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ก ำหนดวนัเดนิทำง:    
มถินุำยน : 03-05,10-12,17-19,24-26 มถินุายน 2560 9,900.- 
มถินุำยน : 02-04,09-11,16-18,23-25 มถินุายน 2560 10,900.- 
มถินุำยน :  30มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2560 10,900.- 
กรกฎำคม : 01-03,09-11,15-17,22-24,29-31 กรกฎาคม 2560 9,900.- 
กรกฎำคม : 07-09, ,08-10,14-16,21-23,28-30 กรกฎาคม 2560 10,900.- 
สงิหำคม : 05-07,19-21,26-28 สงิหาคม 2560 9,900.- 

ฮอ่งกง จไูห ่เซนิเจ ิน้ 
3 วนั 2 คนื 

โดยสำยกำรบนิ Emirate Airline (EK) 
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สงิหำคม : 04-06,11-13,12-14,18-20,25-27 สงิหาคม 2560 10,900.- 
สงิหำคม : 12-14 สงิหาคม 2560 11,900.- 
กนัยำยน : 02-04,09-11,16-18,23-25 กันยายน 9,900.- 
กนัยำยน : 01-03,08-10,15-17,22-24 กันยายน 10,900.- 

 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – จไูห ่  X ✈ O 
365ART HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

2 
จูไ่ห-่ถนนคูรั่ก-สาวงามหวหีนี-่วัดผูโ่ถว-เซนิเจิน้-ชอ้ปป้ิงหลอหวู่

(LOWU)-ชมโชวม์า่นน ้า 3มติ(ิ3D Water Show) 
O O O 

PANDA HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

3 
เซนิเจิน้-ฮอ่งกง–รพีลัสเบย-์วัดแชกง-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-

สนามบนิฮอ่งกง-กรงุเทพฯ 
O O ✈  

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง              กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – จไูห ่  

10.30 น. 

 

 

13.45 น. 

พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์T สำย

กำรบนิ Emirate Airline โดยมเีจำ้หนำ้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสำยกำรบนิ Emirate Airline เทีย่วบนิที ่EK384 

 

17.35 น.    

 

ดนิทางถงึสนำมบนิ Hongkong International Airport (เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 1 ชม.) 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทำงออก EXIT B 
 

 

สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ

จนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมัย ผา่นสะพานแขวน

ซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 

กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทาง

ท่านจะไดช้มทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่จูไห่โดยเรอืเฟอรร์ี ่(ขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศ ณ วันทีเ่ดนิทาง)... ผ่านด่านจู่โจว  ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 

(ระยะทางระหว่างดา่นประมาณ 500 เมตร)   ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 50-60นาท ี เมอืงจูไหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศ

จนี “จูไห่”  ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชน

จนี” (Amazing City in China) 

 

ค ำ่                                     รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร –  BOX SET   

 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 365ART Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง            จู่ไห่-ถนนคู่รกั-สำวงำมหวหีนี-่วดัผู่โถว-เซนิเจ ิน้-ชอ้ปป้ิงหลอหวู่

(LOWU)-ชมโชวม์ำ่นน ำ้ 3มติ(ิ3D Water Show) 
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เชำ้ รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า  

 

หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ย  เดนิทางผ่านชม ถนนคูร่กั (The Lover Road) ซึง่เป็น

ถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดท้ าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพั่กผอ่น

หยอ่นใจ และยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รักทัง้หลาย...จากนัน้ชมสัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ทีม่ชี ือ่

เรยีกว่า “หวหีนี”่ รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่รมิทะเล จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหมิะใหท้่านรับฟังการบรรยายถงึสรรพคุณของสมุนไพรจีน

รวมทัง้ใหบ้รกิารนวดฝ่าเทา้และน าท่านชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจูไห่ อาทเิชน่ ผา้ไหม ใบชา 

หยกฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก...จากนัน้น าท่านสู่ วดัผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความ

อุดมสมบูรณ์ นมัสการเจา้แม่กวนอมิเพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมติรพุทธเจา้เพื่อการมสีุข

สวัสดแีละนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายยุนืนาน ...    

 

 
 

บำ่ย                                     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจ ิน้  โดยรถโคช้ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 3 ชัว่โมง  “เมอืง

เซินเจ ิน้” ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมือง

เศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคัญของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกี

ดว้ย...จากนัน้ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการต่อราคาสนิคา้มากกว่า 50% ทีค่นไทยขนานนามว่า มำ

บุญครองเซนิเจ ิน้ หรอืหลอหวู ่ซติ ี ้ท่านจะพบกับสนิคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นม ชือ่ดังมากมายอาท ิ

Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 

Vuitton, Chole ฯลฯ...น าท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน ้าแบบ 3D เป็น

โชวท์ีเ่กีย่วกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กบัลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ "ปีกแหง่ความ

รัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกท าลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ที่ใชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้น

หยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ที่

สามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสรา้งแท่นแสดงบนน ้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ครอบคลุมพืน้ที ่5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทายเกีย่วกับเทคโนโลย ี

และสรา้งเพือ่เป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกับ

มหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่ง

เปล่งแสง  มา่นน ้า  ระเบดิน ้า ฯลฯ กว่า600ชนดิ  เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญ่และทันสมัยทีส่ดุในโลก โชว์

การแสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลักษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCT  
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ค ำ่                                 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร     เมนพูเิศษ.. เป๋ำฮือ้+ไวนแ์ดง  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Shangshui Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง        เซินเจ ิน้-ฮ่องกง–รพีลสัเบย -์วดัแชกง-อสิระช้อปป้ิงถนนนำธำน-

สนำมบนิฮอ่งกง-กรงุเทพฯ 

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพั่ก หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า  

 

สมควรแกเ่วลำพรอ้มกนัทีจุ่ดนดัหมำย ประมำณ 09.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูฮ่อ่งกงโดย

รถไฟประมำณ 1 ช ัว่โมง  น าท่านนมสัการ วดัเจำ้แมก่วนอมิ  ณ หำดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้

แมก่วนอมิ  และขอพรจากเทพเจา้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อาทเิชน่ ขอพรโชคลาภ ความร ่ารวยจากเทพไฉ่

ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรัก ใหส้มหวังในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแห่งความรัก และเทพเจา้แห่งโชค

ลาภองคอ์ืน่ๆ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์น าท่านชมทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงบรเิวณจดุชมววิ วคิตอเรยี

พคี (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับววิทวิทัศน์ของตกึสูงต่างๆ ซึง่ไดส้รา้งตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะ

ฮอ่งกง ถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทุกครัง้ไป จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แก่ทีม่ ี

ความศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึ

บุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชือ่ว่าท่านแชกง เนื่องจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทาง

ภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่

หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุ

กงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้

ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ย

หมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ 

คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ใน

ทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏทินิจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลม

เพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชค

ดเีขา้มาแทน 
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เทีย่ง                                      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร    

 

จำกน ัน้น ำชมโรงงำนจวิเวอรร์ ี ่ซึง่เป็นโรงงำนทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของฮ่องกงในเรือ่งกำร

ออกแบบเครือ่งประดบัท่ำนสำมำรถหำซื้อไดใ้นรำคำพิเศษ!!และน ำท่ำนเลอืกซื้อยำ

สมุนไพรจนี ตำ่งๆ อกีมำกมำย…จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่

OceanTerminalและ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ 

เช่ น  Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis 

Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่หา้ง Toy r’us แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ DFS Galleria  

เชน่  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

 

ค ำ่                          รบัประทำนอำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  

21.15 น. 

23.15 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK385 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 

ฮอ่งกง จไูห ่เซนิเจ ิน้ 3D2N EK 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

มถินุำยน : 03-05,10-12,17-

19,24-26 มถินุายน 2560 
9,900 9,900 9,900 3,500 

มถินุำยน : 02-04,09-11,16-

18,23-25 มถินุายน 2560 
10,900 10,900 10,900 4,000 

มถินุำยน :  30มถินุายน – 02 

กรกฎาคม 2560 
10,900 10,900 10,900 4,000 

กรกฎำคม : 01-03,08-10,09-

11,15-17,22-24,29-31 กรกฎาคม 

2560 

9,900 9,900 9,900 3,500 

กรกฎำคม : 07-09, ,08-10,14-

16,21-23,28-30 กรกฎาคม 2560 
10,900 10,900 10,900 4,000 

สงิหำคม : 05-07,19-21,26-28 

สงิหาคม 2560 
9,900 9,900 9,900 3,500 
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สงิหำคม : 04-06,11-13,12-

14,18-20,25-27 สงิหาคม 2560 
10,900 10,900 10,900 4,000 

สงิหำคม : 12-14 สงิหาคม 2560 11,900 11,900 11,900 4,000 

กนัยำยน : 02-04,09-11,16-

18,23-25 กันยายน 
9,900 9,900 9,900 3,500 

กนัยำยน : 01-03,08-10,15-

17,22-24 กันยายน 
10,900 10,900 10,900 4,000 

รำคำจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 5,500.- // รำคำเด็กทำรก INFANT  5,500.-  

 

 
 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 30เหรยีญฮอ่งกง + 30 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

***คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร*์**  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเก๊า 
จูไห่ เซนิเจิน้)ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนาม
ของรา้นรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุใน
โปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาล
ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่
มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจีนทุกเมอืง ทาง
บรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 

 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

4.5 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้นเดนิทำง

ไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (10 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง
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อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะ

พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้ เชน่ 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่

ไมส่ามารถเดนิทางได ้

  4.7 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ    

 หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บักำรพจิำรณำ

ของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำงหวัหนำ้ทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.9 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษิทัอำจมกีำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
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6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

8. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

     5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/  ตอ่ทา่นคนละ 60 เหรยีญฮอ่งกงดอลลา่ / หยวน  

 
 
 

หมำยเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง 

 


