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ฮ่องกง สบาย...สบาย 
ฮอ่งกง เซินเจิ้น (พกัเซินเจิ้น 2 คนื+ฮอ่งกง 1 คนื) 

4 วนั 3 คนื  โดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิค CX 

 

 

 

 

ไฮไลท.์....ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ชมโชวม่์านน า้ 3มติ(ิ3D Water Show) 

2. ไหวพ้ระขอพระวดัดงัที่ฮ่องกง วดัหวงัตา้เซียน และ วดัแชกงหมวิ 

3. ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ี่ หล่อวู่, จิมซาจุ่ย 

4. เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ ง + ไวนแ์ดง   

**ราคายงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น ท่านละ 1,000บาท/ท่าน/ทรปิ*** 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูม ิ–ฮ่องกง-เซินเจิน้-ช้อปป้ิงหล่อวู่   - - - FX HOTEL   หรือเทียบเท่า 

2 
เซินเจิน้-Lotus Hill Park-อนุสาวรีย์เติง้เส่ียวผงิ –Mineral 
Museum-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ชมโชว์ม่านน า้ 3มติิ
(3D Water Show) 

O O O FX HOTEL  หรือเทียบเท่า 

3 
วดักงัหัน – วดัหวงัต้าเซียน -  Jewelry Factory –ศูนย์หยกและ
สมุนไพร- ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย 

O O - PANDA HOTELหรือเทียบเท่า 

4 ฮ่องกง-อสิระเตม็วนั-กรุงเทพฯ - -   

วนัแรก             กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  - เซินเจิน้  - ช้อปป้ิงหล่อวู่                                   

10.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียม

เอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

วนัที ่ 29 ม.ิย.-02 ก.ค.  60                                                                       รำคำ 10,999.- 

วนัที ่ 08-11  ก.ค. 60                                                                               รำคำ  11,999.- 

วนัที ่ 14-17 /20-23 ก.ค.60                                                                    รำคำ 10,999.- 

วนัที ่01-04 /07-10 /15-18/21-24 ก.ย.60                                            รำคำ 10,999.- 

วนัที ่13-16/19-22 ต.ค.60                                                                     รำคำ  15,999.- 

วนัที ่ 28-31 ต.ค.60                                                                                 รำคำ  13,999.- 

 

 

 

 

 

 

 

;UY 
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12.40 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX754 (มีบริการ

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

16.30 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ฮ่องกง หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้โปรด

เดินออกทาง Exit B จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้  (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1 ชัว่โมง)  เขตเศรษฐกิจ

พิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซินเจ้ินไดรั้บการวาง

ระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม “เมืองเซินเจ้ิน” ซ่ึงเป็นเมือง 

1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใต้

และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอีกดว้ย จากนั้นใหท้่านเพลิดเพลินกบัการต่อราคา

สินคา้มากกวา่ 50% ท่ีคนไทยขนานนามวา่ มาบุญครองเซินเจิน้ หรือ หล่อวู่ ท่านจะพบกบัสินคา้ก๊อปป้ีแบ

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

Vuitton, Chole ฯลฯ 

ทีพ่กั FX Hotel หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง        Lotus Hill Park-อนุสาวรีย์เติง้เส่ียวผิง –Mineral Museum-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก- 

                       -ชมโชว์ม่านน ้า 3มิติ(3D Water Show) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ Lotus Hill Park สวนสาธารณะท่ีสวยงามท่ีอยูบ่นเขาท่ีสูงจากระดบัน ้ าทะเล106เมตร 

เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีสามารถชมววิในมุมกวา้งของเหล่าอาคารต่างๆท่ีสร้างข้ึนมาใหม่มากมาย 

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์เติง้เส่ียวผงิ ผูป้ฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองของจีนใหพ้ฒันากา้วหนา้

โดยการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึนมา 5 แห่ง ไดแ้ก่ เซินเจ้ิน,จูไห่,ซวัเถา, เซียะเหมิน และซานยา่ อนุสาวรีย์

น้ีสร้างเป็นเกียรติเม่ือคร้ังเต้ิงเส่ียวผงิเดินทางมาดูความกา้วหนา้ของโครงการเม่ือปี ค.ศ.1992  น าท่าน

เดินทางสู่ Mineral Museum ศูนยร์วมสินคา้ท่ีระลึกประเภทหตัถกรรม, หยก, เคร่ืองส าอางค ์และสมุนไพร

จีน ฯลฯ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย จากนั้นน าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยา

ครอบจกัวาล บัวหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความ

ร้อนเช่น น ้าร้อนลวก หรือ น ้ ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพื่อ

ป้องกนัผวิไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้

เนียนใส น าท่านชม ร้านผ้าไหม ชมขั้นตอนการเล้ียงไหมและการผลิตผา้ห่มไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวน

สัมผสั น าท่านชม ร้านหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยกใหท้่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ี

ระลึกแด่ตวัท่านเอง 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (เป็ดปักกิง่ + ไวน์แดง) 

 น าท่านชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์่านน ้ าแบบ 3D เป็นโชวท่ี์เก่ียวกบัเด็กหญิงผูก้ลา้กบัลิง

วเิศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา่ "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกท่ีถูกท าลายจากมนต์

(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ท่ีใชทุ้นสร้างกวา่ 200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW 

THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสร้างแท่น

แสดงบนน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกครอบคลุมพื้นท่ี 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทาย

เก่ียวกบัเทคโนโลย ีและสร้างเพื่อเป็นตวัแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องคป์ระกอบ 

ผสมผสานกบัมหศัจรรยข์องมนตเ์สน่ห์ของภาพเสมือนจริง  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์  ไฟ  

เคร่ืองเปล่งแสง  ม่านน ้า  ระเบิดน ้า ฯลฯ กวา่600ชนิด  เป็นโชวน์ ้าท่ีใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดในโลก โชวก์าร

แสดงส่ือประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลกัษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT 

ทีพ่กั FX Hotel หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม        เซินเจิน้-ฮ่องกง-วดัแชกง-วดัหวงัต้าเซียน –Jewelry Factory-ศูนย์หยกและสมุนไพร- ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง)     

น าท่านสู่ วดักงัหัน หรือ วดัแชกง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายมุากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต 

Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมี

เหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้  าวรีะประวติัไว ้ท าให้คนทัว่ไปยกยอ่งและ
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คนจีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้

จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวใหมี้ความ

เจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการ

ช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ 

สุขภาพร่างกายแขง็แรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา  จากนั้นน าท่าน

นมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัต้าเซียน ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีอายกุวา่คร่ึงศตวรรษ วดัมีความงดงามดว้ย

อาคารท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของ

ฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็  จะมีผูค้นมากมายท่ีน าธูป และของมาสักการะเพื่อขอ

พรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ วดัแห่งน้ีคนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็น

จ านวนมากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวยัเขยา่เซียมซีกราบไหวข้อพรกนั น าท่านชมโรงงาน

ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์หยกและ

สมุนไพร ชมวธีิการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บการการันตีคุณภาพจาก

รัฐบาลฮ่องกง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ใหท้่านมีความสุขกบัการเดินเท่ียวสัมผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ยา่นขายสินคา้ ย่านจิมซาจุ่ย หรือ 

ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงยา่น Tsim Sha Tsui ท่ีมี

ร้านคา้แบรนดด์งักวา่ 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงท่ีฮ่องกง กบั

สินคา้หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, 

BALLY, G2000เป็นตน้ หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุม

โลก  จนถึงเวลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (อสิระอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการช้

อปป้ิงตามอธัยาศัย) 

ทีพ่กั Panda Hotel หรือเทยีบเท่า 
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************************************************************************ 

หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 “ราคาทัวร์ส าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน ..ไม่มีราคาเดก็ 

วนัทีส่ี่            อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

 อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

16.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX703 

18.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

19.50 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX703 

หมายเหตุ : ส าหรับกรุ๊ปท่ีขากลบัเดินทางตรงกบัวนัองัคาร และวนัอาทิตย ์

21.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน 

              (ไม่มรีาคาเด็ก) 

 
พกัเดี่ยว 

วนัที ่29 ม.ิย.-02 ก.ค. 60 10,999 4,900 
 วนัที ่ 08-11 ก.ค.60  11,999 4,900 
วนัที ่ 14-17 /20-23 ก.ค.60                                                                     10,999 4,900 
วนัที ่01-04 /07-10 /15-18/21-24 ก.ย.60                                             10,999 4,900 
วนัที ่13-16/19-22 ต.ค.60                                                                      15,999 4,900 
วนัที ่ 28-31 ต.ค. 60                                                                                  13,999 4,900 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน)ก าหนดให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผไ่หม, 
หยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  และถา้
หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 
หยวน / คน / ร้าน 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่
เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาห้องพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี    
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
   1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
   2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์นอกเหนือจากรายการ 
   3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
   4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
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   5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

   6. ค่าทปิส าหรับคนขบัรถและมคัคุเทศก์  ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน /ทริป (เด็กเกบ็เท่าผู้ใหญ่) 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้ริการหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง
ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด   
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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    **ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศปลายทางโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทย,ฮ่องกง และจีน ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่าน
การตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5.บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่สามารถควบคุม
ไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
6.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 
7.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
8.กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
9.เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกขอ้แลว้ 
 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
1. การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วนัจองจนถึงก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขอยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการ
บินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า   หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 
6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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**ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 
7. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
2.ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
3.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
4.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   ก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง
เจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1.เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีห้องพกัแบบ 3 ท่าน
จ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
2.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 
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โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่ง
ประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้ง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณี
ท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 


