
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธ่ยแ์ปซิฟิค 
 



วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญ่วดัโป่หลนิ – นั่งกระเช้านองปิง - city gate outlets – เซินเจิ้น  (- /-/

เย็น) 

 

ไฟลท์บิน CX 616 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

06.30 น.    ออกเดินทางสู่ฮอ่งกง โดยเท่ียวบนิ CX 616  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

10.15 น. ถึงสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงใหท่้านออก “ Exit  B”  

ไฟลท์บิน CX 700 

05.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเ์ตอรส์ายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

08.25 น.    ออกเดินทางสู่ฮอ่งกง โดยเท่ียวบนิ CX 700 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

12.10 น. ถึงสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงใหท่้านออก “ Exit  B”  

หมายเหตุ : ไฟลท์บางพีเรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บินตามตารางดา้นทา้ยรายการค่ะ 

จากนัน้ น าท่าน นั่งกระเชา้ Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะไดช้ม

ทิวทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปตัยกรรมจีนโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพื้ นท่ี 1 .5 เฮคตาร์เหนือ

ระดบัน า้ทะเล 371 เมตร อสิระใหท่้านนมสัการ พระใหญ่วดัโป่หลนิ หรือ นิยมเรียกวา่พระใหญ่ลนัเตา (ในกรณีท่ีกระเช้า

นองปิงจะมีการปิดปรบัปรุง จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิง ข้ึนแทน) จากนั้น อิสระทุกท่านท่ี City Gate 

Outlet แหล่งรวมเสื้อผา้แบรนดเ์นม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 

10 นาที ตัง้อยู่บริเวณสถานีรถไฟใตดิ้นตงชงมเีสื้อผา้แบรนดช์ ัน้น ามากมายใหเ้ลือกชอ้ปรวมทั้ง เคร่ืองประดับ เสื้ อผา้เ ด็ก 

รองเทา้กีฬา  และของตกแต่งบา้น สิ นคา้ลดพิเศษ รวมทั้ งบริ เวณ ชั้น 1 ย ังเ ป็น Fast Food ชื่ อดังอย่าง Mc 

Donald’s ,KFC และอืน่ๆอกีมากมาย ช ั้นใตดิ้นย ังมี Supermarket มีรายการใหเ้ลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเ ป็นอาหาร   

ขนม อปุกรณ ์ขา้วของเคร่ืองใช ้และ สินคา้อกีมากมาย Citygate Outlets Mallมรีา้นอาหารนานาชาติมากมายให เ้ลือก

รบัประทานมากถึง 17 รา้นคา้รวมทัง้อาหารไทยรสเลิศ ช ัน้บนสุดของหา้งยงัมรีา้นกาแฟสุดเกใ๋หน้ัง่จิบนัง่พกัใหห้ายเหน่ือย  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถโคช้ (ถา้จ านวนคณะเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน จะเปลี่ยนการเดินทางเป็นนั่งรถไฟ)  

 

**ในกรณีเปล่ียนจากนองปิงเป็น ดิสนียแ์ลนด ์เพิ่มท่านละ 2,500 บาท** 

**(ไม่ไดอ้ยู่ถึงชมพลุในดิสนียแ์ลนด)์** 

 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดบั 4** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัท่ีสอง เซินเจิ้น – พิพิธภณัฑเ์ซินเจิ้น - ชาจีน เยื่ อไผ่ บวัหมิะ หยก - ช้อปป้ิงหลอ่หวู่ - โชวม่์านน ้า Mangrove 

Groove   (เช้า/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเท่ียวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมอืงท่ีตัง้อยู่ตอนใตสุ้ดของประเทศจีน ภายหลงัจากการจดัตัง้เ ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมือ่ปี ค.ศ.1979 ท าใหเ้ศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นท ารายไดใ้หป้ระเทศจีนมากท่ีสุด  เซนิเ จ้ินไดร้ ับการพัฒนาจนเจริญ 

ทนัสมยัและมภีมูทิศันส์วยงาม น าท่านไปยงั SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภณัฑ ์เซินเจิ้น) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง ภายในมี

การจดัแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัเมอืงเซนิเจ้ิน มที ัง้โบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ว ัฒนธรรมและ

ศิลปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แต่ปี 1988 จากนัน้  น าท่านแวะชมและเลือกซื้อสินคา้โอท็อปของประเทศจีน ยกตัวอย่าง เช่น    

ชาจีน , ยางพารา , บวัหิมะ และหยก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู่ท่ีชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเ จ้ิน  “Lowu City” คนไทยรูจ้ ักในนาม มาบุญครองเมืองไทย เป็น

แหล่งเสื้อผา้ กระเป๋า นาฬิกา ท่ีมชีื่อเสียงมากท่ีสุด คนไทยท่ีมาเท่ียวจะแวะซื้อเสื้อผา้คุณภาพดีท่ีน่ี กระเป๋าหนังยี่หอ้ดังๆ 

ของโลกเช่น หลุยส ์วิตตอง ก็มสี่วนนาฬิกายี่หอ้ดงัๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มใีหเ้ลือกหลายแบบ พนักงานขายหลายรา้น

พูดภาษาไทยได ้เหมอืนคนไทยพูดภาษาองักฤษกบัลูกคา้ชาวต่างประเทศ ภายในแบง่ซอยเป็นรา้นขนาดเล็กมากมาย แต่ละ

รา้นจะม ีCATALOG สินคา้ดงัๆ ระดบัโลกใหลู้กคา้เลือก หากพอใจเขาจะไปหยิบสินคา้มาใหช้ม และต่อรองราคาก ันชนิด

คนไทยขนกลบัมาเมอืงไทยมากมายเลยทีเดียว 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปกักิ่ง+ไวน์แดง   
ชม MANGROVE GROOVE  โชวม่์านน ้า การแสดงท่ีน าเอา แสงเลเซอรส์ี เสียง และมา่นน า้มาผสมผสานก ันดว้ยเทคนิค

และทีมงานผูส้รา้งงานระดับโลก OCTBAYไดทุ่้มทุนกว่า 200ลา้นหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW 

THEATRE ดว้ยเร่ืองราวของเด็กหญิงผูม้คีวามกลา้หาญกับลิง ท่ีช่วยก ันออกตามหา เคร่ืองบรรเลงเพลงวิเศษ ท่ีจะ

น ามาใชป้ลดปล่อยนกออกจากเวทยม์นตรข์องป่าโกงกางท่านจะไดร้บัความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทับใจก ับสุดยอด

การแสดงสุดอลงัการช์ุดน้ี **ในกรณีโชวม่์านน ้า MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลี่ยนเป็นดูโชวว์ฒันธรรมท่ีหมูบ้าน

วฒันธรรมแทน ** 

จากนั้นน าท่านเขา้สูท่ี่พกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดบั 4** 

 

วนัท่ีสาม รีพลสัเบย-์เจา้แม่กวนอมิ-รีพลสัเบย-์โรงงานจิวเวอร่ี-ช้อปป้ิงนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางสู่ฮอ่งกง โดยรถไฟ น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ ยวแห่งน้ีสวยท่ีสุดแห่ง

หน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเร่ืองมรูีปปัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมทิ่นโห่วซึ่งท าหนา้ท่ีปกป้อง

คุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท่้านนมสัการขอพรจาก  เจ ้าแม่กวนอิมและ

เทพเจา้แห่งโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่าขา้มหน่ึงครัง้จะมอีายุเพิ่มขึ้ น 3 ปี  ปี  ** เปลี่ ยนจาก 

Repluse Bay เป็นวดัหวงัตา้เซียน เริ่มต ัง้แต ่พ.ย. 61 เป็นตน้ไป **  นมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัต้า เซียน 

หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮอ่งกง เทพซึง่ขึ้นชื่อในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบก ับผูค้นมากมายท่ีน าธูปและของมา

สกัการะเพื่อขอพรต่างๆตัง้แต่เร่ืองความรกัไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ จากนัน้ เยี่ยมชมโรงงาน “จิวเวอร์ร่ี”ท่ีขึ้ นชื่อ

ของฮอ่งกงพบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก 



เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย มกัจะตัง้ตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ยมีรา้นขายของทั้ง 

เคร่ืองหนงั,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมอืงฮอ่งกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึก

อนัซ ับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ ชื่ อ  OCEAN TERMINAL ซึ่ง ประก อบไปด ้ว ย 

หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัและ มทีางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

                   ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 
 

ไฟลท์บิน CX 613 

17.55 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ โดย สายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX613 

20.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

  หมายเหตุ : เน่ืองจากไฟลท์บินขากลบัเดินทางกลบัเร็วข้ึน จะเปลี่ยนจากเจา้แม่กวนอมิรีพลสัเบยเ์ป็นเจา้แม่ 

  กวนอมิฮองฮ าแทนค่ะ  และโปรแกรมอาจมีสลบัปรบัเปลี่ยนหน้างานตามความเหมาะสม 
 

ไฟลท์บิน CX 703 

19.50 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ โดย สายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX703 

21.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

ไฟลท์บิน CX 617 

21.30 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ โดย สายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX617 

23.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

ไฟลท์บิน CX 709 

22.25 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ โดย สายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX709 

00.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ : ไฟลท์บางพีเรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟลท์บินตามตารางดา้นทา้ยรายการค่ะ 
 

ในกรณีติดด่านเป็นเวลานานท าใหมี้ผลกระทบต่อโปรแกรมและไม่สามารถท่องเท่ียวไดค้รบทุกโปรแกรมตา

ระบุ ทางบริษัทจึงขอปรบัเปลี่ยนและตดัโปรแกรมตามเวลาท่ีเหมาะสม 

 

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

** หมายเหตุ รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



อตัราค่าบรกิาร 
 

ราคา ทวัรฮ์่องกง เซนิเจิ้น ฟร ีกระเชา้นองปิง 3 วนั 2 คืน บินคาเธ่ยแ์ปซฟิิก 

วนัเดินทางเดินทาง จ านวน เท่ียวบิน ผูใ้หญ่ เด็กไม่มีเตียง เด็กอายุต ่ากว่า 18 พกัเด่ียว 

18 – 20 ต.ค. 61 20 CX616/617 14,900 14,900 14,900 4,500 

25 – 27 ต.ค. 61 20 CX700/617 13,900 13,900 13,900 3,500 

03 – 05 พ.ย. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

10 – 12 พ.ย. 61 20 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

17 – 19 พ.ย. 61 20 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

24 – 26 พ.ย. 61 20 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

01 – 03 ธ.ค. 61 20 CX700/617 14,900 14,900 14,900 3,500 

15 – 17 ธ.ค. 61 20 CX616/703 13,900 13,900 13,900 3,500 

28 – 30 ธ.ค. 61 19 CX616/617 18,900 18,900 18,900 5,500 

29 – 31 ธ.ค. 61 19 CX616/617 18,900 18,900 18,900 5,500 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62 19 CX700/709 18,900 18,900 18,900 5,500 

05 – 07 ม.ค. 62 20 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

12 – 14 ม.ค. 62 20 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

19 – 21 ม.ค. 62 20 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

26 – 28 ม.ค. 62 20 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

09 – 11 ก.พ. 62 20 CX616/617 14,900 14,900 14,900 3,500 

09 – 11 มี.ค. 62 20 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

23 – 25 มี.ค. 62 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

30 – 01 เม.ย. 62 20 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

 
 

 

 



อตัราค่าบริการรวม 
 

 ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าแรงไกดท์อ้งถิ่นและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

 ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าวซี่ากรุป๊เขา้ประเทศจีนด่านเซินเจิ้น 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 

 ในกรณียกเลกิวีซ่ากรุป๊ ตอ้งช าระค่าวีซ่าเด่ียวเข้าจีน ท่านละ 1,500 บาท (ส าหรบัท่านท่ีมีวีซ่าเด่ียวเข้าจีนอยู่แลว้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าวีซ่ากรุป๊และตอ้งใช้วีซ่าเด่ียวเท่าน้ันจะไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊ได)้ 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ในอตัราวนัละ 60 หยวน /วนั/ลกูทวัร ์1 ท่าน **เร่ิม 23 ส.ค. 61**  (บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคับทิปค่ะ) 

 
หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) 

การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพื่อเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวดงักลา่วคือรา้นชารา้นหยก

รา้นบวัหิมะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจิวเวอรรี์ ***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มีการบงัคบัใหท่้านซื้อซื้อหรือไม่

ข้ึนอยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่มทางบริษัทฯจะ

ขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักลา่วแลว้***รายการทวัร์โรงแรมและตารางการบินดงักลา่วขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

หรือสลบัสบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม  ในกรณีไม่ลงรา้นรฐับาลตอ้งจ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 

 

 

 



เงื่อนไขการเดินทาง 
 

 กรุป๊ 9 ท่าน ข้ึนไปออกเดินทาง มีหวัหน้าทวัร ์

 กรุป๊ 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทวัรเ์ต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 7 วนัก่อนเดินทาง ** 

 กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ี

ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัรเ์น่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหน้า หากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ )เลม่น ้าเงิน(เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 
 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพ ักของแต่ละโรงแรมแตกต่างก ัน จึงอาจท าให้ห้องพ ักแบบห้องเด่ียว( Single)และห้องคู่

(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

 กรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมฮอ่งกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งมีขนาดกระทดัรัต ซึ่ ง ข้ึนอยู่ก ับการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนั้นๆและหอ้งแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมก ัน หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะต้องช าระ

ค่าใชจ้่ายสว่นต่างท่ีสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริษัทฯ

ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดินทางและไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได้)ผู ้

เดินทางจะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 

เงื่ อนไขการส ารองท่ีนั่ง 
 

 

1. กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้าก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากการจอง สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกวา่15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 20 วนั) 

2.     กรณียกเลกิ    

 2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่ อนไขใดๆทัง้สิ้น 

 2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

3.      กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริงใน

กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 



4.  บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ 

ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 
 

 

 บริษัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

 เท่ียวบิน  ,ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่ อท่องเท่ียวเท่านั้น 

)หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ (  

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน  ,การประทว้ง ,การนัดหยุดงาน ,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปาิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้า ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ )ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่ อนไขน้ีในกรณีท่ี

เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม(  

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุติัเหตุในรายการ

ท่องเท่ียว )ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร์(  

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ  ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปาิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้

หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสทิธิ์ปรบัราคาตัว๋ดงักลา่ว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่าน

ไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

 กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทกุหนา้

อย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง** 
 


