
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา 
สักการะเทพเจ้าแหง่โชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว 

นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ 
ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT  

ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ยา่นถนนนาธาน 

โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันที่ รายการทัวร์ อาหาร โรงแรมท่ีพัก 

วันแรก 
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 768 / 08:50-12:40) – ไหว้พระใหญ่ + น่ังกระเช้านองปิง 
360 องศา - อิสระช้อปปิ้งซิตี้เก็ต - อาหารค่ํา - เดินทางเข้าที่พัก 

X X  
CRUISE HOTEL  

หรือเทยีบเท่า 

วันท่ี 2  
อาหารเช้าติม่ซํา - เจ้าแม่กวนอิมรพีลัสเบย์ - เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo temple) – เจ้า
แม่กวนอิมฮ่องฮํา – วัดฮอยชาม หล่งโหม่ว - ร้านจิวเวอรี่ – เจ้าพ่อแชกงหมิว – ช้อป
ปิ้งถนนนาธาน - Symphony of Lights ส่งกลับโรงแรมที่พัก 

  X 
CRUISE HOTEL   

หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
อาหารเช้าติม่ซํา – เจ้าพ่อหวังต้าเซียน - วัดจี๋หลิน – เจ้าแม่ทับทิม (Tin Hua 
Temple) - ร้านหยก - ช้อปปิ้งโอเชียนเทอร์มินอล - จนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่
สนามบิน -กลับกรุงเทพฯ (HX 761 / 23:50-02:20) 

  X - 

 

หมายเหตุ: ไม่มีราคาเดก็ เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคาข้างต้น เปน็วีซ่าจีนแบบกรุ๊ป    
 ราคานีไ้ม่รวมคา่ทิปหัวหน้าทัวร,์ ไกด์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

(ช าระพร้อมคา่ทัวร)์ 
 

สําหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ เช่น อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจําเป็น
ให้ทางบริษัทฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้ว 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน 

โปรแกรมทัวร์นี้ไม่เหมาะสําหรับลูกค้าที่ใช้วิลแชร์!!! 
 

 

พีเรียดเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-18 

ปี 
พกัเด่ียว 

27-29 ต.ค. 2561 14,500 14,500 4,000 

3-5 พ.ย. 2561 13,999 13,999 4,000 

10-12 พ.ย. 2561 13,999 13,999 4,000 

17-19 พ.ย. 2561 13,999 13,999 4,000 

24-26 พ.ย. 2561 13,999 13,999 4,000 

1-3 ธ.ค. 2561 14,500 14,500 4,000 

15-17 ธ.ค. 2561 14,500 14,500 4,000 

22-24 ธ.ค. 2561 14,500 14,500 4,000 



 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – อิสระช้อปปิ้งซิตี้เก็ต - เข้าที่พัก 

06.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ทางเข้าประตู 6 สายการบิน ฮ่องกงแอร์
ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นั่งก่อนออกเดินทาง 
08.50 น.  นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 768 / 08:50-12:40  (มีอาหารบริการบนเครื่อง) 
12.40 น.  เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางสู่ วัดโป่หลินไหว้พระใหญ่ (1) ที่เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง ให้ท่านได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา) 
(กรณีกระเช้านองปิง 360 องศา แจ้งปิดปรับปรุง ทางเจ้าหน้าที่จะมีจัดรถบัสรับ-ส่ง ไปไหว้พระใหญ่ลันเตาแทนการนั่งกระเช้า) 
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทําขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้า
ด้วยกัน น้ําหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหิน
เบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ CITY GATE OUTLET เป็นตึกที่ขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป 
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate 
Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา   ภัตตาคาร  มม้ือ 1) 
พักที่ CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า  
  
วันที่ 2      เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – เจ้าพ่อกวนอู – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮํา – วัดฮอยชาม หล่งโหม่ว - ร้านจิวเวอรี่ –  
               เจ้าพ่อแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน - Symphony of Lights ส่งกลับโรงแรมท่ีพัก 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซํา มม้ือ 2) 
นําท่านเดินทางสู่ หาดทรายรีพลัสเลย์ ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม (2) พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการของ
บุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอ้ียขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3 ปี 
 
 

 

 

 

 

  

นําท่านไปไหว้ เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo Temple) (3) ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่น
คร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้
ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ําแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงท่ีซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้
นั่นเอง 
 

 



 

 

นําท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮํา Kun Im Temple (4) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่

กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

จากนั้นนําท่านสู่ วัดฮอยซาม หล่งโหม่ว (Hoi Sum Lung Mo Temple) (5) หรือ วัดมารดามังกร ซึ่งย้ายมาอยู่ติดกับวัด Tin 
Hau – To Kwa Wan เมื่อปี ค.ศ.1964 เมื่อวัดที่เกาะฮอยชามถูกรื้อถอนหลังจากการบุกเบิกที่ดิน เทพหล่งโหม่วอยู่บนแท่นบูชา

ของช่องซ้าย (ด้านขวาเมื่อมองจากด้านหน้า) วัดนี้จัดการโดยคณะกรรมการวัดจีน ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าเมื่อได้มาสักการะแล้วจะ
มีโชคลาภ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน   ภัตตาคาร มม้ือ 3) 
นําท่านเยี่ยม ชมโรงงานจิวเวอรี่ ที่ข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม 
นําท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกงที่ วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนําโชค (6) ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภ
ทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนําโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มา
ฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซ้ือสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพ่ือเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้า
ประเภทต่างๆอย่างเต็มอ่ิมจุใจไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณ
ต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่ว
ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง 
หรือ เลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ 
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

หลังอาหารท่านสามารถเดินไปชมโชว์ ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง 
Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการ
แสดง แสงและเสียงครอบคลุมพ้ืนที่อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึก
เหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ
ฮ่องกง 
 

 

 

 

 

 



 

 

ได้เวลานัดหมายส่งกลับโรงแรมท่ีพัก 
พักที่ CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า  
  
วันที่ 3      วัดหวังต้าเซียน - วัดจี๋หลิน - เจ้าแม่ทับทิม – ร้านหยก - ช้อปปิ้งโอเชี่ยนเทอมินอล –ได้เวลานัดหมายนํา 

               ท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง - กลับกรุงเทพฯ 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซํา มม้ือ 4) 
...หลังอาหารนําท่าน ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน (7) คนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มี
ชื่อเสียงในเรื่องของสุขภาพ แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนั้นแวะ ร้านหยก ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์หยกขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝาก ได้ตามอัธยาศัย 
นําท่านไหว้ที่ วัดจี๋หลิน Chi Lin Nunnery (8) สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และเทพยดาสําคัญต่างๆ ในสํานักชีของ

พระพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...นําท่านไปไหว้ เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว Tin Hua Temple (9) เป็นวัดเก่าแก่และสําคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง เพราะใน

สมัยก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทับทิมว่าเป็นเทพีแห่งทะเล เพ่ือให้เดินทางปลอดภัย เวลา
ออกไปทํางานไกลๆหรือออกหาปลา นอกจากการมาสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมในเรื่องของการเดินทางให้ปลอดภัยแล้ว ไฮไลท์
สําคัญอีกอย่างหนึ่งของ วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hua Temple) จะเป็นขดธูปสีแดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยู่ตามเพดานด้านใน

วิหารของวัดเต็มไปหมด จะยิ่งสวยงามในยามท่ีมีแสงแดดส่องลงมาเหมือนเป็นลําแสงส่องทะลุควันธูปแปลกตายิ่งนัก ส่วนอาคาร
ของวัดก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีน สร้างข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ. 1876 โดยทางเข้าของวัดจะอยู่ติดกับสวนสาธารณะเล็กๆที่มี



 

 

ต้นไม้ใหญ่หลายต้น ให้บรรยากาศร่มรื่น...จากนัน้น าทา่นแวะ รา้นหยก ใหท้า่นชมผลติภณัฑห์ยกขึน้ชือ่ ทา่นสามารถเลอืก
ซือ้เป็นของฝาก ไดต้ามอธัยาศัย 
 

 
 

 

 

 

 

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน   ภัตตาคาร มม้ือ 5) 
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal) และ 

Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , 
Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’ Us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีท่ี 

DFS Galleria เช่น Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** 

...หลังจากนั้นได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกงกลับกรุงเทพฯ 

23.50 น.   เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  HX 761 / 23:50-02:20 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)  
02.20 น.   ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 
 

 

 

 

 

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
* ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง * 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี

อุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1–75 ปี เท่านั้น** หมายเหตุ : 

กรณีท่ีลูกค้าอายุตั้งแต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของ วงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและ ค่ารักษาพยาบาล (*** 

อายุ 81 ปีขึ้นไม่รับคุ้มครอง ***) 

 ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 เป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบ

เดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วย

ตนเอง(ตามท่ีสถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีท่ีมีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์¬ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ชําระพร้อมค่าทัวร์)  
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น) 
 



 

 

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 ท่านจะต้องชําระเงินค่ามัดจํา จํานวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชั่วโมง หรือตามวันที่กําหนดให้ หลังจากท่ีได้ทําการจอง 

พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 

 ท่านจะต้องชําระเงินเต็มจํานวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่กําหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ  

 ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ํามันหรือภาษี สนามบิน ฯลฯ 

 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่ สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
หรือบางส่วนให้กับท่าน 

 เพ่ือให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขายสินค้าบริการ จากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดําเนินการดังต่อไปนี้    
1) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง (Passport)  

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน    
1.2 คํานําหน้า ชื่อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีท่ีมี ชื่อชั้นยศ/ทางตํารวจ/ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น    
1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด   
1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสารและผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ
เหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป 

*** ลูกค้าท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้า เมืองจีน บริษัทฯ 
ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่ม พาสปอร์ตอยู่แล้ว กรณีท่ีมีค่าใช้จ่าย
เกิดข้ึนทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ***   

2.) ความผิดพลาดในข้อ 1.1–1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความ
ผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียม
ความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น 

3.) กรณีท่ีท่านไม่ได้ทําการทักท้วงใดๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไขและข้อ 
กําหนดทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 เมื่อทําการชําระเงินค่ามัดจําหรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามไม่สามารถ 

ขอคืนเงินมัดจําได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง 
 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องเก็บค่าตั๋วเต็มราคา 

 กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3 วันทําการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 
ในการไม่คืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี  



 

 

 เมื่อท่านได้ตกลงชําระเงินไม่ว่ามัดจําหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 

หมายเหตุ : เงือ่นไขสําคัญที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
1. สําหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชําระ

ค่าระบุที่นั่งด้วยตนเอง 

2. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก 
ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านยางพารา ร้านจิวเวอรี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม และ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว   
3. ค ะเดินทางจําเป็นต้องมีขั้นนต่ํา 15 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวาง
แผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพ่ิงคอนเฟิร์มลางาน   

4. เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน 

สิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  
5. กร ีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น และ จะไม่ 
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วหากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออกและเข้าเมือง 
ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านชํารุด เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน
หรือเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออกและเข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือ
เดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มี
ค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 15-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ
ขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสําคัญ 

6. ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อน
วันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ 

7. เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้
และท้ังนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างท่ีดีสุด 
8. กร ียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋วรีฟันได้ หมายถึง เรียกเงินคืนได้
บางส่วน) ผู้เดินทางจําเป็นจะต้องรอรีฟันตามระบบของสายการบินเท่านั้น  



 

 

9. ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพัก
แบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม 
10. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการ
บิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต
ภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ 

11. กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่
เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 
12. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้วบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ 
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกร ีดังนี้ 
- กร ีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 
- กร ีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
- กร ีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ี 

พํานักอยู่ในประเทศไทย 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกร ีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ  

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

- เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักใน 
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

- กร ีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน 
การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 



 

 

- กร ีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด 


