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รหัสทัวร  SLT1900661 
ทัวรฮองกง  ชอปปم�ง เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX) 
ไหวขอพรองคหลวงพอแชกงวัดกังหัน  นมัสการเจาแมกวนอิม หาดรีพลัสเบย  
ไหวพระขอพรวัดตาเซียน  น่ังรถรางพคีแรมขึ้นสุจุดชมวิวเดอะพีค  ชอปปم�งเลด้ี
มารเก็ต  ไหวพระใหญโป�หลินเกาะลันตา  เที่ยวชมหมูบานวัฒนธรรม 
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วันแรก กรุงเทพฯ–ฮองกง-น่ังรถรางพีคแทรมชมววิเกาะฮองกง-เลดี้ยมารเก็ต 
06.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคานเตอร 

K สายการบินฮองกงแอรไลนเจาหนาที่บริษทัฯ ใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

08.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮองกงแอรไลนเที่ยวบินที่HX768(บริการอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.20 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย 
01.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคานเตอร 

K สายการบินฮองกงแอรไลนเจาหนาที่บริษทัฯ ใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

04.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮองกงแอรไลนเที่ยวบินที่HX780 (บริการอาหารวาง
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

08.10 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย 
01.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคานเตอร 

K สายการบินฮองกงแอรไลนเจาหนาที่บริษทัฯ ใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

04.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮองกงแอรไลนเที่ยวบินที่HX762 (บริการอาหารวาง
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

08.50 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย 
 ***มีอาหารกลางวันเพ่ิม สําหรบัวันที่บนิไฟล HX780 / HX762*** 

นําทานน่ังรถโคชปรับอากาศขามสะพานชิงหมาสูฝم�งเกาลูน ฮองกงต้ังอยูทางทศิ
ตะวันออกเฉียงใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูติดกบัมณฑลกวางตง 
(กวางตุง) โดยมาเกาอยูทางฝم�งตะวันตกหางไปราว 61 กิโลเมตร ฮองกงเดิมเปนเพียง
หมูบานประมงเล็กๆ แหงหน่ึง ในเขตอาํเภอซนิอันเมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพายแพใน
สงครามฝم�น เกาะฮองกง และเกาลูนจงึถูกครอบครองโดยอังกฤษในป 1842 และ 
1860 ตามลําดับ ตอมาภายหลังในป 1898 อังกฤษไดทาํสัญญาเชาซื้อพืน้ที่ทางตอน
ใตของลําน้ําเซินเจิ้น ซ่ึงปจจุบันเรียกวา ‘เขตดินแดนใหม’ รวมทัง้เกาะรอบขาง ซ่ึงมี
อาณาบริเวณกวางใหญกวาเมือ่คร้ังอังกฤษเขายึดครองในสมัยสงครามฝم�นเกอืบสิบเทา 
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นําทานสัมผัสประสบการณที่ไมควรพลาดในการมาเที่ยวฮองกง น่ังรถรางพีคแทรมขึ้น
สูจุดชมวิวเดอะพีค รถรางจะเคลือ่นผานววิทวิทศันในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไมได
แลว ไมวาจะเปนววิของตึกสงูระฟ�าของเกาะฮองกง หรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอาว
วิคตอเรียและเกาลูนพคีแทรมเปนพาหนะเกาแกที่สดุของฮองกง เปดใหบริการมาตัง้แต
ป ค.ศ.1888 ถอืวาเปนแหงแรกในเอเชีย เดิมเปนรถรางที่ใชพลงังานไอน้ําในการ
ขับเคลื่อนแตในป ค.ศ.1926 ก็ไดถกูเปลี่ยนมาเปนระบบเกียรไฟฟ�า และเปล่ียนเปนการ
ควบคุมดวยระบบไมโครโพรเซสเซอร ซึ่งเปนระบบใหมลาสดุจากประเทศ
สวิตเซอรแลนดในป ค.ศ.1989 (มีประสิทธภิาพ และความปลอดภัยสูง)เมือ่คุณไตระดับ
ขึ้นไปยังเดอะพคีตามรางกระเชาไฟฟ�าถึงอาคารดานบนแลวน้ัน ทานยงัสามารถขึน้ไป
ชมบนดาดฟ�าที่เรียกวา Peak Tower Sky Terrace (ไมรวมคาเขาชม) อาคารน้ีถอื
เปนสัญลักษณของยอดเขาวิคตอเรียพคีมีลกัษณะคลายทั่ง ดานในน้ันมีรานคาหลายราน 
อิสระใหทานไดช่ืนชมกับบรรยากาศ และถายภาพเปนที่ระลกึตามอัธยาศัยสมควรแก
เวลานําทานน่ังรถโคชกลบัลงมาดานลาง 
นําทานสูแหลงชอปปم�งยอดนิยมเลดี้สมารเกต็ ประกอบดวยรานรวงขนาดเลก็กวา 
100 รานทอดยาว 1 กิโลเมตร ต้ังอยูบนถนนตุงชอยช่ือของตลาดแหงน้ีมีทีม่าจากการ
เปนแหลงขายสินคาประเภทเส้ือผาและเคร่ืองประดับราคาถกูสําหรับสตรีทกุวัยเส้ือผา 
เคร่ืองประดับ รองเทา และของทีร่ะลกึในราคายอมเยาใหโอกาสคุณไดฝกฝนทักษะการ
ตอราคาอยางเพลิดเพลิน แตในปจจุบันมีสินคาอีกหลากหลาย เชน นาฬิกา 
เคร่ืองสําอาง กระเป�า เคร่ืองตกแตงบาน ซีดีและของกระจกุกระจกิใหเลือกซื้อ และ
เพลิดเพลินกับการชมตลาดไดโดยไมจาํเปนตองต้ังใจไปซื้อสินคาใดๆ สกัช้ิน 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พักที่ EASE ACCESS HOTEL / SILKA WEST HOTEL / SAV HOTEL หรือ
เทียบเทา 3*หองพักขนาดเล็ก 10-12 ตรม. ไมมีเตียงเสริม 
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วันทีส่อง ฮองกง-หาดรพีลสัเบย-เจาแมกวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังตาเซียน-จิมซาจุย-
Symphony of Lights 

เชา       รับประทานอาหารติ่มซํา ณ ภตัตาคาร 
 นําทานสูหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเส้ียวแหงน้ีสวยที่สดุแหงหน่ึง 

และยังใชเปนฉากในการถายทาํภาพยนตรไปหลายเร่ืองมรูีปปم�นของเจาแมกวนอิมและ
เจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมงโดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่
ทอดยาวลงสูชายหาด นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือ
เปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิม่ขึ้น 3 ปนําทาน
เดินทางสูวดัแชกงหมิง หรือวัดกังหันนําโชค ต้ังอยูทีตํ่าบลซาถิ่น ซึ่งถือเปนชานเมือง
ของฮองกง เปนวดัเกาแกของฮองกง สรางขึ้นเมื่อ 400 กวาปผานมาแลวในสมัย
ราชวงศชิง ขึ้นช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธิใ์นดานของโชคลาภทรัพยสินเงินทอง โดย
มีรูปปم�นเจาพอแช กง และดาบไรพายเปนส่ิงศักดิ์สทิธประจําวดัตาํนานเลาวาในชวง
ปลายของราชวงศชิง แผนดินจีนเกิดกลียุคมกีารกอจลาจลแขง็เมืองขึ้นทัว่ประเทศ และ
เหตุการณน้ีไดกอเกิดบุรุษชาตินักรบที่ช่ือวาขนุพล แช กง ที่ไดยกทัพไปปราบปราม
ความวุนวายที่เกิดขึ้นแทบทกุสารทศิ และทานเองก็ไดช่ือวาเปนนักรบที่ไดช่ือวาไมเคย
แพใคร เพราะไมวาจะยกทพัไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดรับชัยชนะเสมอ และดาบคูกาย
ของทานก็ไดช่ือวาเปนดาบไรพายเชนกันดาบไรพายของทาน คนจีนถือวามคีวามเปน
มงคลในดานของศาสตรฮวงจุยในเชิงของการตอสูเปนอยางสงู ธนาคารแบงคออฟไชนา
ของฮองกง ถงึกบัจําลองดาบของทานไปกอสรางตึกสาํนักงานใหญของธนาคารทีม่ีช่ือวา
ตึกใบมดี ซึง่เปนตึกทีถ่ือเปนสัญลักษณของเกาะฮองกงเลยทีเดียวและวดัแช กง ยงัเปน
ที่มาของจีก้ังหันนําโชคที่มช่ืีอเสียงของวงการการทองเที่ยวฮองกง ที่ไมวาทวัรไหนที่มา
ฮองกง เปนตองเลือกเชาเลือกซื้อสินคามงคลช้ินน้ี เพื่อเสริมสรางบารม ีและศิริมงคล
ใหกับชีวติดวยกันทัง้สิ้นนําทานชมโรงงานจิวเวอรรี ่ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกบังานดีไซน
ที่ไดรับรางวัลอันดับเย่ียม แวะชมสินคาโอทอปของจีนรานหยก ซึ่งชาวจนีถอืเปน
เคร่ืองราง และเคร่ืองประดบัติดตัว 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําทานสูวดัหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดน้ีวา หวองไทซิน) เปนวดัเกาแก
อายุกวารอยป ที่ไมมวีันเส่ือมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮองกง สงัเกต
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ไดจากมวลชนจาํนวนมากที่มาสักการะ หรือแมกระทั่งควันธูปคละคลุงไปทัว่บริเวณทาน
เทพเจาหวังตาเซียนเดิมทานช่ือ "หวองชอเผง" เปนมนุษยเดินดินธรรมดาคนหน่ึง ทีม่ีจิต
เมตตาตอชาวโลก ทานมคีวามกตัญตูอพอแมสูงมาก และชวยพอแมต้ังแตเล็ก ทํางาน
ดูแลเล้ียงแพะ อยูมาวันหน่ึงทานไดพบกับนักพรต และนักพรตไดชวนไปศึกษาร่ําเรียน
วิชาบนภูเขาไกล ทานหวองชอเผงกอตดัสินใจตามนักพรตทานน้ันไปศึกษาร่ําเรียนวชิา 
ทานขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนทานสามารถเสกกอนหินใหกลายเปนแพะได เมือ่
ทานไดร่ําเรียนวิชาจนถองแทแลว กอไดลาอาจารยของทานกลบัมา ใชวิชาความรูดาน
สมุนไพร เพื่อบําเพ็ญประโยชน เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข ตลอดจนผูที่
เดือดรอนไปทั่วทุกสารทศิ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญในประเทศจีน ทานหวังตาเซียนไดใช
วิชาการแพทย จดัยาสมนุไพรใหแกชาวบานเพื่อตอสูกับโรคราย ตลอดอายุขัยทองทาน 
ไดมีลกูศิษยมากมายที่เคารพทานและร่ําเรียนวิชาจากทาน จวบจนประชาชนตางยกยอง
ใหทานเปนเทพหวองไทซิน และไดตัง้ศาลเอาไวเพื่อกราบสักการะ 
นําทุกทานสูจิมซาจุยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ยานการคาที่
สําคัญของฮองกง ประกอบไปดวยตึกรามสงูชัน ใหทกุทานไดเดินเลนรับลมเย็นๆ ริม
อาววคิตอเรีย ถายรูป ชมแสงสีของวัฒนธรรมและความเจริญรุงเรืองเพราะอาว
วิคตอเรียเปนจุดเร่ิมตนของฮองกง น้ําลึกทีค่ั่นระหวางเกาะฮองกงกับแหลมเกาลูนคือ
แหลงจับปลาของหมูบานชาวประมง ซึง่ไดเติบโตกลายเปนศูนยกลางการคาระหวาง
ประเทศในเวลาตอมา ปจจบัุนอาวน้ียงัคงเปนศูนยกลางการดําเนินชีวิตของเมอืง และยงั
เปนหน่ึงในภูมทิัศนเมืองทีง่ดงามเปนเลิศที่สดุแหงหน่ึงของโลก นําทกุทานไปชมโชวยงิ
แสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสดุตระการตาตอบโตกันตามจงัหวะเสียงเพลง
Symphony of Lightsความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. ทกุค่ําคืน การ
แสดงมัลติมีเดียสดุยอดตระการตาซึ่งเปนการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคาร
ตึกระฟ�าสําคัญตางๆ ทีต้ั่งอยูสองฟากฝم�งของอาววคิตอเรียโดยบนดาดฟ�าของตึกเหลาน้ี
ประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวติชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดง
ใหเห็นถงึบรรยากาศอันคึกคกัของฮองกง***อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** 
พักที่ EASE ACCESS HOTEL / SILKA WEST HOTEL / SAV HOTEL หรือ
เทียบเทา 3*หองพักขนาดเล็ก 10-12 ตรม. ไมมีเตียงเสริม 
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วันทีส่าม ไหวพระใหญเกาะลันเตา-ชอปปم�งซิดตี้เกท-ฮองกง-กรงุเทพฯ 
เชา       รับประทานอาหารติ่มซํา ณ ภตัตาคาร 

ทานเดินทางสูเกาะลันเตาซึง่มีขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกง และเปนเกาะที่มี
ขนาดใหญที่สุดในคาบสมุทรฮองกง นําทานน่ังกระเชา Ngong ping 360 จากตงุชุง
สูที่ราบนองปง เปนกระเชาที่ยาวที่สุดในโลก ทานจะไดชมทวิทศันรอบตัว 360 องศา
ของเกาะลันเตา (กรณีกระเชาปดจะใชรถโคชขึ้นแทน) พบกับสถาปตยกรรมจีน
โบราณของหมูบานวฒันธรรมนองปง (Ngong Ping Villege)บนพืน้ที่ 1.5 เฮคตาร
อิสระเที่ยวชม รานคา รานอาหาร และชมการแสดงกลางแจงมากมาย บริเวณหมูบาน
จําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญ และ
วัฒนธรรมด้ังเดมิไวไดอยางลงตัวใหทานนมัสการพระใหญวัดโป�หลิน องคพระสราง
จากการเช่ือมแผนสัมฤทธิถ์ึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหัน
พระพกัตรไปยงัเนินเขาเบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใตหลงัจากน้ันใหทุกทานชอปปم�งสินคา
แบรนดเนมที่City gate Outletเปนตึกที่ขายแตสินคาราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป 
ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา นาฬิกา มีอยู 70 กวายี่หอ เชนNike, Adidas, Roots, 
Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder 
Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และช้ันใตดินจะมี Supermarket 
ขนาดใหญใหทกุทานไดเลือกซื้อ 
***กรณีเปลี่ยนจากลันเตาไปดสินียแลนด จายเพ่ิม 2,000 บาท รวมรถรบัสง*** 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน***กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย*** 

20.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮองกงแอรไลนเที่ยวบินที่HX779(บริการอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
23.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮองกงแอรไลนเที่ยวบินที่HX761(บริการอาหารวางและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
02.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
***ไฟลบินขากลับวันที ่1 เม.ย. เวลาบินเปลีย่นเปน HX761 2145-2355*** 
 

ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ 
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อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ไฟลบิน 
ราคาผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

ราคาเด็ก เสริม
เตียง 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

ราคาเดก็ 
ไมเสริมเตียง 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

พักเดี่ยว 
จายเพ่ิม 

18-20 พ.ค. 

HX762 0440-
0850 
HX779 2040-
2250 

18,888 18,888 18,888 4,500 

1-3 มิ.ย. 
HX768 0825-1220 
HX779 2040-
2250 

14,444 14,444 14,444 3,500 

15-17 มิ.ย. 
HX768 0825-1220 
HX779 2040-
2250 

14,444 14,444 14,444 3,500 

6-8 ก.ค. 
HX768 0825-1220 
HX779 2040-
2250 

14,444 14,444 14,444 3,500 

13-15 ก.ค. 
HX768 0825-1220 
HX779 2040-
2250 

14,444 14,444 14,444 3,500 

27-29 ก.ค. 
HX768 0825-1220 
HX779 2040-
2250 

19,999 19,999 19,999 4,500 

31 ส.ค.-2 
ก.ย. 

HX768 0825-1220 
HX779 2040-
2250 

14,444 14,444 14,444 3,500 

7-9 ก.ย. 
HX768 0825-1220 
HX779 2040-
2250 

14,444 14,444 14,444 3,500 

14-16 ก.ย. 
HX768 0825-1220 
HX779 2040-
2250 

14,444 14,444 14,444 3,500 

21-23 ก.ย. HX768 0825-1220 14,444 14,444 14,444 3,500 
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HX779 2040-
2250 

28-30 ก.ย. 
HX768 0825-1220 
HX779 2040-
2250 

14,444 14,444 14,444 3,500 

12-14 ต.ค. 
HX768 0825-1220 
HX779 2040-
2250 

19,999 19,999 19,999 4,500 

19-21 ต.ค. 
HX768 0825-1220 
HX779 2040-
2250 

18,888 18,888 4,500 18,888 

26-28 ต.ค. 
HX768 0825-1220 
HX779 2040-
2250 

15,555 15,555 15,555 3,500 

 
อัตราน้ีรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ(ต๋ัวกรุป) / คารถโคชปรับอากาศ
บริการตลอดการเดินทาง / คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ / คาที่พักตามที่ระบุไวใน
รายการหรือเทียบเทา (กรณีพกั 3 ทานไมมีเตียงเสริม)/ คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไม
เกิน 20 กก. / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คาประกันอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม) / มคัคุเทศกบริการตลอดการ
เดินทาง 
 
อัตราน้ีไมรวม 
คาทปิไกดทองถิ่น และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดินทางจายทิป 90 HKD/ทาน*** / คาทาํ
หนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ / คาอาหาร และเคร่ืองดืม่ที่
ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก. / คาใชจายอ่ืนๆ ที่
มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ / ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก 
ณ ที่จาย 3% และกรุณาแจงลวงหนาตัง้แตทาํการจองกรณีตองการใบกาํกบัภาษี/ คาภาษีเช้ือเพลิง
ที่ทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิอีก 
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เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสําเนาหนาพาสปอรต 
สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 

 
เอกสารที่ใชในการเดนิทาง 
- หนังสือเดินทางทีม่วีันกําหนดอายุใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
- ตองมหีนาวางอยางนอย 2 หนา 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน  / คืนคาใชจายทัง้หมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้น
จริง 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-10 วัน  / เก็บคาบริการทัง้หมด 100 % 
 
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทวัร*** 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดนิทางมีหัวหนาทัวร 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, 
ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตัว๋รถโดยสาร และจองหองพัก เพ่ือประโยชนของลกูคา 
 
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุจาํเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนาทวัรและเหตุสดุวิสัยบางประการ เชน การนัดหยดุงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 
2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง เพราะทาง
บริษัทยงัไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมทีอ่าจจะเกิดขึ้น 
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3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ 
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคนื
เงินในทกุกรณี  
4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเลื่อนการ 
เดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 
5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหกัคาบริการคืนได 
เพราะการชําระคาทวัรเปนไปในลักษณะเหมาจาย  
6. เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 
7. การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมกีารเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพือ่เปนการสงเสริม
การทองเที่ยวดังกลาว  คือรานหยก รานบัวหมิะ รานผาไหม รานขนม รานจวิเวอรร่ี เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขดังกลาวแลว 


