
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11888 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

เทีย่วเพลนิ ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ หลีห่ยนุหมนุ 
3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค (CX) 

 

 

 
รายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเพยีง13,888.- 
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  1. สดุคุม้ เทีย่ว 2 เมอืง ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ 

  2. ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ วดัทีข่ ึน้ชือ่ของชาวฮอ่งกง  
3. อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมาย อาท ิฮอ่งกงยา่นจมิซาจุย่, เซนิเจ ิน้ตลาดตงเหมนิ   
  4. ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์
5. ฮอ่งกงพเิศษเมนซูฟีู้ ด Lei Yun Mun + เซนิเจ ิน้ พเิศษเมนเูป๋าฮอื+ไวนแ์ดง 

 
 

       ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที:่ 22-24 ม.ีค. 62 13,888.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – วคิตอเรยีพคี (จุดกึง่กลางเขา) –  

หาดรพีลัสเ์บย ์– เซนิเจ ิน้ 
✈ O O 

Royal Century 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

2. 
เซนิเจ ิน้ – รา้นสมุนไพร – รา้นหยก – หมูบ่า้นวฒันธรรม – ชอ้ปป้ิง 

ตลาดตงเหมนิ 
O O O 

Royal Century 

Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

3. 
เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – รา้นจวิเวอรร์ ี ่– รา้นของฝาก – วดัหวงัตา้เซยีน 

– วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง 
O O X  

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – วคิตอเรยีพคี (จดุก ึง่กลางเขา) – หาดรพีลัสเ์บย ์– เซนิเจ ิน้ 

 

05.30 น. 

พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีม

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

08.25 น. 
       ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX700  

       (บนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้น) 

12.10 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ซึง่ตัง้อยูบ่น

เกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ 

หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่าน

เสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์

ทีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตรซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง   

กลางวนั         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

…น าทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณเขา วคิตอเรยีพคี (จดุกึง่กลางเขา) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทัศนข์อง

ตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรี

พัลสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพร

ศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมา

ขอก็มกัสมหวังทกุครัง้ไป... น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจ ิน้ โดยรถไฟใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บั

สภาพการจราจร ณ วันเดนิทาง) ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระดว้ยตัวของทา่นเองในการเดนิทางขา้มดา่น

และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ีเมอืงเซนิเจ ิน้ ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 

เขตเศรษฐกจิ ปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญัของจนีทางตอนใตแ้ละ

เป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกีดว้ย... 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

http://bit.ly/2NMk5YE
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       เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้ Royal Century Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่2: เซนิเจ ิน้ – รา้นสมนุไพร – รา้นหยก – หมูบ่า้นวฒันธรรม – ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ 

 

เชา้ 
       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก  

 
จากนัน้น าทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเซนิเจิน้ อาท ิหยก ใบชา ครมีไขม่กุ ยาสมนุไพรจนี ฯลฯ ฝากคนทีท่่าน

รักและน าทา่นชมโรงงานผา้ไหมจนีซึง่เป็นสนิคา้ขึน้ชือ่   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

 

น าทา่นชมหมูบ่า้นวัฒนธรรม เป็นศนูยแ์สดงชวีติความเป็นอยูแ่ละวัฒนธรรมของชนเผา่นอ้ยใหญ ่ทีก่ระจาย

ตามมณฑลตา่ง ๆ ทั่วประเทศจนีทีใ่หญท่ีส่ดุภายในหมูบ่า้นวัฒนธรรม มทีีอ่ยูอ่าศัยของชนเผา่ตา่ง ๆ ทีส่รา้ง

เทา่ขนาดจรงิ 24 แหง่ จากทัง้หมด 56 เผา่ทั่วประเทศ ทา่มกลางมวลไมแ้ละสายน ้าทีร่ม่รืน่สวยงามมชีนเผา่

เจา้ของบา้นใหก้ารตอ้นรับ มกีารแสดงกจิกรรมประจ าเผา่ใหช้ม เชน่ การเย็บปักถกัรอ้ย การท าขนม การรอ้งร า

ท าเพลง  …จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัตลาดตงเหมนิ ตลาดกลางแจง้เป็นทีน่ยิมของวัยรุน่ เป็นศนูยร์วมแหง่

การชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในประเทศ ทีน่ีนั่บวา่เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง เพราะนอกจากทีน่ีจ่ะเป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิงแลว้ยงัเป็นแหลง่รวมเรือ่งอาหารการกนิอกีดว้ย ทีน่ีม่สีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็น

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใครชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ  

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้ Royal Century Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่3: 

เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – รา้นจวิเวอรร์ ี ่– รา้นของฝาก – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปป้ิง

ถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง 

 

เชา้ 
      รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั  

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮอ่งกง โดยรถไฟใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วัน

เดนิทาง) ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระดว้ยตวัของทา่นเองในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ีจากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และแวะซือ้ของฝาก 

ของดขีองฮอ่งกงกลับไปฝากคนทีบ่า้น จากนัน้น าทา่นนมสัการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่

อทุศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้

หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวดัทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง

มเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธปู และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ 

ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวดัจนีสมัยโบราณ
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ทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่ ี

ความศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส าคญัคน

หนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงได ้

ท าวรีะประวตัไิว ้ท าใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแช

กงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติ

ของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพัด 

คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเท

มา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่

วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ อาหารทะเล Lei Yun Mun 

 

 

 

 

 

 ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบ

รนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 

Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'usรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่

DFS  Galleria   

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

20.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่CX703 

22.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….                    
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โปรแกรม : เทีย่วเพลนิ ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ หลีห่ยนุหมนุ  

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค (CX)  3 วนั 2 คนื 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-18 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-18 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

22-24 มนีาคม 2562 
CX700 BKKHKG 0825-1210 
CX703 HKGBKK 2000 2210 

13,888.- 18,888.- 18,888.- 3,500.- 4,943.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ทา่น *** 

 

 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  
** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
 ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีาร

ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่
ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ รา้น

รฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็น
จ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซี่าส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซี่าเองบรษิทั

ทวัรส์ามารถแนะน าการบืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก ์ ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์าก

เมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยู่แลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

 กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์

เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 600 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
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เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด

เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วนั   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิท

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตัว๋ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ย

บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง
ดอลลา่ 

 
 


