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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง    
12.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
14.55 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ีCX654 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
18.50 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
10.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
12.35 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX754 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
16.30 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น าท่านสู่ฝัง่เกาลนูฮ่องกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีโดยอยูต่ดิกบั
มณฑลกวา่งตง(กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยูท่างฝัง่ตะวนัตก ห่างไปราว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีง
หมู่บา้นประมงเลก็ๆ แหง่หนึ่ง ในเขตอ าเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ หลงัจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะ
ฮ่องกงและเกาลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตามล าดบั ต่อมาภายหลงั ในปี 1898 
องักฤษไดท้ าสญัญา‘เช่าซือ้’พืน้ทีท่างตอนใตข้องล าน ้าเซนิเจิน้  ซึง่ปัจจุบนัเรยีกวา่‘เขตดนิแดนใหม’่รวมทัง้
เกาะรอบขา้ง ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กวา่เมื่อครัง้องักฤษเขา้ยดึครองในสมยัสงครามฝ่ินเกอืบสบิเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 
พกัท่ี SILKA TSUEN WAN HOTEL / CRUISE HOTEL / RAMBLER OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัท่ีสอง ไหว้พระ 6 วดั-ช้อปป้ิง-Avenue of Star&Symphony of Lights 
เช้า รบัประทานอาหารแบบต๋ิมซ า  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านไปไหว้เจ้าแม่ทบัทิม ท่ีวดัเทียนโห่วTin HuaTempleShuan Wan (1)เพื่อช่วยคุม้ครองการ
เดนิทางใหป้ลอดภยัหรอืเรยีกวา่เทพธดิาแห่งสรวงสวรรค ์ หรอืเทพแีห่งทอ้งทะเล มคีวามสามารถพเิศษ
เหนือธรรมชาต ิท่านจะปกป้องชาวประมงใหร้อดพน้จากพายแุละความหายนะทางทะเล 
น าท่านไหว้เทพเจ้าประจ าตวัท่ีวดัหยู่นหยู่นYuen Yuen Institute (2)สกัการะพระบรมศาสดาของพุทธ 
เต๋า และขงจือ้ ไหวไ้ทส้่วยเอีย้ เทพเจา้คุม้ครองดวงชะตา ในวดัทีม่ฮีวงจุย้ดทีีสุ่ดแหง่หนึ่งของฮ่องกง และถอื
วา่เป็นศนูยร์วมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็นวดัเดยีวในฮ่องกงทีบ่ชูาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจือ้จุดเด่น
อยูท่ ีว่หิารหรอืหอฟ้า สรา้งดว้ยหนิธรรมชาตดิา้นหลงัเพือ่รบัพลงัมงักรจากภเูขา ดา้นซา้ยขวาโอบลอ้มดว้ย
มงักรเขยีวเป็นวดัทีส่วยงามและมขีนาดใหญ่ อยูบ่รเิวณเนินเขาใกลห้มู่บา้นโลไว และวดันี้เคยเป็นสถานที่
ถ่ายท าละครกีเ่พา้อกีดว้ย 
น าท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกง ท่ีวดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชค (3)ขึน้ชื่อลอืชาในเรื่องความ
ศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหนัน าโชคทีม่ชี ื่อเสยีงของ
วงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่วา่ทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อ
เสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร์ี่  ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกง
พบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม 
น าท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ าKun Im Temple (4)เป็นวดัเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ื่อเสยีงแหง่หนึ่งใน
ฮ่องกงขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตาช่วยคุม้ครองและปกปักรกัษา 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านไปไหว้เจ้าพ่อกวนอ ูKuan Au Temple ท่ีฝัง่ฮ่องกง (5)ท่านเจา้พ่อกวนอเูป็นสญัลกัษณ์ของความ
เขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไม่ครัน่ครา้มต่อศตัร ู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมากและ
ไม่เคยประมาท การบชูาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องวา่งไม่ใหเ้พลีย่งพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้มและ
ใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ ื่อสตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง 
น าท่านเดนิทางสู่หาดทรายรพีลสัเลย ์ ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม (6)พระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตาทีน่ี่มี
ชื่อเสยีงในเรื่องของการของบุตร ไหวไ้ฉ่ซิง้เอีย้ขอพรโชคลาภตลอดปี และขา้มสะพานต่ออายซุึง่เชื่อกนัวา่
ขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 
อสิระชอ้ปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะ
ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆอยา่งเตม็อิม่จุใจ ไม่วา่คุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใด
ศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ที่
จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีค่ณุสามารถจะ
อิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที่โอ
เช่ียนเทอรมิ์นัล แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิ
ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่
Toy’s Us พรอ้มชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสยีงเพลง 
Symphony of Lightsความมหศัจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอด
ตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลุมพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ ัง้อยูส่องฟากฝัง่
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ของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสวา่ง
ตระการตาเป็นสต่ีางๆ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 
***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั***  
พกัท่ี SILKA TSUEN WAN HOTEL / CRUISE HOTEL / RAMBLER OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม อิสระช้อปป้ิง-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ    
เช้า รบัประทานอาหาร แบบต๋ิมซ า  ณ ภตัตาคาร  

อิสระเตม็วนั เอาใจคนรกัการช้อปป้ิงสินค้าแบรนดเ์นมนักช้อปตวัจริงห้ามพลาด 

ทวัรเ์ลือกซ้ือเพ่ิม : ไหว้พระใหญ่เกาะลนัเตา รวมรถรบัส่ง 2,000 บาท(10 ท่านขึ้นไปกรณี
ท่ีมีจองไม่ถึง ทางบริษทัฯ ขอเปล่ียนรถรบัส่งเป็นรถไฟฟ้า หรือรถแทก็ซ่ีขึ้นอยู่กบัจ านวน) 
ทวัรเ์ลือกซ้ือเพ่ิม : ฮ่องกงดิสนียแ์ลนดร์วมรถรบัส่ง 3,000.- บาท(10 ท่านขึ้นไปกรณีท่ีมี
จองไม่ถึง ทางบริษทัฯ ขอเปล่ียนรถรบัส่งเป็นรถไฟฟ้า หรือรถแทก็ซ่ีขึ้นอยู่กบัจ านวน) 
โปรแกรมแนะน า (สอบถามการเดินทางได้จากไกดท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัร)์ 
ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธานซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จุใจ ไม่วา่คุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใดศนูยก์ารคา้ชัน้
เลศิของฮ่องกง มทีุกสิง่ทีค่ณุตอ้งการศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้
แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมมุโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหาร
ชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอร่อยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกช้อปป้ิงท่ีโอเช่ียนเทอรมิ์นัล 
แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO 
ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us 
ย่านหว่านไช WAN CHAIเป็นถนนคนเดนิของชาวฮ่องกง ขายสนิคา้มากมายหลายอยา่ง ซึง่ชาวฮ่องกง
นิยมมาเลอืกซือ้ จ่ายจ่ายใชส้อยสนิคา้ทีย่า่นนี้ จะมที ัง้รา้นคา้ทีอ่ยูใ่นตวัตกึ  และจะมแีผงลอยออกมาวางขาย
กนับนถนนเลยสนิคา้กจ็ะมคีลา้ยๆ กบัตลาดกลางคนืฝัง่เกาลนู มตีัง้แต่เครื่องประดบัเลก็ๆ น้อยๆ เสือ้ผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ ของเล่นส าหรบัเดก็ๆ ของใชใ้นชวีติประจ าวนั  และของตกแต่งบา้น แมก้ระทัง่สนิคา้
พืน้เมอืงฮ่องกงกส็ามารถหาซือ้ไดใ้นถนนเสน้นี้ 
ย่านมงกก๊ ขึน้ชื่อวา่เป็นย่านทีม่ตีลาดบรรยากาศจอแจทีน่่าแวะไปจบัจ่าย ตลาดเลดีส้ม์ารเ์กต็บนถนนตุง
ฉ่อยในเขตมงก๊กนบัเป็นตลาดกลางวนัทีเ่ป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ดในเขตเกาลนู ตลาดแห่งนี้เหมาะส าหรบันกัชอ้ป
ทีต่อ้งการจะหาเสือ้ผา้ เครื่องประดบัและของกระจุกกระจกิส าหรบัตกแต่งบา้นราคาถูก นอกจากนี้รา้นคา้
และแผงลอยหลายแห่งยงัจ าหน่ายสนิคา้ส าหรบัผูช้ายและเดก็อกีดว้ย ตลาดปลาทองในเขตมงก๊กเป็นแหลง่
หาซือ้ของประดบัตูป้ลา ซึง่เชื่อกนัวา่สามารถน าโชคดมีาใหเ้จา้ของหากตัง้ถูกต าแหน่งในบา้นตามหลกัฮวง
จุย้ ใกล้ๆ  กนัเป็นแหล่งชมุนุมของคนเลีย้งนกในฮ่องกง และแหล่งชอ้ปทีไ่ม่ควรพลาด 
ย่านคอสเวยเ์บยC์AUSEWAY BAYถอืเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงหรขูองฮ่องกงทีม่รีา้นคา้ชัน้น าทัว่โลกและมสีนิคา้
แบรนดเ์นมดงัๆ จากทัว่โลกไม่วา่จะเป็นสนิคา้จากญี่ปุ่น สนิคา้แฟชัน่ ศนูยอ์าหาร ซุปเปอรม์าเกต็ และยงัมี
สนิคา้เกอืบทุกชนิดใหน้กัชอ้ปไดเ้ลอืกซือ้กนัไม่วา่จะเป็นกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ เพราะยา่นนี้มหีา้งใหญ่ๆ 
มากมายเช่น Sogo, Lee Gardens, Times Square  
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ย่านเซน็ทรลัCENTRALเป็นอกียา่นของเกาะฮ่องกงทีม่แีหล่งชอ้ปป้ิงหา้งรา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายให้
นกัท่องเทีย่วไดเ้ลอืกชอ้ปกนัและทีย่า่นเซน็ทรลันี้หา้งทีน่ี่สามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสะดวกเพราะมสีะพานลอย
เชื่อมถงึกนัท าใหเ้ดนิชอปป้ิงแต่ละหา้งไดอ้ยา่งสะดวก  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ***กรณุาตรงต่อเวลานัดหมาย*** 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
23.30 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
19.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX703 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
21.15 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
22.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX709 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
00.15 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ไฟลบิ์น ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

22-24 มิ.ย. CX654 1455-1850 
CX709 2225-0015 

9,999 9,999 9,999 4,000 

29 มิ.ย.-1 ก.ค. CX654 1455-1850 
CX709 2225-0015 

11,999 11,999 11,999 4,000 

5-7 ก.ค. CX654 1500-1850 
CX617 2135-2330 

11,999 11,999 11,999 4,500 

6-8 ก.ค. CX654 1500-1850 
CX709 2225-0020 

11,999 11,999 11,999 4,500 

19-21 ก.ค. CX654 1500-1850 
CX703 1950-2150 

11,999 11,999 11,999 4,500 

27-29 ก.ค. CX654 1500-1850 
CX617 2135-2330 

15,999 15,999 15,999 5,500 

2-4 ส.ค. CX654 1500-1850 
CX709 2225-0020 

11,999 11,999 11,999 4,500 

3-5 ส.ค. CX654 1500-1850 
CX709 2225-0020 

11,999 11,999 11,999 4,500 

9-11 ส.ค. CX654 1500-1850 
CX703 1950-2150 

14,999 14,999 14,999 5,500 

10-12 ส.ค. CX654 1500-1850 
CX709 2225-0020 

15,999 15,999 15,999 5,500 

16-18 ส.ค. CX654 1500-1850 
CX709 2225-0020 

11,999 11,999 11,999 4,500 

17-19 ส.ค. CX654 1500-1850 11,999 11,999 11,999 4,500 
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CX709 2225-0020 

23-25 ส.ค. CX654 1500-1850 
CX617 2135-2330 

11,999 11,999 11,999 4,500 

24-26 ส.ค. CX654 1500-1850 
CX709 2225-0020 

11,999 11,999 11,999 4,500 

30 ส.ค.-1 ก.ย. CX754 1235-1630 
CX709 2225-0020 

11,999 11,999 11,999 4,500 

31 ส.ค.-2 ก.ย. CX654 1500-1850 
CX709 2225-0020 

11,999 11,999 11,999 4,500 
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อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครื่องบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 30 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่า
ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่าทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทปิ 200 HKD/ท่าน*** / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย 
และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียม
กระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 30 กก. / ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ ี / ค่า
ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
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เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 
 
***เงื่อนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณี 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไม่ไดร้วมภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 
7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว  
คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์
เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 


