
 

  

 

 
 

 
 
  



 

  

 

 

 
วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วดัโป่หลนิ-นั�งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิ-น  � (- /-/เยน็) 

ไฟล์ทบิน CX 616 
:;.:: น. พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั-น ; ประตู D-E Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 

Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
:E.R: น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน CX 616  **บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 
10.VD น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท่้านออก “ Exit  B”  
ไฟล์ทบิน CX700 
:D.R: น. พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั-น ; ประตู D-E Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay 

Packfic Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
:`.1D น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน CX 700 **บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 
 
 
 
 
 
 
 
Va.V: น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท่้านออก “ Exit  B”  

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 



 

  

 

จากนั)น นาํท่านนั�งกระเช้า Ngong ping 360 ที�ยาวที�สุด
ในโลก จากตุงชุงสู่ที�ราบนองปิงในเวลา -. 
นาที ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 234 องศา
ของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีน
โบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื)นที� 6.. เฮค
ตาร์เหนือระดับนํ) าทะเล 286 เมตร อิสระให้
ท่านนมสัการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยม
เรียกว่าพระใหญ่ลันเตา (กระเช้านองปิงจะมี
การปิดปรับปรุง ตั-งแต่วันที� :E-aE มี.ค.Ea และ
จะเปลี�ยนเป็นนั�งรถโดยสารของทางนองปิงขึ-นแทน) จากนั)น อิสระทุกท่านที� City Gate Outlet แหล่งรวม
เสื)อผา้แบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 64 นาที 
ตั)งอยูบ่ริเวณสถานีรถไฟใตดิ้นตงชงมีเสื)อผา้แบรนดช์ั)นนาํมากมายใหเ้ลือกชอ้ปรวมทั)งเครื�องประดบั เสื)อผา้เด็ก 
รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินคา้ลดพิเศษ รวมทั) งบริเวณ ชั)น 6 ยงัเป็น Fast Food ชื�อดังอย่าง Mc 
Donald’s ,KFC และอื�นๆอีกมากมาย ชั)นใตดิ้นยงัมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื)อเลือกหาไม่ว่าจะเป็น
อาหาร   ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเครื�องใช ้และ สินคา้อีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติ
มากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 68 ร้านคา้รวมทั)งอาหารไทยรสเลิศ ชั)นบนสุดของห้างยงัมีร้านกาแฟสุดเก๋
ใหน้ั�งจิบนั�งพกัใหห้ายเหนื�อย 

 



 

  

 

จากนั)น นาํท่านเดินทางสู่ เซินเจิ-น โดยรถโค้ช (ถ้าจํานวนคณะเดนิทางไม่ถึง a: ท่าน จะเปลี�ยนการเดินทางเป็นนั�ง
รถไฟ) 

 

**ในกรณเีปลี�ยนจากนองปิงเป็น ดิสนีย์แลนด์ เพิ�มท่านละ a,D00 บาท** 
**(ไม่ได้อยู่ถึงชมพลุในดิสนีย์แลนด์)** 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
จากนั-น นําท่านเข้าสู่ที�พกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทยีบเท่า ระดับ ;** 

วนัที�สอง   เซินเจิ-น-พพิธิภัณฑ์เซินเจิ-น-ชาจีน เยื�อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ- งหล่อหวู่ -โชว์ม่านนํ-า Mangrove Groove  
                    � (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาํท่านเที�ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ-น เมืองที�ตั)งอยูต่อนใตสุ้ดของประเทศ
จีน ภายหลงัจากการจดัตั)งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื�อปี ค.ศ.1979 ทาํให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นทาํ
รายไดใ้ห้ประเทศจีนมากที�สุด  เซินเจิ)นไดรั้บการพฒันาจนเจริญ ทนัสมยัและมีภูมิทศัน์สวยงาม นาํท่านไป
ยงั SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภัณฑ์ เซินเจิ-น) ตั)งอยูใ่จกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเกี�ยวกบั
เมืองเซินเจิ)น มีทั)งโบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรมและศิลปะ เปิดให้เขา้ชมมา
ตั)งแต่ปี 1988 จากนั)นนาํท่านแวะชมและเลือกซื)อสินคา้โอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,ยางพารา ,บัวหิมะ 
และหยก 



 

  

 

 
เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ที�ชอ้ปปิ) งสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ)น“Lowu City”คนไทยรู้จกัในนามมาบุญครองเมืองไทย 
เป็นแหล่งเสื)อผา้ กระเป๋า นาฬิกา ที�มีชื�อเสียงมากที�สุด คนไทยที�มาเที�ยวจะแวะซื)อเสื)อผา้คุณภาพดีที�นี� กระเป๋า
หนงัยี�หอ้ดงัๆ ของโลกเช่น หลุยส์ วิตตอง ก็มีส่วนนาฬิกายี�หอ้ดงัๆ ของโลกเช่น ROLEX กมี็ใหเ้ลือกหลายแบบ 
พนักงานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได ้เหมือนคนไทยพูดภาษาองักฤษกบัลูกคา้ชาวต่างประเทศ ภายในแบ่ง
ซอยเป็นร้านขนาดเลก็มากมาย แต่ละร้านจะมี CATALOG สินคา้ดงัๆ ระดบัโลกใหลู้กคา้เลือก หากพอใจเขาจะ
ไปหยบิสินคา้มาใหช้ม และต่อรองราคากนัชนิดคนไทยขนกลบัมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว  

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดปักกิ�ง+ไวน์แดง   
ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านนํ-า การแสดงที�นาํเอา แสงเลเซอร์สี เสียง และม่านนํ) ามาผสมผสานกนั
ดว้ยเทคนิคและทีมงานผูส้ร้างงานระดบัโลก OCTBAYไดทุ่้มทุนกว่า 200ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT BAY 
WATER SHOW THEATRE ดว้ยเรื�องราวของเด็กหญิง ผูมี้ความกลา้หาญกบัลิง ที�ช่วยกนัออกตามหา เครื�อง
บรรเลงเพลงวิเศษที�จะนาํมาใชป้ลดปล่อยนกออกจากเวทยม์นตร์ของป่าโกงกางท่านจะไดรั้บความเพลิดเพลิน
สนุกสนานและประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการ์ชุดนี)   



 

  

 

**ในกรณีโชว์ม่านนํ-า MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลี�ยนเป็นดูโชว์วัฒนธรรมที�หมูบ้านวัฒนธรรมแทน 
** 

จากนั-น นําท่านเข้าสู่ที�พกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทยีบเท่า ระดับ ;** 
วนัที�สาม   วดัแชกงมิว-เจ้าแม่อวนอมิ รีพลสัเบย์-โรงงานจิวเวอรี�-ช้อปปิ- งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ    � (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                           

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
นาํทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ จากนั)น นาํท่านเดินทางสู่ วดัแชกง 
หรือที�รู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั�นเอง นาํท่านสู่
หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน์เสี) ยวแห่งนี)สวยที�สุดแห่ง
หนึ�ง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ไปหลายเรื�องมีรูปปั) นของ
เจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซึ� งทาํหนา้ที�ปกป้องคุม้ครองชาวประมง 
โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยที�ทอดยาวลงสู่ชายหาดใหท่้านนมสัการขอ
พรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื�อเป็นสิริมงคล ขา้ม
สะพานต่ออายซึุ�งเชื�อกนัวา่ขา้มหนึ�งครั) งจะมีอายเุพิ�มขึ)น 2 ปี   
(**ตั-งแต่ เดือนมีนาคม เป็นต้นไป โปรแกรมเปลี�ยนจาก REPULSE BAY 
เป็น วดัหวังต้าเซียนค่ะ)   นาํท่านนมสัการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ�งในวดัที�โด่งดงัที�สุดของ
ฮ่องกง เทพซึ�งขึ)นชื�อในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายที�นาํธูปและของมาสักการะเพื�อขอ
พรต่างๆตั)งแต่เรื�องความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการทาํธุรกิจ จากนั)น เยี�ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี�”ที�ขึ)นชื�อของ
ฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที�ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี�ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก 



 

  

 

 
เที�ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
จากนั)น นาํท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเตม็อิ�มกบัการชอ้ปปิ) งยา่น จิม

ซาจุ่ย มักจะตั) งต้นกันที�  สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั) ง 
เครื� องหนัง เครื� องกีฬา, เครื� องใช้ไฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 
และสินคา้แบบที�เป็นของพื)นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอก
ตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาด
ใ ห ญ่ ชื� อ  OCEAN TERMINAL ซึ� ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย 
หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัและมีทางเชื�อมติดต่อสามารถเดิน
ทะลุถึงกนัได ้(อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 
 
ไฟล์ทบิน CX 703 
19.50 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที�ยวบินที� CX703 
21.45 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 



 

  

 

ไฟล์ทบิน CX 617 
aV.R: น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที�ยวบินที� CX617 
aR.aD น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
ไฟล์ทบิน CX 709 
aa.aD น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที�ยวบินที� CX709 
::.VD น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
 

**ในกรณตีิดด่านเป็นเวลานานทาํให้มีผลกระทบต่อโปรแกรมและไม่สามารถท่องเที�ยวได้ครบทุกโปรแกรมตามระบุทางบริษัทจึง
ขอปรับเปลี�ยนและตัดโปรแกรมตามเวลาที�เหมาะสม 

 
........................................................................................ 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 
 

ราคา ทวัร์ฮ่องกง เซินเจิ-น ฟรี กระเช้านองปิง R วนั a คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก 

วนัเดินทางเดนิทาง จํานวน เที�ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง เด็กอายุตํ�ากว่า V` พกัเดี�ยว 

26 – a` ม.ค. Ea a:+V CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

09 – VV ก.พ. Ea a:+V CX616/617 14,900 14,900 14,900 3,500 

09 – VV มี.ค. Ea a:+V CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

23 – aD มี.ค. Ea a:+V CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

30 – :V เม.ย. Ea a: CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

05 – 07 เม.ย.Ea a:+V CX616/�:R V;,900 14,900 14,900 3,500 



 

  

 

19 – 21 เม.ย.Ea a:+V CX616/617 Va,900 12,900 12,000 3,500 

20 – 22 เม.ย.Ea a:+V CX700/709 Va,900 12,900 12,900 3,500 

26 – 28 เม.ย.Ea a:+V CX616/617 Va,900 12,900 12,900 3,500 

27 – 29 เม.ย.Ea a:+V CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

03 – 05 พ.ค.Ea a:+V CX616/617 VR,900 13,900 13,900 3,500 

04 – 06 พ.ค.Ea a:+V CX�::/�:� VR,900 13,900 13,900 3,500 

18 – 20 พ.ค.Ea a:+V CX�::/�:� V;,900 14,900 14,900 3,500 

23 – 25 พ.ค.Ea a:+V CX�::/617 Va,900 12,900 12,900 3,500 

25 – 27 พ.ค.Ea a:+V CX�::/�:� Va,900 12,900 12,900 3,500 

30 พ.ค. – :1 มิ.ย.Ea 20+1 CX�::/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

31 พ.ค. – :a มิ.ย.Ea a:+V CXEVE/�:R Va,900 12,900 12,900 3,500 

01 – 03 มิ.ย.Ea a:+V CX�::/�:� Va,900 12,900 12,900 3,500 

06 – 08 มิ.ย.Ea a:+V CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

07 – 09 มิ.ย.Ea a:+V CX616/�:� Va,900 12,900 12,900 3,500 

08 – 10 มิ.ย.Ea a:+V CX�::/617 Va,900 12,900 12,900 3,500 

13 – 15 มิ.ย.Ea a:+V CX�::/EV� Va,900 12,900 12,900 3,500 

14 – 16 มิ.ย.Ea a:+V CX616/�:� Va,900 12,900 12,900 3,500 

20 – 22 มิ.ย.Ea a:+V CX�::/617 Va,900 12,900 12,900 3,500 

22 – 24 มิ.ย.Ea a:+V CX�::/617 Va,900 12,900 12,900 3,500 

28 – 30 มิ.ย.Ea a:+V CX�::/617 Va,900 12,900 12,900 3,500 

a� มิ.ย.- :V ก.ค.Ea a:+V CX�::/617 Va,900 12,900 12,900 3,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 

� ตั�วเครื�องบินชั-นทศันาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว 



 

  

 

� ที�พกัโรงแรมตามรายการ a คืน พกัห้องละ a-R ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพกัห้องเดี�ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื-อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ  
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่าแรงไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ V,:::,::: บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  
� ภาษีนํ-ามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ-นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ-าหนักกระเป๋าไม่เกนิ a: กก.ต่อ V ใบ 
� ค่าวซ่ีากรุ๊ปเข้าประเทศจีนด่านเซินเจิ-น 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ในกรณยีกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ต้องชําระค่าวซ่ีาเดี�ยวเข้าจีน ท่านละ V,D:: บาท (สําหรับท่านที�มีวซ่ีาเดี�ยวเข้าจีนอยู่แล้ว ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนค่าวซ่ีากรุ๊ปและต้องใช้วซ่ีาเดี�ยวเท่านั-นจะไม่สามารถใช้วซ่ีากรุ๊ปได้) 
× ภาษีหัก ณ ที�จ่าย R% และภาษีมูลค่าเพิ�ม �%  
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั-งที�เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ E: หยวน/วัน/ลูกทัวร์ V ท่าน **เริ�ม aR ส.ค. EV**(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ-าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 
การท่องเที�ยวประเทศจีนนั-นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยวดังกล่าวคือร้าน

ชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ�งจะใช้เวลาประมาณ E: นาท ี- �: นาทซึี�งไม่มีการบังคบัให้
ท่านซื-อซื-อหรือไม่ขึ-นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มีการบังคบัใดใดทั-งสิ-นหากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้อง
จ่ายค่าทวัร์เพิ�มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขดงักล่าวแล้ว***รายการทวัร์โรงแรมและตารางการ
บินดงักล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี�ยนแปลงหรือสลบัสับเปลี�ยนได้ตามความเหมาะสม  ในกรณไีม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ�ม
ท่านละ �,��� บาท 

 
เงื�อนไขการเดนิทาง 



 

  

 

� กรุ๊ป � ท่าน ขึ-นไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ 
� กรุ๊ป 1 – ` ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัร์เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า � วนัก่อนเดินทาง ** 
� กรณทีี�ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน,ตั�วรถทวัร์,ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�

เจ้าหน้าที�ทุกครั-งก่อนทาํการออกตั�วหรือชําระค่าทวัร์เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน  
     โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการรับผดิชอบทุกกรณ ี

� กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ )เล่มนํ-าเงนิ(เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั-งสิ-น 
 

ข้อมูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 
• เนื�องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเดี�ยว(Single)และห้องคู่

(Twin/Double)และห้องพกัแบบ R ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 
• กรณทีี�มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ-นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกดิความเหมาะสม 
• โรงแรมฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องมีขนาดกระทดัรัต ซึ�งขึ-นอยู่กบัการออกแบบของ

แต่ละโรงแรมนั-นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
 

ข้อมูลเพิ�มเติมเรื�องตั�วเครื�องบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที�สายการบินและบริษัททวัร์เรียกเกบ็และการจัดที�นั�งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กาํหนดซึ�งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลกิการเดินทางและได้ดําเนินการออกตั�วเครื�องบิน
ไปแล้ว(กรณตีั�ว REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั-น  

 
เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา D,::: บาท ส่วนที�เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย

กว่า VD วนั มิฉะนั-นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง aV วนั) 
กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั-งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล  ,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั-งสิ-น 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50 % และริบเงินมัดจําทั-งหมด 
• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินค่าทวัร์ทั-งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั-งสิ-น  



 

  

 

กรณเีจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื�อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั-งนี-ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทุกกรณี  
เงื�อนไขอื�น ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั-งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ )15 ท่านขึ-นไป  (เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
 

รายละเอยีดเพิ�มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน  ,ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั-น )หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ (  

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั-งสิ-น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน  ,การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรม

แรงงานทั-งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาติ )ซึ�งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี-ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม(  

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั-งสิ-น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว )ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี-ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์(  

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั-งสิ-น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหาร
บางมื-อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 
� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั-งสิ-น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณทีี�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
� กรณทีี�การตรวจคนเข้าเมืองทั-งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั-งสิ-น 



 

  

 

� ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณทีี�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี�ยนชื�อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ-น ตามอตัราค่านํ-ามันหรือค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ปรับ
ราคาตั�วดังกล่าว 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั-งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี-แล้วทั-งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั-งหมด 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมัดจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


