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ชอ้ปป้ิงถนนนาธานกบัแบรนดเ์นมดงัระดบัโลก 

ที่ลดราคากว่า 50-70% ทัว่ทั้งเกาะฮ่องกง 

ชมววิเกาะฮอ่งกงบนยอดเขาวคิตอเรยีพคี+นมสัการเจา้แม่กวนอมิที่หาด REPULSE BAY + 

ตื่นตาตื่นใจกบัโชวแ์สงส ีSYMPHONYOF LIGHT+หมนุกงัหนัแกช้งขอพรรบัโชคลาภ ณ วดัแชกงหมิว 

มาดามทสุโซ +ชอ้ปป้ิงย่านดงัอาทถินนนาธาน… 

 

พิเศษ!!!พกัฮ่องกง 2 คืน ระดบั 4 ดาว 
 
 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินฮอ่งกง แอรไ์ลน ์
 
 

รหสั  HKG487 
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***รายละเอยีดการเดินทาง*** 
วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมูิ-ฮอ่งกง-วคิตอเรยีพคี-เจา้แม่กวนอมิ-Avenue of Star        (-/-/เย็น)                                                                                                                            

06.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอรK์ ประตู4-5 สายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน์ เจา้หนา้ที่คอยให ้
การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

08.25 น.  ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบนิที่ HX 768  ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 
12.10 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิเช็กลบักอ๊ก ฮอ่งกง  หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ณะท่านออก 

 “Exit B”จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านสะพานชงิหมา่  ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้า่เป็นสะพานรางคู่  ทีย่าวทีสุ่ดในโลก  

         (เวลาทอ้งถิ่นที่ฮอ่งกง เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
บ่าย   เขา้ชมพิพิธภณัฑม์าดามทุสโซฮ่องกง ตัง้อยูใ่นพคีทาวเวอร ์ มหีุ่นขีผ้ ึง้เหมอืนจรงิของเหล่าดาราและผูม้ี

ชื่อเสยีงมากกวา่ 100 คน เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดส้มัผสักบับุคคลเหล่าน้ีแบบใกลช้ดิ หรอืแมแ้ต่ใหคุ้ณกลายเป็น
ดาราเสยีเอง แลว้คุณจะสนุกกบัประสบการณ์ทีไ่มม่วีนัลมืน้ีตัง้อยูท่ีเ่ดอะพคี ทาวเวอร ์ทา่นสามารถสมัผสักบัคน
ดงัระดบัโลก ซึง่มถีงึเกา้ธมี: ฮอ่งกง กลามวัร,์ รอยลั แฟมลิ,ี ฮสิตอรคิอล แอนด ์ เนชัน่แนล ฮโีร่, ทวี ี สตูดโิอ, 
เวริล์พรเีมยีร,์ เดอะแชมเป้ียน, ออเธนทคิ ฮสิทร,ีมวิสคิไอคอน แอนด ์ แฟนตาซ ี คงิดอม, ทา่นสามาถเรยีนรู้
ศลิปะการต่อสูก้บัเฉิน หลง, ฝึกหวงิ ชุน กบัดอนน่ี เยน, ถ่ายรปูคูก่บับารคั โอบามา, เดนิพรมแดงไปกบัแองเจลิ
นา โจลี,่ ทานอาหารเชา้สดุหรกูบัออเดรย ์ เฮปเบริน์,เล่นบาสเกต็บอลกบัเหยา หมงิ, เตน้ร าสดุเหวีย่งกบัเลดี ้
กากา้, โชวส์เตป็ฟุตเวริค์กบัครสิเตยีโน โรนลัโด, ฟงัเสยีงหวัใจของหลวิ เต๋อหวั และพบกบัเหล่าซุปเปอรฮ์โีร
จากมารเ์วล 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูวิ่คตอเรียพีค จุดชมววิสงูทีส่ดุ และสวยทีส่ดุของฮอ่งกงสมัผสับรรยากาศบรสิทุธิส์ดชื่น 
สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและ เกาลนูไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน ทัง้น้ียงัตื่นตากบัตกึระฟ้าที่
สงูตระหงา่นและอาคารต่างๆ ทีก่่อสรา้งตรงตามหลกั ฮวงจุย้ อาท ิ ตกึแบงค ์ ออฟ ไชน่า (อาคารสงูอนัดบั 4 
ของฮอ่งกงและอนัดบัที ่ 25 ของโลก มทีัง้หมด 70 ชัน้ มรีปู ทรงเหมอืนดาบแหลมขนาดใหญ่และมเีหลีย่มมมีุม
แหลมอยูร่อบดา้น สว่นเสาสงูดา้นบนคลา้ยหนวดของแมลงม ี ไวเ้พือ่สือ่ถงึพลงัอ านาจและความเจรญิรุง่เรอืง
ใหก้บัอาคารหลงัน้ี), อาคารเอชเอสบซี ี (ใชทุ้นสรา้งสงูกวา่ 5,200 ดอลล่ารฮ์อ่งกงและดว้ยความสงู 178.80 
เมตร จงึท าใหต้กึแหง่น้ีเป็นอาคารทางการเงนิทีส่งูสุดแหง่หน่ึงของโลก ในเวลาต่อมา ทีส่ าคญัชาวฮอ่งกงยงัเชื่อ
วา่อาคารเอชเอสบซีมีฮีวงจุย้ทีด่ ี
ทีส่ดุในฮอ่งกง เพราะทีต่ ัง้ของอาคารเป็น จุดบรรจบของเสน้มงักรทัง้หา้ และการทีต่กึหนัหน้าไปทางอ่าว
วกิตอเรยีโดยไมม่สีิง่ก่อสรา้งใดกดีขวาง กห็มายถงึ ความเจรญิรุง่เรอืงทีไ่มม่อีุปสรรคใดๆ มาขดัขวาง ชัน้บนสดุ
ของตกึมสีิง่ก่อสรา้งคลา้ยปืนใหญ่ เป็นการแกฮ้วงจุย้ ใหก้บัตกึแบงคอ์อฟไชน่าทีม่ลีกัษณะเป็นดาบแหลม), 
อาคาร Two International Finance Centre (เป็นอาคารที ่สงูสุดในยา่นเซน็ทรลัและยงัเป็น 
อนัดบัตน้ๆ ของโลก สงู 420 เมตร 88 ชัน้ ลกัษณะภายนอกเป็นอาคารทีส่รา้ง คลา้ยเสาโอเบลสิกข์องประเทศ
อยีปิต ์สว่นดา้นในนอกจากจะแบ่งเป็นชอ้ปป้ิงมอลล,์ ไอเอฟซมีอลลแ์ละรา้นคา้ ยบิยอ่ย ลกัษณะตกึจะคลา้ยรปู
ขา้วโพดดา้นบนตกึจะมลีกัษณะคลา้ยมดีดาบ) พรอ้มทัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามน่า ประทบัใจ จากนัน้น าทา่นแวะ
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สกัการะ เจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Temple : Repulse Bay) เป็นวดัส าคญัอกี แหง่หนึ่งของฮอ่งกง 

สรา้งในปี ค.ศ. 1993 โดยในแต่ละปีจะมนีกัทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ, เจา้แม ่
ทบัทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอใหม้ลีกูทีว่า่กนัวา่ถา้ใครมาขอมกัสมหวงั ทุกครัง้ไป ขัน้ตอน
การสกัการะเทพเจา้ ณ วดัเจา้แมก่วนอมิใหย้นืเป็นวงกลม (ดา้นหน้ารปูป ัน้เจา้แมก่วนอมิ) แลว้มองหน้าทา่น
จากนัน้อธษิฐานสิง่ทีต่อ้งการ เมือ่ไหวเ้สรจ็ใหเ้อาสองมอืลบูทีร่ปูป ัน้เทพเจา้ทางดา้นหน้าเจา้แม ่โดยลบูจากหวั
ไปถงึเทา้แลว้ก ามาใสก่ระเป๋าตนเองจะท าใหร้ ่ารวยเงนิทอง จากนัน้ขา้มสะพานซึง่เชื่อวา่จะมอีาย ุยนืยาวไป 
อกี 3 ปี แต่มขีอ้แมว้า่เมือ่ขา้มไปแลว้อยา่เดนิยอ้นกลบัทางเดมิ ใหเ้ดนิตรงไปขา้งหน้าแลว้คอ่ยออ้ม สะพาน
กลบัมา น าทา่นแวะชมสนิคา้ทอ้งถิน่ของฮอ่งกง ณ ร้านหยก ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมตามอธัยาศยั  

ค า่       บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที่1 )  น าท่านชม  Avenue of Star ท่านจะไดพ้บกับรอยประทับมือของ

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นแรงบนัดาลใจของโลกฮอลลีวูด้ตะวนัออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหวย่, จางม่านอวี้ , 

เจ็ท ลี, มิเชล โหยว่ ยงัไมร่วมถึงคนดงัอ่ืน ๆ ท่ีไดป้ระทบัรอยมือลงบนพื้ นซีเมนต ์  น าท่านชม  A Symphony of 

Lights   ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน   การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บั

การบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพื้ นท่ีอาคารตึก

ระฟ้าส าคญัต่างๆท่ีตั้งอยู่สองฟากฝัง่ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดับไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึง

เพียงกดสวิตชก็์จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PENTA HOTEL/PANDA HOTEL  เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สอง              วดัเชอกงุ-วดัหวงัตา้เซียน  - DUTY FREE-การชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุย่ 

                                                                                                                             (เชา้/เที่ยง/-)                                                                                                                            

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 2)  

         (บรกิารท่านดว้ยติ่มซ าข้ึนช่ือของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, กว๋ยเตีย๋วหลอด, โจก๊ เป็นตน้)   
น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัเชอกงุ วดัแหง่น้ีสรา้งเพือ่เป็นเกยีรตแิก่เทพเชอคุง (Che Kung) แมท่พัแหง่ราชวงศซ์่ง ผูม้ ี
ชื่อเสยีงทัง้ดา้นการรบ, ผดุงคุณธรรมและชว่ยขจดัปดัเปา่โรคภยัสิง่ไมด่ที ัง้หลายออกไปได ้ โดยสรา้งขึน้ครัง้แรก 
เมือ่ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี ค.ศ. 1993 จงึไดส้รา้งวดัแหง่ใหมข่ึน้มาทดแทนของเดมิ และน ารปูป ัน้ทา่นนายพล 
ทีม่คีวามสงูถงึ 10 เมตร เขา้ไปตัง้ไวใ้นอารามดา้นในพรอ้มดว้ยรปูป ัน้ 8 เซยีนแหง่ลทัธเิต๋า ซงึอยูบ่รเิวณ
ทางเดนิ ดา้นนอกซา้ย-ขวา ทุกวนัที ่ 2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาวฮอ่งกงจะเดนิทางมาทีว่ดัแหง่น้ีเพือ่
ถวายกงัหนัลม เพราะเชื่อวา่กงัหนัลมน้ีจะชว่ยพดัพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไป น าพาแต่ความโชคดเีขา้
มา ใหท้า่นได ้ หมุนกงัหนัทองแดงตามความเชื่อของชาวฮอ่งกงวา่ถา้หมนุ 3 รอบ จะขบัไล่สิง่ชัว่รา้ยและน าแต่
สิง่ดีๆ  มาให ้ น าทา่นชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอรร่ี์ ทีร่บัรองโดยรฐับาลฮอ่งกง โดยเชญิซนิแสชื่อดงัจดัวาง
ต าแหน่งของเครือ่ง ประดบัแต่ละเมด็ใหเ้ขา้กบักงัหนัซึง่เป็นเครือ่งรางตามหลกัฮวงจุย้ โดยจ าลองเลยีนแบบมา
จาก “แชกงเหม่ียว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดั ทีช่าวฮอ่งกงใหค้วามเลื่อมใสศรทัธา  

 
 
 
 
เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) 
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บ่าย น าท่านสู่   วดัหวงัตา้เซียน  WONG TAI SIN หรือเรียกกนัในหมู่ชาวฮ่องกงวา่ “ ศาลเจา้หลกัเมือง ” ซ่ึงมีอายรุ้อยกวา่ปี 
ภายในวดัมีพระพทุธรูปและเทพเจา้ต่าง ๆ ท่ีประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือและศรัทธา อาทิเช่น หวงัตา้เซียน-เทพ
เจา้แห่งความส าเร็จ , พระสงักจัจาย-บูชาเพื่อความสุข , เจา้สมุทร-เทพเจา้แห่งโชค การงาน , พระกาฬ-เทพเจา้แห่งความมัง่
คัง่ เหลือกินเหลือใช ้นอกจากน้ียงัมีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพท่ีมีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และ
อธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ เชิญท่านอิสระสกัการะเทพเจา้และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคือ 
อีกดา้นของเสน่ห์ท่ีคน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง   
น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  จากน้ัน

อิสระใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย ท่ีพรอ้มใจกนัลดราคาทัว่ทั้งเกาะกว่า 50-70% 

มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย  มีรา้นขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง

ถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียง

รายกนัอยู ่และมีทางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

**อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะวกในการชอ้ปป้ิง** 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PENTA HOTEL/PANDA HOTEL  เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่สาม        ท่องเที่ยว - ชอ๊ปป้ิงอสิระ  หรอืเลอืกซ้ือแพก็เกจเพิ่มเติม : HK Disneyland / Ocean Park / Macau 

กระเชา้นองปิง 360 องศา – หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง – ขอพรพระใหญ่  (-/-/-)                                                                               

พกัผ่อน – ชอ๊ปป้ิงอสิระ 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้แบรนเนมต่างๆ จากนัน้อสิระใหท้่านเต็มอิ่มกบัการช ้

อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย มกัจะตัง้ตน้กนัที่สถานีจมิซาจุ่ย  มรีา้นขายของท ัง้เครื่องหนงั, เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง

ถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมีSHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู่ และมทีางเชื่อม

ตดิต่อกนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้(อสิระอาหารเชา้/กลางวนั/เยน็)จากนัน้เขา้ทีพ่กัดว้ยตวัเอง 

สามารถเลอืกซ้ือแพก็เกจเพิม่เตมิ  

หากท่านตอ้งการเทีย่ว Hong Kong Disneyland / Ocean Park พรอ้มรถรบั - ส่ง  สามารถส ัง่จองและช าระเพิม่จากแพก็เกจ

ดงัรายละเอยีดขา้งลา่งนี้ 
Option 1 : Hong Kong Disneyland Package 
ราคาต่อท่าน ผูใ้หญ่ 2,600 บาท  เดก็ (3-11 ปี) 2,200 บาท ต า่กวา่ 2 ขวบเขา้ฟร ี

(บตัรเขา้สวนสนุกสามารถเลน่เครื่องเลน่แบบไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ภายในวนั + รถรบัส่ง ระหวา่ง Hotel และ Disneyland)   

Option 2 : Ngong Ping360 Package 
ราคาต่อท่าน ผูใ้หญ่ 3,500 บาท  เดก็ 2,300 บาท 

(ราคานี้รวม ค่าต ัว๋กระเชา้ไป-กลบั + รถรบัส่ง ระหวา่ง Hotel และ Ngong Ping360 ) 

Option 3 : Ocean Park Package 
ราคาต่อท่าน ผูใ้หญ่ 1,500 บาท  เดก็ 1,300 บาท 
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(บตัรเขา้สวนสนุกสามารถเลน่เครื่องเลน่แบบไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ภายในวนั + รถรบัส่ง ระหวา่ง Hotel และ Ocean Park) 

Option 4 : Macau Full Day Tour 
ตะลยุรอบเมอืง วดัอามา่  วหิารเซนตป์อลล ์จตรุสัเซนาโดแ้ละ เดอะเวเนเชยีนรสีอรท์ราคาต่อท่าน ผูใ้หญ่/เดก็ 5,000 บาท 

( ราคานี้รวม ค่าต ัว๋เรอืไป-กลบั, รถรบัส่งไป-กลบั, อาหารเทีย่ง )    

หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทกุกรณีหากไมส่ามารถเดนิทางไปท่องเทีย่วตาม Option Tour ทีซ่ื้อเพิม่เตมิ   

อาทเิช่น  ฝนตกหนกั  หรอืพายุเขา้ เป็นตน้ 

21.45 น.   บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิฮ่องกง แอรไ์ลน ์  เทีย่วบนิที ่HX761 

   * บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง * 

23.55 น.   คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

** หากท่านทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ 

เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

  ขอบพระคณุทกุท่านที่ใชบ้รกิาร  
(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่  15 ท่านข้ึนไป ) 

 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดนิทางได…้…………………… 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดนิทาง  (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดนิทาง  (มหีวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง  

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

เริ่มเดินทาง 
กลบัจาก

เดินทาง 

ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

15 ส.ค. 58 17 ส.ค. 58 

12,999 5,500 

21 ส.ค. 58 23 ส.ค. 58 

22 ส.ค. 58 24 ส.ค. 58 

28 ส.ค. 58 30 ส.ค. 58 

4 ก.ย.58 6 ก.ย.58 

11 ก.ย.58 13 ก.ย.58 

18 ก.ย.58 20 ก.ย.58 

25 ก.ย. 58 27 ก.ย. 58 
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ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง จูไห่ เซินเจ้ิน) ก าหนดใหมี้
การประชาสมัพนัธ์สินคา้พื้นเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล (หยก, บวัหิมะ, ผา้
ไหม, สมุนไพร, จิวเวอร์ร่ี)  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียน
ใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
ถา้ท่านไม่เดินทางตามรายการ ท าใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

(กรณีไม่ลงร้าน รัฐบาล ตามโปรแกรมเพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

ควบคมุของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น อตัรา 120 เหรยีญ/ทรปิ/ต่อท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

  
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

       วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
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    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

    4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทยและทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาใหเ้ม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ 

       เดินทางบรษิทัฯสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

     5.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

    6. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง ** 
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