


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮอ่งกง ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา 

อิสระช้อปปิ้งซิตีเ้กต - เข้าที่พัก

รายละเอียดโปรแกรม วันแรก ของการเดินทาง

น พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (CathayPacific) 
อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าท่ี 5 เคาน์เตอร์ M

น ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

น เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 



น าท่านสักการะพระใหญ่ลันเตา เกาะลันเตา โดยขึ้นกระเช้านองปิงเพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะ
ทะเลจีนใต้และภูเขาสูง ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นน าท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม
พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุ
สงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นท าให้
ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจ าวัดกันเป็นจ านวนมาก วัดโป่หลินเป็นวัดเจห้ามเซ่นไหว้อาหารที่เนื้อสัตว์ทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยู่ที่
ระดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของ
เกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ท่ีด้านล่าง ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับอยู่เหนือระดับน้ าทะเล 371 เมตร องค์
พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่าง
บริเวณทะเลจีนใต้ท่ีฐานองค์พระมีรูป ปั้นเทพธิดาก าลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน 
จึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีน
โบราณมากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมู่บ้านนองปิงที่ จ าลองชีวิตความ เป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้าน
น้ าชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างครบครัน
ตั้งแต่ ฯลฯ

โรงแรม หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง อิสระใหท้่านได้เปิด
ประสบการณ์ท่ีฮ่องกง ตามอัธยาศัย



รายละเอียดโปรแกรม วันที่สาม ของการเดินทาง

วันที่สามของการเดินทาง  วิคตอเรียพีค เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์
เจ้าพ่อหวังต้าเซียน ร้านจวิเวอรี่ วัดแชกง อิสระช้อปป้ิงที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

น าท่านเดินทางสู่ วิคตอเรียพีค ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ าทะเล 552 เมตร และถือเป็น
ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ TaiToYan ที่อยู่ในเขตนิวเทอริทอรี่ มีความ
สูงถึง 957เมตรจากระดับน้ าทะเลแม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด 
เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย 
ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ ทั้งหมดสร้างตามหลักความเช่ือเรื่องฮวงจุ้ย

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หาด รีพลัสเลย์ สักการะเจ้าแมก่วนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีช่ือเสียงใน
เรื่องของการ  ของ บุตรไหวไ้ฉ่ซิ้งเอ้ียขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเช่ือกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมี
อายุเพิ่มข้ึน 3 ปี



น าท่านสักการะเจ้าพ่อหวังต้าเซียน คนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซินเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า ร้อยปี มีชื่อเสียงในเรื่อง
ของสุขภาพ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้าหมาย
ของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจ้ง
ของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพร
ความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี เพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ายแดงนี่
แหละคือเส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก การขอพรเรื่องความรักกับเทพหยุคโหลวที่วัดหวังต้าเซียน ด้วยการผูกด้ายแดง ซึ่งท า
ได้ทั้งคนโสด และ คนมีคู่แล้ว คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็ จะช่วยท าให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว เทพ
เจ้าหยุคโหลว หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ 

เทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน ตามต านานเล่าว่าหลังจากที่ภรรยาผู้เฒ่าเสียชีวิต ก็ได้ขึ้นไปอยู่บน
สรวงสรรค์ ผู้เฒ่าก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาเพื่อขอให้ทวยเทพประทานพรให้เขาได้ขึ้นไปอยู่กับคนรัก จนกระทั่งในที่สุดเขาก็ได้ขึ้น
ไปอยู่บนดวงจันทร์ คอยท าหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก

วิธีขอพรกับ เทพเจ้าหยุคโหลว (เทพเจ้าแห่งความรัก) ผู้ผูกด้ายแดงส าหรับผู้หญิง : ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไป
ทางรูปปั้นเจ้าสาว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 
ครั้งโดยที่มือที่ท าเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่ เชือก เป็นอันเสร็จ
ขั้นตอนส าหรับผู้ชาย : ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปป่ันเจ้าบ่าว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 
ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยที่มือท่ีท าเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อย
มือออกได้แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน

https://money.sanook.com/economic/goldrate/
https://www.airmosphere.net/content/2506/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87+48%E0%B8%8A%E0%B8%A1.+%3A+%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
http://travel.trueid.net/detail/pl7Ow8b7nQD


น าท่านเย่ียม ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชนท์ี่ได้รับรางวัลอันดับเย่ียม
จากนั้นพาท่านไปสักการะหลวงพ่อแชกง ที่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันน าโชค ข้ึนช่ือลือชาในเรื่องความ
ศักด์ิสิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจ้ีกังหันน าโชคที่มีช่ือเสียงของวงการ 
การท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลช้ินนี้ เพื่อเสริมสร้าง
บารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
. น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ CX 617    

น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

...อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะ
ได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอ่ิมจุใจไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือประมาณเท่าใดศูนย์การค้าช้ัน
เลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จ าหน่ายสินค้าแบ
รนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติช่ือดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารช้ันเลิศ 
บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ เลือกช้อปปิ้งที่ โอเช่ียนเทอร์มินัล แหล่งรวม
สินค้า Brand Name ช้ันน าที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, 

GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us



สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ + นั่ง
กระเช้านองปิง 360 องศา  อิสระชอ้ปปิ้งซิตีเ้กต - เข้าที่พัก หรือเทียบเท่า

อิสระให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ที่ฮ่องกง ตามอัธยาศัย หรือเทียบเท่า

วิคตอเรียพีค เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ เจ้าพ่อหวังต้า
เซียน ร้านจิวเวอรี่  วัดแชกง อิสระชอ้ปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย

ถนนนาธาน กรุงเทพ

แพคเกจทัวร์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทาง 4 ท่าน / ราคา 1 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม:
 ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. หรือตามข้อก าหนดของสายการบิน
 ค่าทีพ่ักระดับมาตรฐาน 4 ดาว ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและค่ารถ
ALPHARD 6 ที่นั่ง วันแรก และวันที่สามของการเดินทาง น าเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** 
คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น ** หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าอายุตั้งแต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% 
ของวงเงินความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตและ ค่ารักษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปีขึ้นไม่รับคุ้มครอง ***)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม: /
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ  
 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

(เป็นหน้าท่ีของผู้เดินทางในการจัดท าเอง)
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่น้ าหนักเกินจากที่สายการบินก าหนด
 ค่าทิปส าหรับหัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น, คนขับรถ = 50 HKD/ท่าน/ทริปนี้ค่ะ

ก าหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
เพิ่มเงิน
ท่านละ

วนั คืน



 รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ 
 คณะผู้เดินทางจ านวน 4 ท่าน ขี้นไปออกเดินทาง และมี หัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย
 คณะผู้เดินทางจ านวน ไม่ถึง 4 ท่านออกเดินทางแต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***  

 ท่านจะต้องช าระเงินค่ามัดจ าทัวร์ จ านวน 15000 บาทต่อผู้เดินทางภายใน 48 ชั่วโมง หรือตามวันที่ 
หลังจากท่ีได้ท าการจอง พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport)ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ ากว่า 6 เดือน

 ท่านจะต้องช าระเงินเต็มจ านวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ ที่ก าหนดให้  มิฉะนั้น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ ามันหรือภาษี สนามบิน ฯลฯ 
 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่ สามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืน
เงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขายสินค้าบริการ จากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาด าเนินการดังต่อไปนี้   
1) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง (Passport) 
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน   
1.2 ค าน าหน้า ชื่อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ/ทางต ารวจ/ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น   
1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด  
1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่า จะต้องคงมีอายุ 
เหลือ  ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

*** ลูกค้าท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้า เมืองจีน บริษัทฯ ทัวร์
ไม่สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ม พาสปอร์ตอยู่แล้ว กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทาง
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ***  
2.)ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมี

ตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท้ังหมดที่เกิดขึ้นเอง 
ส่วนในกรณี 1.4 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ 
ไม่สามารถ ด าเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3.)กรณีที่ท่านไม่ได้ท าการทักท้วงใดๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และ 
ข้อก าหนดทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้อรับผิดชอบ      
ใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการส ารองที่นั่ง



 เมื่อท าการช าระเงินค่ามัดจ าทัวร์ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่ 
 สามารถขอคืนเงินมัดจ าได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า,  
 ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีตามจริง 
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็ม ราคา
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3 วันท าการหรือNO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ตกลงช าระเงินไม่ว่ามัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสม

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและ
ประโยชน์ของท่าน  เป็นส าคัญ

 บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ และการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจาก
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว

 ส าหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และ
ช าระค่าระบุที่นั่งด้วยตนเอง  

 การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะ

ค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ***
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