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ฮ่องกง พระใหญ่ลนัเตา เซินเจิน้  3 วนั 2 คืน 
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค CX 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:    

กนัยำยน : 15-17,22-24 กันยายน 2560 11,999.- 

ตลุำคม : 13-15,19-21,20-22,21-23 ตลุาคม 2560 14,999.- 

ตลุำคม : 14-16,28-30 ตลุาคม 2560 12,999.- 

พฤศจกิำยน : 04-06,11-13,18-20 พฤศจกิายน 2560 13,999.- 

พฤศจกิำยน : 30 พฤศจกิายน – 02 ธันวาคม 2560 13,999.- 

ธนัวำคม :  02-04 ธันวาคม 2560 14,999.- 

ธนัวำคม :  10-12,15-17,16-18  ธันวาคม 2560 13,999.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ–ฮอ่งกง-พระใหญล่ันเตา+

กระเชา้นองปิง+City Gate Outlet -เซนิเจิน้ 
✈ X O 

FX HOTEL หรอื

เทยีบเทำ่ 

2 
เซนิเจิน้-รา้นผา้ไหม –รา้นหยก – รา้นบัวหมิะ-ชอ้ป

ป้ิงหลอหวู ่– ฮอ่งกง-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 
O O O 

CRUISE  HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

3 
ฮอ่งกง-วดัแชกง - Jewelry Factory – สวุรณภมู-ิ

กรงุเทพฯ 
O O ✈  
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ไฮไลท.์....รำคำทวัรส์บำยกระเป๋ำ 

1. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง.... วดัแชกง 
2. ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตำพรอ้มน ัง่กระเชำ้นองปิงชมววิ 360 องศำ 
3.  ชมโชวน์ ำ้พลพุรอ้มถำ่ยรปูสวยๆ ที ่Shekou Sea World 
4. ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่ หำ้งหลอหวู ่+ ซติ ีเ้กทเอำทเ์ล็ท 
5. เมนพูเิศษ เป็ดปกัก ิง่ + ไวนแ์ดง   

**หมายเหต:ุ1. ยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ ทา่นละ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ(160หยวน)  
สว่นหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่ับควมพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

 2. ราคาเด็กต า่กวา่ 18 ปี เก็บเพิม่จากคา่ทัวรข์า้งตน้ 4,500 บาท/ทา่น 

***ส าหรับลกูคา้เดนิทางวนัที ่25 สงิหาคม – 10 กันยายน 2560 มคีา่ใชจ้า่ยวซีา่จนีเพิม่ 
ทา่นละ 1,500 บาท ส าหรับยืน่วซีา่ธรรมดาแบบ4วนั** 

 

วนัแรก             กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ –ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet – เซินเจิน้ 
 

06.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก
จดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX700 (มีบริการ
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ฮ่องกง หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้โปรด
เดินออกทาง Exit B   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตาขึน้กระเช้านองปิง เพื่อสัมผสัประสบการณ์อนั
น่าต่ืนเตน้ชมววิทิวทศัน์หมู่เกาะทะเลจีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กิโลเมตรโดยใช้
เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นน าท่านนมสัการพระโพธิสัตวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสัตว ์และพระสมนัต
ภทัรโพธิสัตว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์
ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถเ์พิ่มข้ึนท าให้
ปัจจุบนัมีพระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก วดัโป่หลินเป็นวดัเจหา้มเซ่นไหวอ้าหารท่ีเน้ือสัตว์
ทุกชนิด วดัโปหลินตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิประทบั
กลางแจง้องคใ์หญ่ท่ีสุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ท่ีดา้นล่าง ไต่ข้ึน
บนัได 268 ขั้นสู่ฐานท่ีองคพ์ระนัง่ประทบัอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสร้างจากการเช่ือม
แผน่สัมฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่าง
บริเวณทะเลจีนใตท่ี้ฐานองคพ์ระมีรูปป้ันเทพธิดาก าลงัถวายเคร่ืองสักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์าม
ความเช่ือของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขาน้ีเทียนถานแปลวา่แท่น
บูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนั้นเท่ียวชมหมู่บา้นนองปิงท่ีจ าลอง
ชีวติความเป็นอยูข่องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยร้านน ้าชา ร้านอาหาร ร้ายขายของท่ีระลึก 
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จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ืออยา่งครบครันตั้งแต่ NIKE, 
ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เซิน
เจิน้  (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1 ชัว่โมง)  เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง
ธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์ และ
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม “เมืองเซินเจ้ิน” ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของ
มณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละ
ความทนัสมยัอีกดว้ย  

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (เป็ดปักกิง่ + ไวน์แดง) 

ทีพ่กั FX  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง       เซินเจิน้-ร้านผ้าไหม –ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ-ช้อปป้ิงหลอหวู่ – ฮ่องกง-อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตาตาร  

 น าท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกั
วาล บัวหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น ้า
ร้อนลวก หรือ น ้ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพื่อป้องกนัผวิ
ไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให้หนา้เนียนใส น า
ท่านชม ร้านผ้าไหม ชมขั้นตอนการเล้ียงไหมและการผลิตผา้ห่มไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผสั น า
ท่านชม ร้านหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยกใหท้่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตวั
ท่านเอง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  จากนั้นใหท้่านเพลิดเพลินกบัการต่อราคาสินคา้มากกวา่ 50% ท่ีคนไทยขนานนามวา่ มาบุญครองเซินเจิน้ 
หรือหล่อวู่ ท่านจะพบกบัสินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมช่ือดงัมากมาย  อาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, 
Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯน าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ ใช้เวลา
เดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง)    

 จากนั้นใหท้่านมีความสุขกบัการเดินเท่ียวสัมผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ยา่นขายสินคา้ ย่านจิมซาจุ่ย 
หรือ ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงยา่น Tsim Sha Tsui ท่ี
มีร้านคา้แบรนดด์งักวา่ 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงท่ีฮ่องกง 
กบัสินคา้หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, 
BALLY, G2000เป็นตน้ หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุม
โลก   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

ทีพ่กั CRUISE   HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่าม       ฮ่องกง-วดัแชกง - Jewelry Factory – สุวรณภูม-ิกรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านสู่ วดักงัหัน หรือ วดัแชกง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายมุากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต 

Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมี

เหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้  าวรีะประวติัไว ้ท าให้คนทัว่ไปยกยอ่งและ

คนจีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้

จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวใหมี้ความ

เจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการ

ช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ 

สุขภาพร่างกายแขง็แรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory   

 จนถึงเวลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (อสิระอาหารค ่า..... เพ่ือความสะดวกในการช้อป

ป้ิงตามอธัยาศัย)  

17.05 น. 

19.50 น. 

22.25 น. 

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เท่ียวบินท่ี CX703/CX709 

 

19.00 น. 

21.45 น. 

00.15+1 น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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************************************************************** 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคัญ** 

“ราคาทวัร์ส าหรับคนไทยเท่าน้ัน /ไม่มรีาคาเดก็” 

 
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. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์
จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง 
เท่านั้น  
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารห้องพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

วนัทีเ่ดนิทำง 
รำคำผูใ้หญพ่กั 
หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 
18 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทำ่น 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

 
พกัเดีย่ว 

กนัยำยน : 15-17,22-24 กันยายน 2560 11,999.- 11,999.- 3,900.- 

ตลุำคม : 13-15,19-21,20-22,21-23 
ตลุาคม 2560 

14,999.- 14,999.- 5,900.- 

ตลุำคม : 14-16,28-30 ตลุาคม 2560 12,999.- 12,999.- 3,900.- 

พฤศจกิำยน : 04-06,11-13,18-20 พ.ย.,30
พ.ย.-02ธ.ค.2560 

12,999.- 12,999.- 3,900.- 

ธนัวำคม :  02-04 ธันวาคม 2560 14,999.- 14,999.- 5,900.- 

ธนัวำคม :  10-12,15-17,16-18  ธันวาคม 

2560 
12,999.- 12,999.- 3,900.- 
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3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
7.ค่าวซ่ีากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้ท่ีมีวซ่ีาอยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
  กรณีท่ีทาง ตม. จีน ประกาศปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง เพื่อเขา้เซินเจ้ินและจูไห่ ทางบริษทัขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตาม
จริง และทางบริษทัฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ในกรณีลูกคา้แจง้ยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่า
ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน) 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
     1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
   2. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
   3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
   4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
   5. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
   6. ค่าทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน  (ประมาณ 160 หยวน ) 
    
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้
เท่านั้น)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 7วนั
ท าการ)  
2.การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อน
ก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
1.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
2.บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่สามารถควบคุม
ไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 
4.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
6.เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
 
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, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการ
บินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า   หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 



GT-HKG CX08   Page 8 of 9 
 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
**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 
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ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 
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 


