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ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิน้ 
3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบิน Emirate Airline (EK 
ก าหนดวนัเดินทาง:   
ตุลาคม :  23-25,24-26,25-27,26-28 ต.ค. 2560 10,999.- 
พฤศจิกายน : 3-5,4-6,10-12,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27 พ.ย. 2560 11,999.- 
พฤศจิกายน : 05-07,08-10,12-14,15-17,19-21,22-24,26-28 พ.ย. ,29 พ.ย.-01 ธ.ค. 2560 9,999.- 
ธนัวาคม : 1-3 ,8-10,10-12,15-17,16-18 ธ.ค.2560 11,999.- 
ธนัวาคม : 4-6,5-7,11-13,13-15,27-29,28-30 ธ.ค. 2560 9,999.- 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จูไห่   ✈ X O 
MIN AN HOTEL หรอืเทีย่บ

เทา่ 

2 
จู่ไห่-ถนนคูรั่ก-สาวงามหวหีน่ี-วดัผูโ่ถว-เซินเจ้ิน-ชอ้ปป้ิงหลอหวู่

(LOWU)-ชมโชวม่์านน ้ า 3มิติ(3D Water Show) O O O 
Royal Century Hotel หรอื

เทีย่บเทา่ 

3 
เซินเจ้ิน-ฮ่องกง–รีพลสัเบย-์วดัแชกง-อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-

สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ O O ✈  
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  **หมายเหตุ : 1 .ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ  ท่านละ 600 บาท /ท่าน/ทริป(120หยวน) 
 

วนัแรกของการเดินทาง              กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จูไห่   

10.30 น. 

 

 

13.45 น. 

พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน 
Emirate Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ ... คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระให้กบัท่าน ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384(
เดินทางเดือน ต.ค. 14.05-18.05) 

 

17.30 น.    

 

ดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) น าท่านผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ พร้อมกนั ณ ทางออก EXIT B 

 

 

สนามบินตั้งอยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน
ติดกบัมณฑลกวางตุง้ จากนั้นน าท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั ผ่านสะพานแขวนซิง
หม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท่ี์มีความยาวมากกวา่ 2.2 กิโลเมตร ซ่ึง
ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จูไห่โดยเรือเฟอร์ร่ี (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัท่ี
เดินทาง)... ผ่านด่านจู่โจว  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่าน
ประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใช้เวลาในการเดิน
ประมาณ 50-60นาที  เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”  ไดรั้บการยกยอ่ง
จากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) 

 

ค ่า                                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร –  BOX SET   

 เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั MIN AN Hotel หรือเทยีบเท่า  

ไฮไลท.์....ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัที่ฮ่องกง.... วดัแชกงหมวิและแม่กวนอิม  ณ หาดรีพลสัเบย ์

2. ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ี่ หา้งหล่อวู่และย่านจิมซาจุ่ย 

3. เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ ง + ไวนแ์ดง   
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วันที่สองของการเดินทาง            จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหน่ี-วัดผู่โถว-เซินเจิ้น-ช้อปป้ิงหลอหวู่(LOWU)-ชมโชว์ม่านน ้า 3
มิติ(3D Water Show) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ท่ีพกั หรือ ณ ภตัตาคาร แบบต่ิมซ า  

 

หลงัรับประทานอาหารเชา้เรียบร้อย  เดินทางผา่นชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซ่ึงเป็นถนนเลียบ
ชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ท าไวข้ึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
และยงัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย...จากนั้นชมสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ท่ีมีช่ือเรียกว่า “หวีห
น่ี” รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ศูนย์
สมุนไพรจีนหรือบวัหิมะให้ท่านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีนรวมทั้งให้บริการ
นวดฝ่าเทา้และน าท่านชมสินคา้พื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ผา้ไหม ใบชา หยกฯลฯ เพื่อฝากคนท่ี
ท่านรัก...จากนั้นน าท่านสู่ วัดผู่โถว นมสัการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมสัการเจา้แม่
กวนอิมเพื่อความโชคดี นมสัการองคอ์มิตรพุทธเจา้เพื่อการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพุทธเจา้ 4 
พระองค ์เพื่ออายยุนืนาน ...    

 

                 

บ่าย                                     รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น  โดยรถโคช้ใชเ้วลาในการเดินประมาณ 3 ชัว่โมง  “เมืองเซิน
เจิ้น” ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ี
ส าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอีกดว้ย...จากนั้นให้ท่าน
เพลิดเพลินกบัการต่อราคาสินคา้มากกว่า 50% ท่ีคนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือ
หลอหวู่  ซิตี้ ท่านจะพบกบัสินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนม ช่ือดงัมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, 
Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ...น าท่านชมโชว ์
MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์่านน ้ าแบบ 3D เป็นโชวท่ี์เก่ียวกบัเด็กหญิงผูก้ลา้กบัลิงวิเศษท่ี
ออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกท่ีถูกท าลายจากมนต์
(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ท่ีใช้ทุนสร้างกวา่ 200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW 
THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสร้าง
แท่นแสดงบนน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกครอบคลุมพื้นท่ี 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็น
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ความทา้ทายเก่ียวกบัเทคโนโลย ีและสร้างเพื่อเป็นตวัแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4
องคป์ระกอบ ผสมผสานกบัมหศัจรรยข์องมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น 
แสงเลเซอร์  ไฟ  เคร่ืองเปล่งแสง  ม่านน ้ า  ระเบิดน ้ า ฯลฯ กว่า600ชนิด  เป็นโชว์น ้ าท่ีใหญ่และ
ทนัสมยัท่ีสุดในโลก โชวก์ารแสดงส่ือประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลกัษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT  

ค ่า                                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     เมนูพิเศษ.. เป๋าฮ้ือ+ไวน์แดง  

 เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่ามของการเดินทาง       เซินเจิน้-ฮ่องกง–รีพลสัเบย์-วดัแชกง-อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ 

เช้า                                      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ท่ีพกั   

 

สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ
ประมาณ 1 ช่ัวโมง  น าท่านนมสัการ วัดเจ้าแม่กวนอิม  ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ใน
แต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม  และขอ
พรจากเทพเจา้องคอ่ื์นๆ ดว้ย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร ่ ารวยจากเทพไฉ่ซิงเอ้ีย ,ขอพรเร่ืองความ
รัก ให้สมหวงัในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแห่งความรัก และเทพเจา้แห่งโชคลาภองค์อ่ืนๆ ณ ชายหาดรี
พลัส์เบย ์น าท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่
กบัววิทิวทศัน์ของตึกสูงต่างๆ ซ่ึงไดส้ร้างตามหลกัฮวงจุย๊บนเกาะฮ่องกง ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุก
คร้ังไป จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุกวา่ 300 ปีตั้งอยู่
ในเขต Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึงเป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง 
เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้  าวีระประวติัไว ้ท าให้คน
ทัว่ไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหันน าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวียนชีวิตของ
เราและครอบครัวให้มีความเจริญกา้วหนา้ดา้นหน้าท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวง
ไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองคก์งัหนัน า
โชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา 
และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมา
วดัน้ีเพื่อถวายกงัหันลมเพราะเช่ือว่ากงัหันจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวั
และน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน 

 

เท่ียง                                      รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร    

 จากน้ันน าชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียงที่ สุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบ  
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เคร่ืองประดับท่านสามารถหาซ้ือได้ในราคาพิเศษ!!และน าท่านเลือกซ้ือยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีก
มากมาย…จากน้ันให้ท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปป้ิงที่ OceanTerminalและ 
Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , 
Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่
ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , 
Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

ค ่า                          รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย  

 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง  

21.15 น. 
23.15 น. 

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ Emirate Airlines เทีย่วบินที ่EK385 (เดินทางเดือน ต.ค. 21.50-23.45) 
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 
************************************************************************ 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคัญ** 

“ราคาทวัร์ส าหรับคนไทยเท่าน้ัน /ไม่มีราคาเดก็” 

 

 

วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

 
พกัเดี่ยว 

ก าหนดวนัเดินทาง:   
ตุลาคม :  23-25,24-26,25-27,26-28 ต.ค. 2560 

10,999.- 10,999.- 4,000.- 

พฤศจิกายน : 3-5,4-6,10-12,11-13,17-19,18-20,24-
26,25-27 พ.ย. 2560 

11,999.- 11,999.- 4,000.- 

พฤศจิกายน : 05-07,08-10,12-14,15-17,19-21,22-
24,26-28 พ.ย. ,29 พ.ย.-01 ธ.ค. 2560 

9,999.- 9,999.- 4,000.- 

ธนัวาคม : 1-3 ,8-10,10-12,15-17,16-18 ธ.ค.2560 11,999.- 11,999.- 4,000.- 
ธนัวาคม : 4-6,5-7,11-13,13-15,17-19,24-26,27-
29,28-30 ธ.ค. 2560 

9,999.- 9,999.- 4,000.- 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทา่นละ 4,000.- // ราคาเด็กทารก INFANT  5,500.-  
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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. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล์ 
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 ** 
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 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน  (ประมาณ 120 หยวน ) 
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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 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
2.บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่สามารถควบคุม
ไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 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  
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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 
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 
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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, 
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 


