
**เอกสารฉบับนี้ยังไมส่มบรูณ์ ใชอ้า้งองิไมไ่ดจ้นกวา่ทา่นจะไดป้ฏบิัตติามเงือ่นไขและขอ้กําหนดตามระยะเวลาทีกํ่าหนด** 

ฮอ่งกง ไหวพ้ระ 9 วดั 3วนั 2คนื 

ไหวพ้ระ 9 วดัดงั  ไหวพ้ระแกช้ง เสรมิบญุบารม ี         

“ น ัง่กระเชา้ชมววิ 360 องศา” 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) 

 
 

 

 

 

วนัที ่ รายการทวัร ์ อาหาร โรงแรม 

Day 1 
กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง (HX 768 / 0825-1220)- ไหวพ้ระใหญว่ดัโป่
หลนิ น ัง่กระเชา้ Ngping 360 - เดนิทางเขา้ทีพ่กั 

- - D 

ICLUB MA TAU WAI HOTEL / 
SILKA TSUEN WAN HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

Day 2 

เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์- เจา้พอ่กวนอู (Mun Mo temple ) –  

เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา - รา้นจวิเวอรี ่- เจา้พอ่แชกง - รา้นหยก –  
ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน - Symphony of Lights (21.00) สง่กลบั
โรงแรมทีพ่กั 

DS L D 

ICLUB MA TAU WAI HOTEL / 
SILKA TSUEN WAN HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

Day 3 
เจา้พอ่หวงัตา้เซยีน - วดัจีห๋ลนิ - เจา้แมท่บัทมิ - วดัหลง่โหมว -
อสิระชอ้ปป้ิง City gate Outlet - จนไดเ้วลานดัหมายเดนิทางสู่

สนามบนิ -กลบักรุงเทพฯ (HX 761 / 2145-2355) 

DS L - - 

อตัราคา่บรกิาร 

พเีรยีดเดนิทาง ผูใ้หญแ่ละเด็กใชเ้ตยีง 

(ทา่น/บาท) 

เด็กไมใ่ชเ้ตยีง 

(ทา่น/บาท) 

พกัเดีย่ว 

(ทา่น/บาท) 

14-16, 21-23 Jul  
01-03, 08-10 Sep 
15-17, 22-24 Sep 

16,999. - 15,999. - 3,500. - 

04-06, 18-20, 25-27 Aug 17,999. - 16,999. - 4,000. - 

28-30 Jul, 11-13 Aug  
(ทวัรช์ว่งวนัหยุดยาว) 

21,999. - 20,999. - 4,500. - 

27-29 Oct 18,999. -   17,999. -  4,500. -  



**เอกสารฉบับนี้ยังไมส่มบรูณ์ ใชอ้า้งองิไมไ่ดจ้นกวา่ทา่นจะไดป้ฏบิัตติามเงือ่นไขและขอ้กําหนดตามระยะเวลาทีกํ่าหนด** 

ฮอ่งกง ไหวพ้ระ 9 วดั 3วนั 2คนื 

ไหวพ้ระ 9 วดัดงั  ไหวพ้ระแกช้ง เสรมิบญุบารม ี         

“ น ัง่กระเชา้ชมววิ 360 องศา” 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) 

 

 

 

 

 

วนัที ่1           กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง - วดัโป่หลนิไหวพ้ระใหญ ่น ัง่กระเชา้ Ngong ping 360 - เดนิทางเขา้ทีพ่กั 

หมายเหต ุ
 ราคาขา้งตน้อาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เชน่ สายการบนิมกีารขึน้ภาษีน้ํามัน หรอืภาษีสนามบนิ ฯลฯ 

 กรุณาเตรยีมคา่ทปิสาํหรับหัวหนา้ทวัร ์10 HKG/วัน/ทา่น, มัคคเุทศนท์อ้งถิน่ 10 HKG/วัน/ทา่น,  

คนขบัรถ 10 HKG/วัน/ทา่น (** ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ตอ้งจ่ายคา่ทปิทัง้หมด = 90 HKD/ตอ่ทรปินี้คะ่ **) 
 รายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบนิดงักลา่วขา้งตน้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบัสบัเปลีย่นไดต้ามความ

เหมาะสม 



**เอกสารฉบับนี้ยังไมส่มบรูณ์ ใชอ้า้งองิไมไ่ดจ้นกวา่ทา่นจะไดป้ฏบิัตติามเงือ่นไขและขอ้กําหนดตามระยะเวลาทีกํ่าหนด** 

06.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ เคานเ์ตอร ์K (K01-06) ทางเขา้ประต ู5 และ 6  

อาคารผูโ้ดยสารขาออกสายการบนิ HONGKONG AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ 

ทา่นในการตรวจเชค็เอกสารสมัภาระและทีน่ั่งกอ่นออกเดนิทาง 

08.25 น.  นําทา่นเดนิทางสูฮ่่องกง โดยเทีย่วบนิที ่HX 768 // 08:25-12:20 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

12.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 1 ชม.) ซึง่ตัง้ยู่บนเกาะลนัเตาโดยเกดิจาก

การถมทะเลออกไป มพีืน้ทีโ่ดยรวมทัง้หมด 1,248 เฮกเตอร ์ไดร้ับการจัดอันดบัใหเ้ป็นสนามบนิทีด่ทีีส่ดุในโลกตดิตอ่กนัถงึ 

8  ปีซอ้น ตัง้แตปี่ 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้

ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง, นวิเทอรร์ทิอรสี,์ เกาลนูและเกาะเล็กๆ อกี 235 เกาะ...หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร

แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่วัดโป่หลนิไหวพ้ระใหญ่ (1) ทีเ่กาะลนัเตา ซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วอันมเีอกลกัษณ์ระดบัโลก

ของฮ่องกง ใหท้า่นได ้สกัการะพระใหญ่เกาะลนัเตา (น่ังกระเชา้ Ngong ping 360 องศา) (กรณีกระเชา้นองปิง 360 องศา 

แจง้ปิดปรับปรุง ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีัดรถบัสรับ-สง่ ไปไหวพ้ระใหญ่ลนัเตาแทนการน่ังกระเชา้)  ซ ึง่เป็นพระพุทธรูปทอง

สมัฤทธิ ์กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก องคพ์ระทําขึน้จากการเชือ่มแผ่นทองสมัฤทธิก์ว่า 200 แผ่น เขา้ดว้ยกนั น้ําหนักรวม 

250 ตนั และสงู 34 เมตร หันพระพักตไ์ปทางดา้นทะเลจนีไต ้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหนิเบือ้งลา่งซึง่เป็น

พระพุทธรูปน่ังทําจากทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ Iclub Ma Tau Wai Hotel (www.iclub-hotels.com) หรอื  

           Silka Tsuen Wan Hotel (www.silkahotels.com/tsuenwan) หรอืเทยีบเทา่                    

วนัที ่2         เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์- เจา้พอ่กวนอ ู(Mun Mo temple) - เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา - รา้นจวิเวอรี ่ 
                   – เจา้พอ่แชกงหมวิ - รา้นหยก - ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน - Symphony of Lights (21.00) – กลบัทีพ่กั 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ แบบติม่ซํา  

...นําทา่นเดนิทางสูห่าดทรายรพีลสัเลย ์ไปไหวเ้จา้แม่กวนอมิ (2) พระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตาทีน่ี่มชีือ่เสยีงในเรือ่งของการ

ของบุตร ไหวไ้ฉ่ซิง้เอีย้ขอพรโชคลาภตลอดปี และขา้มสะพานตอ่อายุซ ึง่เชือ่กนัว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิม่ข ึน้ 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

...นําทา่นไปไหวเ้จา้พ่อกวนอู (Mun Mo Temple) (3) ทา่นเจา้พ่อกวนอูเป็นสญัลกัษณ์ของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไม่

ครั่นครา้มตอ่ศตัรู ทา่นเป็นคนจติใจมั่นคงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพรทา่นก็หมายถงึ

ขอใหท้า่นชว่ยอุดชอ่งว่างไม่ใหเ้พลีย่งพลํ้าแกฝ่่ายตรงขา้มและใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ือ่สตัยห์รอืบรวิารที่

ไวใ้จไดน่ั้นเอง 

http://www.iclub-hotels.com/
http://www.silkahotels.com/tsuenwan


**เอกสารฉบับนี้ยังไมส่มบรูณ์ ใชอ้า้งองิไมไ่ดจ้นกวา่ทา่นจะไดป้ฏบิัตติามเงือ่นไขและขอ้กําหนดตามระยะเวลาทีกํ่าหนด** 

 

 

 

 

 

...นําทา่นไปไหวเ้จา้แม่กวนอมิฮ่องฮํา Kun Im Temple (4) เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ในฮ่องกง ขอพรเจา้

แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษา 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

...นําทา่นเยีย่ม ชมโรงงานจวิเวอรี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่ม 

...นําทา่นไปไหวห้ลวงพ่อแชกงที ่วัดแชกงหมงิ หรอืวัดกงัหันนําโชค (5) ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชค

ลาภทรัพยส์นิเงนิทอง และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันนําโชคทีม่ชีือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่ว่าทวัร์

ไหนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้ส ิน้ ...

จากนัน้แวะ รา้นหยก ใหท้า่นชมผลติภณัฑห์ยกขึน้ชือ่ ทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก ไดต้ามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 



**เอกสารฉบับนี้ยังไมส่มบรูณ์ ใชอ้า้งองิไมไ่ดจ้นกวา่ทา่นจะไดป้ฏบิัตติามเงือ่นไขและขอ้กําหนดตามระยะเวลาทีกํ่าหนด** 

...อสิระชอ้ปป้ิงที ่ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมุมโลกทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

ประเภทตา่งๆอย่างเต็มอิม่จุใจไม่ว่าคณุจะมรีสนยิมแบบไหนหรอืประมาณเทา่ใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีกุส ิง่ทีค่ณุ

ตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นี้เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจํ่าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดงัจาก

ทัว่ทกุมุมโลก อกีทัง้ยังเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของ

ฮ่องกง หรอื เลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 700 

รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่      รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

...หลงัอาหารทา่นสามารถเดนิไปชมโชว ์ยงิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง 

Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ร ิม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุคํา่คนื การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาซึง่เป็นการ

แสดง แสงและเสยีงครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าสาํคญัตา่งๆ ทีต่ัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึ

เหลา่นี้ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสว่างตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคกั

ของฮ่องกง 

 

 

 

 

 

(21.00 น.)     ไดเ้วลานดัหมายสง่กลบัโรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่   Iclub Ma Tau Wai Hotel (www.iclub-hotels.com)  หรอื  

             Silka Tsuen Wan Hotel (www.silkahotels.com/tsuenwan) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3       วดัหวงัตา้เซยีน - วดัจ ีห๋ลนิ - เจา้แมท่บัทมิ - วดัหลง่โหมว - ชอ้ปป้ิง City gate Outlet –  
                 จนไดเ้วลานดัหมายเดนิทางสูส่นามบนิ -กลบักรงุเทพฯ               

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ แบบติม่ซํา  

http://www.iclub-hotels.com/
http://www.silkahotels.com/tsuenwan


**เอกสารฉบับนี้ยังไมส่มบรูณ์ ใชอ้า้งองิไมไ่ดจ้นกวา่ทา่นจะไดป้ฏบิัตติามเงือ่นไขและขอ้กําหนดตามระยะเวลาทีกํ่าหนด** 

...หลงัอาหารนําทา่น ไหวเ้จา้พ่อหวังตา้เซยีน (6) คนจนีกวางตุง้จะเรยีกวัดนี้ว่า หว่องไทซ่นิ เป็นวัดเกา่แกอ่ายุกว่ารอ้ยปี มี

ชือ่เสยีงในเรือ่งของสขุภาพ แวะชมสนิคา้โอทอ๊ปของจนีรา้นหยก ซึง่คนจนีถอืเป็นเครือ่งรางและเครือ่งประดบัตดิตวั 

 

 

 

 

 

 

…นําทา่นไหวท้ี ่วัดจี๋หลนิ Chi Lin Nunnery (7) สกัการะพระพุทธเจา้และพระโพธสิตัว ์และเทพยดาสาํคญัตา่งๆ ในสาํนักชี

ของพระพุทธศาสนามหายานทีใ่หญ่สดุในภมูภิาคเอเชยี 

 

 

 

 

 

 

...นําทา่นไปไหวเ้จา้แม่ทบัทมิ ทีว่ัดเทยีนโห่ว Tin Hua Temple Shuan Wan (8) เพือ่ชว่ยคุม้ครองการเดนิทางใหป้ลอดภยั 

หรอืเรยีกว่าเทพธดิาแห่งสรวงสวรรค ์หรอืเทพแีห่งทอ้งทะเลมคีวามสามารถพเิศษเหนือธรรมชาต ิทา่นจะปกป้องชาวประมง

ใหร้อดพน้จากพายุและความหายนะทางทะเล 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

...จากนัน้นําทา่นสู ่วัดหลง่โหมว Long Mo (9) ใครๆ ก็อยากทีจ่ะมาสมัผัส เตยีงมังกร ทีต่ัง้อยู่ในวัดทีม่เีสน่หแ์ห่งนี้ เหตผุลก็

คอื พวกเขาเชือ่ว่าการทําเชน่นัน้ไม่เพยีงนําพาโชคลาภมาใหค้ณุเทา่นัน้ แตย่ังสามารถทํานายอนาคตของคณุไดอ้กีดว้ย 

วัดหลง่โหมว (มารดามังกร) นี้สรา้งขึน้เมือ่ราว 40 ปีมาแลว้ เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะเล็กๆ ทีช่ ือ่เพงเชาอย่าลมืแวะไปทีว่ัด

นี้ในวันคลา้ยวันเกดิของมารดามังกร ซึง่ตรงกบัวันที ่8 เดอืน 5 ตามปฏทินิจันทรคต ิแลว้คณุจะเห็นวัดทีเ่งยีบสงบนี้ถกูปลกุให ้

ตืน่ข ึน้มาเป็นศนูยก์ลางของเทศกาลในทอ้งถิน่ 

 

 

 

 



**เอกสารฉบับนี้ยังไมส่มบรูณ์ ใชอ้า้งองิไมไ่ดจ้นกวา่ทา่นจะไดป้ฏบิัตติามเงือ่นไขและขอ้กําหนดตามระยะเวลาทีกํ่าหนด** 

 

 

 

...จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่ City gate Outlet เป็นตกึทีข่ายแตส่นิคา้ราคาลดพเิศษ 50-80% ขึน้ไป 

ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา มอียู่ 70 กว่ายีห่อ้ เชน่ Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate 

Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ... จนไดเ้วลา

นัดหมายเดนิทางสูส่นามบนิ 

** อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง    

21.45 น.  เหริฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HX 761 // 21:45-23:55 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 
23.55 น.  ถงึทา่อากาศยานกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ….. 

 

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

  

อัตราคา่บรกิารนี้รวม: 

- คา่ตัว๋เครือ่งบนิสายการบนิ Hong Kong Airlines (HX) ชัน้ประหยัด เดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะ  

-  คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง ตามทีร่ะบุในรายกา 

- คา่น้ําหนักสมัภาระเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก. หรอืตามขอ้กําหนดของสายการบนิ 

- คา่ทีพ่ักระดบัมาตราฐานหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

- คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ (**หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ, คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคา่รถโคช้ปรับอากาศ นําเทีย่วตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

คา่ประกนัภยัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล

กรณีอุบัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แตอ่ายุ 1 – 75 

ปี เทา่นัน้ ** (กรณีทีล่กูคา้อายุตัง้แต ่76 -80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของ วงเงนิความคุม้ครอง กรณีเสยีชวีติและ  

          คา่รักษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปีข ึน้ไม่รับคุม้ครอง ***)) 

อัตราคา่บรกิารนี้ไมร่วม: 

- ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอกรายการ, คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ   

- คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทาง

ในการจัดทําเอง) 

- คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีนํ่า้หนกัเกนิจากทีส่ายการบนิกําหนด  

- คา่ทปิสําหรบัหวัหนา้ทวัร,์ มคัคเุทศนท์อ้งถิน่, คนขบัรถ = 90 HKD/ทา่น/ทรปินีค้ะ่ 

ขอ้กําหนดและเงือ่นไขการสํารองทีน่ั่ง: 

- รายการทวัรน์ี้เป็นการทอ่งเทีย่วแบบหมู่คณะ ( Join Tour ) 

          - คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขีน้ไปออกเดนิทาง และม ีหัวหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางดว้ย 



**เอกสารฉบับนี้ยังไมส่มบรูณ์ ใชอ้า้งองิไมไ่ดจ้นกวา่ทา่นจะไดป้ฏบิัตติามเงือ่นไขและขอ้กําหนดตามระยะเวลาทีกํ่าหนด** 

          - คณะผูเ้ดนิทางจํานวน ไม่ถงึ 15 ทา่นออกเดนิทางแตไ่ม่มหีัวหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางดว้ยโดยทางบรษัิทฯ  

          จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***   

- ทา่นจะตอ้งชาํระเงนิคา่มัดจําทวัร ์จํานวน 5,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางภายใน 48 ชัว่โมง หรอืตามวันที ่DUE DATE 

หลงัจากทีไ่ดทํ้าการจอง พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง(Passport)ทีม่อีายุจนถงึวันเดนิทางไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 

- ทา่นจะตอ้งชาํระเงนิเต็มจํานวนอย่างนอ้ยกอ่นการเดนิทาง 15 วัน หรอืตามวันที ่DUE DATE ทีก่ําหนดให ้ มฉิะนัน้

จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ 

- ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เชน่ สายการมกีารขึน้ภาษีน้ํามันหรอืภาษี สนามบนิ ฯลฯ  

-   เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่ สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการคนื

เงนิทัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

- เพือ่ใหก้ารสัง่ซือ้ และตกลงซือ้ขายสนิคา้บรกิาร จากบรษัิทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดําเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ทา่นตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษตา่ง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

1.1 ชือ่ + นามสกลุ ของผูโ้ดยสารทกุคน    

1.2 คํานําหนา้ ชือ่ เชน่ Mr./Mrs./Miss. (กรณีทีม่ ีชือ่ชัน้ยศ/ทางตํารวจ/ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้    

1.3 กรณีมเีด็กร่วมเดนิทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนัน้ๆอยู่ในเกณฑท์ีจ่ะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด   

1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร และผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น วา่ 

จะตอ้งคงมอีายุ เหลอื  ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป 

*** ลกูคา้ทา่นใดมวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่พาสปอรต์ ทางตม. จะถอืวา่ทา่นใชว้ซีา่ในเลม่ผา่นดา่นในการเขา้ 

เมอืงจนี บรษิทัฯ ทวัรไ์มส่ามารถยืน่เป็นวซีา่กรุป๊ใหไ้ด ้และถา้ทา่นใดไมแ่จง้วา่มวีซีา่จนีอยูใ่นเลม่ 

พาสปอรต์อยูแ่ลว้ กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ทางลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองท ัง้หมด ***   

2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้ากยังไม่ไดม้กีารออกบัตรโดยสาร ทัง้นี้หากม ี

          ตรวจพบความผดิพลาดภายหลงัการออกบัตรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระ 

          คา่ใชจ้่ายในการแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลา่ว โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้ับภาระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิข ึน้เอง  

          สว่นในกรณี 1.4 ผูซ้ือ้ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรยีมความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัทา่นเอง บรษัิทฯ  

          ไม่สามารถ ดําเนนิการใดๆ แทนทา่นไดท้ัง้ส ิน้ 

3.) กรณีทีท่า่นไม่ไดทํ้าการทกัทว้งใดๆ แบบเป็นลายลกัษณ์อักษร บรษัิทฯ ถอืว่าทา่นไดต้กลงรับทราบเงือ่นไข และ   

          ขอ้กําหนดทัง้หมดของบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยหากเกดิความเสยีหายใดๆ ข ึน้ บรษัิทฯ ไม่ตอ้รับผดิชอบ       

          ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ : 

 เมือ่ทําการชาํระเงนิคา่มัดจําทวัร ์หรอืยอดเต็มแลว้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถเดนิทางไดไ้ม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม ่ 

สามารถขอคนืเงนิมัดจําไดแ้ละจะตอ้งเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ใชจ้่ายตา่งๆทีเ่กดิข ึน้ อาทเิชน่คา่วซีา่,   

คา่การันตหีอ้งพัก หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีต่ามจรงิ  

 กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวันเดนิทาง 10 วันทําการ ทางบรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งหักในอัตราตัว๋เต็ม ราคา 

 กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวันเดนิทาง 3วันทําการหรอืNO SHOW ในวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

 เมือ่ทา่นไดต้กลงชาํระเงนิไม่ว่ามัดจําหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง  ๆ

          ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

หมายเหต ุ: 



**เอกสารฉบับนี้ยังไมส่มบรูณ์ ใชอ้า้งองิไมไ่ดจ้นกวา่ทา่นจะไดป้ฏบิัตติามเงือ่นไขและขอ้กําหนดตามระยะเวลาทีกํ่าหนด** 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะสบัเปลีย่น หรอืเปลีย่นแปลงรายการทวัร ์โรงแรม และตารางการบนิไดต้ามความ

เหมาะสมเมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัทัง้นี้ถอืเป็นเอกสทิธิข์องบรษัิทฯโดยยดืถอืตามสภาพการณ์ แตย่ังคงรักษามาตรฐาน

การบรกิารและประโยชนข์องทา่น  เป็นสาํคญั 

2. บรษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบ

ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล 

เปลีย่นแปลงกําหนดเวลาตารางบนิ ภยัธรรมชาตฯิลฯ และการหา้มออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ อัน

เนื่องจากสิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ 

3. สาํหรับทา่นทีป่ระสงคจ์ะระบุทีน่ั่ง (เลอืกทีน่ั่งถกูใจ PICK A SEAT) ตอ้งตดิตอ่ที ่เคารต์อรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง และ

ชาํระคา่ระบุทีน่ั่งดว้ยตนเอง 

4. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดงักลา่ว คอื

รา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่เป็นตน้ หากทา่นใดไม่เขา้รา้นดงักลา่ว จะตอ้งจ่ายคา่ทวัร์

เพิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 

 

* เอกสารฉบบัน้ียงัไม่สมบูรณ ์ใชอ้า้งอิงไม่ไดจ้นกว่าท่านจะไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ก าหนดตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้* 

*หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้* 


