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วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วดัโป่หลนิ-นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิน้   (- /-/เยน็) 

ไฟล์ทบิน CX 616 
04.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบนิคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

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

 
06.30 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX 616  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
10.15 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท่้านออก “ Exit  B”  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

ไฟล์ทบิน CX700 
05.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบนิคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic 

Airways (CX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
08.15 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX 700 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
 
 
 
 
 
 
 
12.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท่้านออก “ Exit  B”  

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
จากนั้น น าท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดใน

โลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที 
ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะ
ลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของ
หมู่บ้านนองปิงบนพ้ืนท่ี 1.5 เฮคตาร์ เหนือ
ระดบัน ้ าทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมสัการ 
พระใหญ่วดัโป่หลนิ หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ 

 



 
 

 
 

 จากนั้น  อิสระทุกท่านท่ี City Gate Outlet แหล่งรวมเส้ือผา้แบรนดเ์นม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจาก
สนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมีเส้ือผา้แบรนด์ชั้นน ามากมายให้
เลือกชอ้ปรวมทั้งเคร่ืองประดบั เส้ือผา้เด็ก รองเทา้กีฬา และของตกแต่งบา้น สินคา้ลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยงั
เป็น Fast Food ช่ือดงัอยา่ง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ชั้นใตดิ้นยงัมี Supermarket มีรายการให้เลือก
ซ้ือเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเคร่ืองใช ้และ สินคา้อีกมากมาย Citygate Outlets Mall มี
ร้านอาหารนานาชาติมากมายใหเ้ลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านคา้รวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยงัมี
ร้านกาแฟสุดเก๋ใหน้ัง่จิบนัง่พกัใหห้ายเหน่ือย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถไฟ 

**ในกรณเีปลีย่นจากนองปิงเป็น ดิสนีย์แลนด์ เพิม่ท่านละ 2,500 บาท** 
**(ไม่ได้อยู่ถงึชมพลุในดิสนย์ีแลนด์)** 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4** 
 
 



 
 

วนัที่สอง   เซินเจิน้-พพิธิภัณฑ์เซินเจิน้-ชาจนี เย่ือไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปป้ิงหล่อหวู่ -โชว์ม่านน า้ Mangrove Groove  
                     (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม น าท่านเท่ียวชมบรรยากาศ เซินเจิน้ เมืองท่ีตั้งอยูต่อนใตสุ้ดของประเทศจีน 
ภายหลงัจากการจดัตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเม่ือปี ค.ศ.1979 ท าให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นท ารายไดใ้ห้
ประเทศจีนมากท่ีสุด  เซินเจ้ินไดรั้บการพฒันาจนเจริญ ทนัสมยัและมีภูมิทศัน์สวยงาม น าท่านไปยงั SHENZHEN 
MUSEUM (พพิธิภัณฑ์ เซินเจิน้) ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัเมืองเซินเจ้ิน มีทั้ง
โบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นน า
ท่านแวะชมและเลือกซ้ือสินคา้โอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจนี,ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก 

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ท่ีชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน“Lowu City”คนไทยรู้จกัในนามมาบุญครองเมืองไทย เป็น
แหล่งเส้ือผา้ กระเป๋า นาฬิกา ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คนไทยท่ีมาเท่ียวจะแวะซ้ือเส้ือผา้คุณภาพดีท่ีน่ี กระเป๋าหนังยี่ห้อ
ดงัๆ ของโลกเช่น หลุยส์ วิตตอง ก็มีส่วนนาฬิกายีห่อ้ดงัๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มีใหเ้ลือกหลายแบบ พนกังานขาย
หลายร้านพูดภาษาไทยได ้เหมือนคนไทยพูดภาษาองักฤษกบัลูกคา้ชาวต่างประเทศ ภายในแบ่งซอยเป็นร้านขนาด
เลก็มากมาย แต่ละร้านจะมี CATALOG สินคา้ดงัๆ ระดบัโลกใหลู้กคา้เลือก หากพอใจเขาจะไปหยบิสินคา้มาให้ชม 
และต่อรองราคากนัชนิดคนไทยขนกลบัมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดปักกิง่+ไวน์แดง   
ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน า้ การแสดงท่ีน าเอา แสงเลเซอร์สี เสียง และม่านน ้ ามาผสมผสานกนัดว้ย
เทคนิคและทีมงานผูส้ร้างงานระดบัโลก OCTBAYไดทุ่้มทุนกว่า 200ลา้นหยวนจดัแสดง ณ OCT BAY WATER 
SHOW THEATRE ดว้ยเร่ืองราวของเด็กหญิง ผูม้ีความกลา้หาญกบัลิง ท่ีช่วยกนัออกตามหา เคร่ืองบรรเลงเพลง
วิเศษท่ีจะน ามาใชป้ลดปล่อยนกออกจากเวทยม์นตร์ของป่าโกงกางท่านจะไดรั้บความเพลิดเพลินสนุกสนานและ
ประทบัใจกบัสุดยอดการแสดงสุดอลงัการ์ชุดน้ี  



 
 

**ในกรณีโชว์ม่านน ้า MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลี่ยนเป็นดูโชว์วัฒนธรรมที่หมูบ้านวัฒนธรรมแทน 
** 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พกั  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4** 

วนัที่สาม   วดัแชกงมวิ-วดัหวงัต้าเซียน-โรงงานจวิเวอร่ี-ช้อปป้ิงนาธาน จมิซาจุ่ย-กรุงเทพฯ     (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” 
หรือวดักังหัน นั่นเอง โด่งดงัในเร่ืองการงานและธุรกิจ
ขอฌชคขอลาภ จากนั้นนมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อความ
เป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจ้าหวงัต้าเซียน ณ วดัหวงัต้า
เซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงข้ึนช่ือ
ในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายท่ี
น าธูปและของมาสักการะเพ่ือขอพรต่างๆตั้ งแต่เร่ือง
ความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ จากนั้ น 
เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกับ
งานดีไชน์ท่ีได้รับรางวลัอันดับเยี่ยมยอดและแวะชม
โรงงานหยก  (วัดหวังต้าเซียนมีการปิดปรับปรุงวัด
บางส่วน ตั้งแต่ปลาย มี.ค. 62 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี 
และยังไม่มีก าหนดเปิดอย่างเป็นทางการ  แต่ยังมี
บางส่วนที่สามารถเข้าไปสักการะได้ ดังนั้นทางบริษัทฯ 
จงึขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกคร้ัง
ค่ะ) 
 

  
 



 
 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิง

ยา่น จมิซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัท่ี สถานีจิมซาจุ่ยมีร้าน
ขายของทั้ง เคร่ืองหนัง เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,
กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมือง
ฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี 
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN 
TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ย ห้างสรรพสินคา้
เรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้(อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 
ไฟล์ทบิน CX 703 
19.50 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX703 
21.45 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 
ไฟล์ทบิน CX 617 
21.30 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX617 
23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 
ไฟล์ทบิน CX 709 
22.25 น.  เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX709 
00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพเีรียดจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 
 

**ในกรณตีดิด่านเป็นเวลานานท าให้มผีลกระทบต่อโปรแกรมและไม่สามารถท่องเที่ยวได้ครบทุกโปรแกรมตามระบุทางบริษทัจงึขอ
ปรับเปลีย่นและตดัโปรแกรมตามเวลาที่เหมาะสม 

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



 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
ราคา ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิน้ ฟรี กระเช้านองปิง 3 วนั 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก 

วนัเดนิทางเดนิทาง จ านวน เที่ยวบนิ ผู้ใหญ่ เด็กไม่มเีตยีง เด็กอายุต า่กว่า 18 พกัเดี่ยว 

30 พ.ค. – 01 ม.ิย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

31 พ.ค. – 02 ม.ิย.62 20+1 CX616/703 12,900 12,900 12,900 3,500 

01 – 03 ม.ิย.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

06 – 08 ม.ิย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

07 – 09 ม.ิย.62 20+1 CX616/709 11,900 11,900 11,900 3,500 

08 – 10 ม.ิย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

13 – 15 ม.ิย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

14 – 16 ม.ิย.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

20 – 22 ม.ิย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

21 – 23 ม.ิย.62 20+1 CX616/703 12,900 12,900 12,900 3,500 

22 – 24 ม.ิย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

28 – 30 ม.ิย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

29 ม.ิย.- 01 ก.ค.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

05 – 07 ก.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

06 – 08 ก.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

12 – 14 ก.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

18 – 20 ก.ค.62 20+1 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

19 -21 ก.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

26 – 28 ก.ค.62 20+1 CX616/709 14,900 14,900 14,900 3,500 

01 – 03 ส.ค.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 



 
 

02 – 04 ส.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

03 – 05 ส.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

10 – 12 ส.ค.62 20+1 CX700/709 14,900 14,900 14,900 3,500 

15 – 17 ส.ค.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

16 – 18 ส.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

17 – 19 ส.ค.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

23 – 25 ส.ค.62 20+1 CX616/703 12,900 12,900 12,900 3,500 

24 – 26 ส.ค.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

30 ส.ค. – 01 ก.ย.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

31 ส.ค. – 02 ก.ย.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

05 – 07 ก.ย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

06 – 08 ก.ย.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

07 – 09 ก.ย.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

13 – 15 ก.ย.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

19 – 21 ก.ย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

20 – 22 ก.ย.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

11 – 13 ต.ค.62 20+1 CX616/703 14,900 14,900 14,900 3,500 

19 – 21 ต.ค.62 20+1 CX700/709 14,900 14,900 14,900 3,500 

24 – 26 ต.ค.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

25 – 27 ต.ค.62 20+1 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

26 – 28 ต.ค.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 



 
 

 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าวซ่ีากรุ๊ปเข้าประเทศจนีด่านเซินเจิน้ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ในกรณยีกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ต้องช าระค่าวซ่ีาเดี่ยวเข้าจนี ท่านละ 1,500 บาท (ส าหรับท่านที่มวีซ่ีาเดีย่วเข้าจนีอยู่แล้ว ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวซ่ีากรุ๊ปและต้องใช้วซ่ีาเดี่ยวเท่านั้นจะไม่สามารถใช้วซ่ีากรุ๊ปได้) 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน่,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอตัรา 200 หยวน/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน  **เร่ิม ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 เป็นต้นไป**
บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจนีนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชา

ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจวิเวอร์รี ***ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซ่ึงไม่มกีารบังคบัให้ท่านซ้ือ
ซ้ือหรือไม่ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกัไม่มกีารบังคบัใดใดทั้งส้ินหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม่ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดงักล่าว
ข้างต้นอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรือสลบัสับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม  ในกรณไีม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิม่ท่านละ 3,000 
บาท 

 
เง่ือนไขการเดินทาง 

 กรุ๊ป 9 ท่าน ขึน้ไปออกเดนิทาง มหีัวหน้าทัวร์ 
 กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง (คืนค่าทัวร์เตม็จ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนเดินทาง ** 
 กรณทีี่ท่านมเีดินทางบนิภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ,ตัว๋รถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบนิ  
     โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุกกรณ ี

 กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ )เล่มน า้เงิน(เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 



 
 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่
(Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพกัอาจจะไม่ตดิกนั 

 กรณทีี่มกีารจดัประชุมนานาชาต(ิTrade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮ่องกงมลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องมขีนาดกระทัดรัต ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั  ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบนิและบริษัททัวร์เรียกเกบ็และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซ่ึงทาง
บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณยีกเลกิการเดินทางและได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว(กรณตีัว๋ 
REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 35 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล  ,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจบ็ป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี  
 
 



 
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ )15 ท่านขึน้ไป  (เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ  ,ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น )หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ (  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน  ,การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกป้เิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน

ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ )ซ่ึงลกูค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม(  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัตเิหตุใน
รายการท่องเที่ยว )ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์(  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศป้เิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น

ช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนัหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัว๋
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 



 
 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนป้ิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


