนิทางไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 

▪ ท่านจะตอ้งช าระเงนิเตม็จ านวนอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 15 วนั หรอืตามวนัทีก่ าหนดให ้มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมตั ิ 

▪ ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เช่น สายการมกีารขึน้ภาษนี ้ามนัหรอืภาษ ีสนามบนิ ฯลฯ 

▪ เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่ สามารถยกเลกิ หรอื
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้ส ิน้ ถา้กรณยีกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการคนืเงนิทัง้หมด หรอื
บางสว่นใหก้บัท่าน 

▪ เพือ่ใหก้ารสัง่ซือ้ และตกลงซือ้ขายสนิคา้บรกิาร จากบรษิทัฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาด าเนินการดงัต่อไปนี้    
1) ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ใหต้รงกบั หนังสอืเดนิทาง (Passport)  

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน    
1.2 ค าน าหน้า ชือ่ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณทีีม่ ีชื่อชัน้ยศ/ทางต ารวจ/ทหาร (และตอ้งการระบ)ุ เป็นตน้    
1.3 กรณมีเีดก็ร่วมเดนิทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเดก็นัน้ๆอยู่ในเกณฑท์ีจ่ะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด   
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1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูโ้ดยสารและผูร้่วมเดนิทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมอีายุเหลอื ณ 
วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืน ขึน้ไป 

*** ลกูคา้ท่านใดมวีซี่าจนีอยู่ในเลม่พาสปอรต์ ทางตม. จะถอืว่าท่านใชว้ซี่าในเลม่ผ่านด่านในการเขา้ เมอืงจนี บรษิทัฯ ทวัรไ์ม่
สามารถยื่นเป็นวซี่ากรุ๊ปใหไ้ด ้และถา้ท่านใดไมแ่จง้ว่ามวีซี่าจนีอยู่ในเลม่ พาสปอรต์อยู่แลว้ กรณทีีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ทางลกูคา้
จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองทัง้หมด ***   

2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1–1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้ากยงัไมไ่ดม้กีารออกบตัรโดยสาร ทัง้นี้หากมตีรวจพบความ
ผดิพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยในการแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ดงักลา่ว โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เอง สว่นในกรณ ี1.4 ผูซ้ือ้ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรยีมความ
พรอ้มของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัฯ ไมส่ามารถด าเนินการใดๆ แทนท่านไดท้ัง้ส ิน้ 

3.) กรณทีีท่่านไมไ่ดท้ าการทกัทว้งใดๆ แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร บรษิทัฯ ถือว่าท่านไดต้กลงรบัทราบเงือ่นไขและขอ้ 
ก าหนดทัง้หมดของบรษิทัฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ บรษิทัฯ ไมต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

▪ เมือ่ท าการช าระเงนิคา่มดัจ าหรอืยอดเตม็แลว้ กรณทีีท่่านไมส่ามารถเดนิทางไดไ้มว่่าจะกรณใีดๆ กต็ามไมส่ามารถ 

ขอคนืเงนิมดัจ าไดแ้ละจะตอ้งเรยีกเกบ็คา่ตัว๋เครื่องบนิ หรอืคา่ใชจ้า่ยต่างๆทีเ่กดิขึน้ อาทเิช่นคา่วซี่า, คา่การนัตหีอ้งพกั หรอืคา่ใชจ้า่ย
อื่นๆทีต่ามจรงิ 
▪ กรณยีกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 10 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็คา่ตัว๋เตม็ราคา 
▪ กรณยีกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 3 วนัท าการ หรอื NO SHOW ในวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมค่นืเงนิทัง้หมดในทุกกรณ ี 
▪ เมือ่ท่านไดต้กลงช าระเงนิไมว่่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ 

ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้แลว้ 
 

หมายเหตุ : เง่ือนไขส าคญัท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
1. ส าหรบัทา่นทีป่ระสงคจ์ะระบทุีน่ัง่ (เลอืกทีน่ัง่ถูกใจ PICK A SEAT) ตอ้งตดิต่อที ่เคารต์อรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทาง และช าระคา่ระบทุีน่ัง่
ดว้ยตนเอง 
2. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วดงักลา่ว คอืรา้นหยก รา้นบวั
หมิะ รา้นผา้ไหม รา้นยางพารา รา้นจวิเวอรี ่เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่ว จะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ และ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้   
3. คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขัน้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหน้าเพือ่วางแผนการ
เดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอนเฟิรม์ลางาน   

4. เน่ืองจากการท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวน 
สทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  
5. กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น และ จะไม่ 
สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วหากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออกและเข้าเมือง 
ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิหรอื
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เจา้หน้าทีด่า่นตรวจคนออกและเขา้เมอืง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของ
ท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณชี ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่
โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่าน
ไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไมอ่อกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิ
เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุป๊จะออกก่อน
ออกเดนิทางประมาณ 15-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุป๊เป็นส าคญั 

6. ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนั
เดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 
7. เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และ
ทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อย่างทีด่สีดุ 
8. กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋รฟัีนได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) 
ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอรฟัีนตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
9. ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยู่คน
ละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม 
10. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ 
โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั 
หรอืไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคมุจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยั
ของลกูคา้เป็นส าคญั 

11. กรณทีีท่่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เน่ืองจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต
ภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 
12. หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นื
คา่ใชจ้า่ย เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหน้าทัง้หมดแลว้บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง หา้มผู้เดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทาง
ไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 
- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผู้โดยสารเอง 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ี 

พ านักอยู่ในประเทศไทย 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 

การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บริษทัฯ  

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
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- เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน 
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน 
การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหน้าได ้ 
- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผู้จดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้ม ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ตามจรงิทัง้หมด 
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