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D1 :  ฮ่องกง – เซ่ินเจิ้นรถโค้ช – วัดกวนอู - ป้อมปืนใหญ่โบราณ – ศาลเจ้าพ่อเสือ - โชว์น้้าพุเต้นระบ้า 
D2 : ภูเขาดอกบัว อนุสรณ์เต้ิงเสี่ยวผิง - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน   
D3 : เซ่ินเจิ้น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้้าต้ืนรีพัลส์เบย ์– จิวเวลร่ี -วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน 

D4 : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

วันแรก : กรุงเทพ  – ฮ่องกง – เซ่ินเจิ้นรถโค้ช  – วัดกวนอู - ป้อมปืนใหญ่โบราณ – ศาลเจ้าพ่อเสือ - โชว์น้้าพุเต้นระบ้า 
01.00 น. 
 
03.35 น. 
04.15 น. 
08.00 น. 
08.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง 
บ่าย 
 

 

 

ค่้า 
 

คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K   สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพื่อท าการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ 
เช็คอินรับตั๋วเดินทาง  
HX780  03.35-08.00  // HX762  04.15-08.20   (เคาน์เตอร์เช็คอินจะท าการปิดการเช็คอินก่อนเครื่องออก 45 นาที) 
บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX772 (มีจอส่วนตัวทุกท่ีนั่ง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มื้อที่1) 
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) น าท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่านสะพานแขวนซิงหม่า 
(TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตรซึ่งไดร้ับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง  
น าท่านเดินทางสู่ เซ่ินเจิ้น โดยรถโค้ช ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้า
ที่ส าคัญของจีนทางตอนใต้ และเปน็แหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เซ่ินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑล
กวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดมีีสภาพภูมทิัศน์และสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ระเบียบสวยงาม  
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 )  
หลังอาหารเช้า  น าท่านสู่ วัดกวนอ ู   ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณข์องความซื่อสัตย์ ความ  ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชค
ลาภ เปรียบเสมือนตัวแทนของความเดด็เดี่ยว เป็นธรรม กล้าหาญ เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิที่คนเซิ่นเจิ้นนิยมสักการะขอพรในเรื่องหน้าท่ี
การงาน โดยเฉพาะข้าราชการ 
จากนั้นท าท่านชมป้อมปืนใหญ่โบราณที่เก่าแก่ สมัยที่อังกฤษมาล่าอาณานิคมที่จีน และน าท่านนมสัการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งเป็นท่ี
เคารพของชาวเซินเจิ้น ชาวจีนแตจ้ิ๋ว เชื่อกันว่าหากครั้งหนึ่งในชีวิตส าหรับพ่อค้า, นักธุรกิจ ต้องมานมัสการเจ้าพ่อเสือเพื่อความเจริญ
ในการท ามาค้าขาย 
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3 )  
หลังอาหารน าท่านชม โชว์น้้าพุเต้นระบ้า ที่อลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค์ เต้นระบ า น้ าพุ
อลังการงานสรา้งที่ไม่ได้เคยเห็นมาก่อน 
น าท่านเดินทางสู่ที่พัก  ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า    

วันที ่2  ภูเขาดอกบัว อนุสรณ์เต้ิงเสี่ยวผิง - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ชอ้ปปิ้งตลาดตงเหมิน   

เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อท่ี 4) 
น าท่านเที่ยวชมสวนสาธารณะภูเขาดอกบัวอนุสรณ์เต้ิงเสี่ยวผิง ที่ตั้งอนุสาวรีย์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิง ท่ีทรงมีแนวคิดอยากจะสร้าง
เมืองเซินเจิ้นให้ทันสมัย และเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจล้ ายุค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบาย และถ่ายภาพที่ระลึกของ
ท่านเติ้งเสี่ยวผิง 
น าท่านแวะชม สินค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แก้ริดสีดวง, 
ฮ่องกงฟุต ฯลฯ “ โรงงานผลิตหยก ”  ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้อ
ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ของฝากอันล้ าค่าที่ข้ึนช่ือของจีน จากนั้นน าทุกท่านแวะชมร้านของ
โอท็อปขึ้นช่ือ  
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 )  
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จากนั้นน าท่านชม “ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา”   น าท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ด้วย
เทคโนโลยีการผลติที่ทันสมยัของประเทศจีน ได้น าผลติภณัฑ์ยางพารามาท าเป็นเครื่องนอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว   
น าทุกท่านสู่   ตลาดตงเหมิน  สถานท่ีเดินช้อปปิ้งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า
, นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย 
** อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ** 
น าท่านเดินทางสู่ที่พัก  ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 เซ่ินเจิ้น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้้าต้ืนรีพัลส์เบย์ – จิวเวลร่ี -วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน  

เช้า 
08.00 น. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อท่ี 6 ) 
หลังอาหารเช้า น้าท่านข้ามด่านกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทางบริษัทจะน าท่านเดินทางสูฮ่่องกงโดยรถไฟ **เดินทางสะดวกสบาย 
ไม่เหนื่อย **)    
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันน้าโชค) เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และให้ท่านหมนุกังหันทองแดง ที่เช่ือกันว่าถ้า
หมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งช่ัวร้ายและ น าแต่สิ่งดีๆ  มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพ
นับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเกา่แก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็น
คนแรกๆและหมุนกังหันท่ีสามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึน้   
แล้วน าชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอร์ร่ี ”  ที่ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีไดร้ับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสรมิดวง
เรื่องฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันน าโชค อซึ่งเชื่อกันว่าหากใครมีกังหันนี้จะพดัพา
สิ่งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิง่ดีๆเข้ามาในชีวิต และยังช่วยในเรือ่งของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจรญิรุ่งเรืองในท่านที่ท า
ธุรกิจ    
 
 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 )  
 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ รีพลัส์เบย์ Repulse Bay  ซึ่งช่ืออ่าวนี้ได้มาจากช่ือเรือรบของอังกฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าว
ด้านนี้เป็นอ่าวน้ าตื้นซึ่งไดร้ับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   อีกด้านหนึ่งของอ่าวมี
วัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ  พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแมก่วนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ
ชายหาด REPULSE BAY  น าท่านข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจาก
ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจดุรวมรับพลังที่ดีท่ีสดุของฮ่องกง ท้ังยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนีไ้ด้อีกด้วย 
อิสระให้ท่านไดช้้อปปิ้งเลือกซื้อสนิค้าตามอัธยาศัยย่านถนนนาธานเช่น น้ าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า 
BRAND NAME ช้ันน าท่ีมีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, 
MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us  จากท่ัวโลก 
** อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ** 
ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 

วันที่ 4  ฮ่องกง – กรุงเทพ   
00.35 น. 
 
02.35 น. 

บินลัดฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินท่ีHX769 สายการบิน HONG KONG AIRLINES บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มื้อ
ที ่8 ) 
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ    
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ก้าหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ                                           

ก าหนดการเดนิทาง 2560 
รายละเอยีด 
เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 

ทา่น 

เดก็ 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(เสรมิเตยีง) 

เดก็ 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่ว 
 

กรุป้ไซด ์

1-4 พฤศจิกายน 2560 HX 774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

 HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00            

8-11 พฤศจิกายน 2560 HX 774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

 HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00            

15-18 พฤศจิกายน 2560 HX 774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

 HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00            

22-25 พฤศจิกายน 2560 HX 774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

 HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00            

29 พ.ย. –2ธ.ค.  2560 HX 774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

 HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00            

เปิดเพิ่ม 4 พีเรียด 

2-5 พฤศจิกายน 2560 HX 762 BKK - HKG 03.20 – 06.55 
HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00 6,969.- 8,989.- 8,989.- 3,500.- 20 

12-15 พฤศจิกายน 2560 HX 774 BKK - HKG 04.00+1 – 08.05  
HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00 6,969.- 8,989.- 8,989.- 3,500.- 20 

23-26 พฤศจิกายน 2560 HX 762 BKK - HKG 03.20 – 06.55 
HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00 6,969.- 8,989.- 8,989.- 3,500.- 20 

26-29 พฤศจิกายน 2560 HX 774 BKK - HKG 04.00+1 – 08.05  
HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00 6,969.- 8,989.- 8,989.- 3,500.- 20 

** ผู้เดินทางที่มีอายตุัง้แต่ 2 – 18 ปี คดิเป็นราคาเด็ก** 
ทารก คิดเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 6000 บาท 

 

หมายเหตุ  
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพือ่โปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล เช่น บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่
ไหม, หยก, ยางพารา,  ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้าน
รัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัทางบริษัทและไกด์ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหาก
ลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / 
ร้าน 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริง อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ ามันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า             
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 วีซ่ากรุ๊ป  รหัส 144   
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 
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** กรุณาระบลุักษณะห้องที่คุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง   TWN / DBL / SGL / TRP   
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ   
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มิ นิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 250 หยวน /ทริป/ต่อท่าน  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน ) 
 ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 โรงแรมที่พักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท  
 วีซ่าเดี่ยวส าหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องท าเองที่สถานฑูตจีน 
 วีซ่าเดี่ยว ในกรณีที่ทางการจีนมีการยกเลิกวีซ่ากรุ้ป 144  อันเนื่องมาจากมีการประชุม หรือเหตุใดใดก็ตาม ทางผู้เดินทางต้องเป็นผู้ช าระค่าวีซ่าเอง  
 Option Tour ทัวร์เสริมอื่นๆ นอกเหนือรายการทัวร์ 

 
ในกรณีที่ต้องย่ืนวีซ่าเด่ียว  ... เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนมีดังนี้  

1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ  และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมส าเนา 1 ชุด 
2. รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.)  

เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาต
ให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เป็นต้น 

3. เด็กต่ ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม 
3.1 ส าเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนช่ือภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก 
3.2 ส าเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) 
3.4 ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล(ถ้ามี) 

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพ่ิม 
ส าเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่ 
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือท่ีออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพ่ิม 
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือท่ีออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้ง
ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
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3. การช้าระค่าบริการ กรณีราคาโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการช้าระเงินเต็มจ้านวน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง  ** ที่นั่งจะคอนเฟิร์มหลังจากได้มี
การออกอินวอยแล้วเท่านั้น 
4. ส้าหรับราคาโปรโมชั่น ทางบริััทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิก และทางบริััทฯไม่มีนโยบายคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช้าระค่าทัวร์แล้ว แต่สามารถ
เปลี่ยนผู้เดินทางได้ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 

 
   4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋ว
เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

4.5 กรณีราคา Promotion ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หากมีการยกเลิก จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี 
 
กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ 
และเงินมัดจ าคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
เง่ือนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. จ านวนผู้เดินทางขั้นต่ า ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปการันตีออกเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้

เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 10 ท่าน 
3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-

ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  
แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา 
ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวท่ีมิไดเ้กิดจากความผดิของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวัติ   


