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ฮ่องกง จูไห่ 3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบนิ และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 
15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ และมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบนิ และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 
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ยงัไม่รวมค่าทิปไกด์และทิปคนขับรถ 1,000.-บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 

**รวมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊แลว้** 

ก าหนดเดนิทาง : มกราคม – มีนาคม 2561 
ออกในนาม “HONGKONG I LOVE U” 

 
 วนัแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จู่ไห่                                                                                  (อาหารเยน็) 

10.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate 
Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ ... คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน  

13.45 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เทีย่วบินที ่EK384  

17.30 น.    

 

เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคน
เขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ พร้อมกนั ณ ทางออก EXIT B 

 

 

สนามบินตั้งอยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑล
กวางตุง้ จากนั้นน าท่าน หลงัรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองจู่ไห่ โดยเรือเฟอร่ีใช้
เวลาในการเดินประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง  “เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”  ไดรั้บการยก
ยอ่งจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) 

 

ค ่า                                     รับประทานอาหารค ่า – BOX SET   

 เข้าสู่ทีพ่กั จูไห่ MIN AN HOTEL หรือเทีย่บเท่า  

วนัทีส่องของการเดินทาง        จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวหีน่ี-วดัผู่โถว-พระราชวงัหยวนหมิงหยวน+โชว์- 

                                                 ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย                                                                     (อาหารเช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ทีพ่กั   

 

เดินทางผา่นชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาลเมืองจู
ไห่ไดท้  าไวข้ึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ และยงัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย...จากนั้นชมสัญลกัษณ์
ของเมืองจูไห่ท่ีมีช่ือเรียกว่า “หวีหน่ี” รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ศูนยส์มุนไพรจีนหรือบวัหิมะให้ท่านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีนรวมทั้งให้บริการ
นวดฝ่าเทา้และน าท่านชมสินคา้พื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ผา้ไหม ใบชา หยกฯลฯ เพื่อฝากคนท่ีท่านรัก...
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จากนั้นน าท่านสู่ วัดผู่โถว นมสัการองคส์ังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมสัการเจา้แม่กวนอิมเพื่อความโชคดี 
นมสัการองคอ์มิตรพุทธเจา้เพื่อการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพื่ออายยุนืนาน  

บ่าย                                     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 ...จากนั้นน าท่านสู่พระราชวังหยวนหมิงหยวน ท่ีมีสวนคลา้ยกบัพระราชวงัหยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง พระราชวงั

แห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ ท าใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขนุเขาท่ีเขียว

ชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท่ีราบ ส่ิงก่อสร้างต่าง 

ๆ สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมใน

กรุงปกก่ิง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ กวา่ร้อยช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง 

ต าหนกัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว น าท่านชมโชว ์อลงัการประกอบแสง สี เสียง ซ่ึงประกอบดว้ยการแสดงชุด

ต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั้ ง

สนุกสนานและไดรั้บความรู้..จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ี ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยูใ่น LOWU 

CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกบัการต่อรองสินคา้ราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปป้ีแบรนด์เนมดงัต่างๆ หรือเลือกซ้ือ

เส้ือผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบัส าหรับคุณผูห้ญิง 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน ท่ีมีสวนคลา้ยกบัพระราชวงัหยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง พระราชวงัแห่ง
น้ี ถูกสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ ท าให้สวนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียว
ชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพื้นท่ีราบ ส่ิงก่อสร้าง
ต่าง ๆ สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวน
เดิมในกรุงปกก่ิง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบด้วยส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง 
ประตูตา้กง ต าหนกัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว น าท่านชมโชว์ อลงัการประกอบแสง สี เสียง ซ่ึงประกอบดว้ย
การแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย 
ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้..จากนั้นให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ี ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยู่ใน 
LOWU CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกบัการต่อรองสินคา้ราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปป้ีแบรนด์เนมดงัต่างๆ หรือ
เลือกซ้ือเส้ือผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบัส าหรับคุณผูห้ญิง 

 

ค ่า                                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร     เมนูพเิศษ.. เป๋าฮ้ือ+ไวน์แดง  

 เข้าสู่ทีพ่กั จูไห่ MIN AN HOTEL หรือเทีย่บเท่า  

วนัทีส่ามของการเดินทาง     จู่ไห่- ฮ่องกง-วดัหวงัต้าเซียน-วดัแชกง-อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ 

                                                                                                                                                         (อาหารเช้า/กลางวนั) 

เช้า                                      รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร่ี ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงคร่ึง (ขึ้นกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 
จากนั้นน าท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซียน (เทพเจ้าหวังต้าเซียน) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีอายุกว่าคร่ึงศตวรรษ วดัมีความ
งดงามดว้ยอาคารท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุด
ของฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็  จะมีผูค้นมากมายท่ีน าธูป และของมาสักการะเพื่อขอพร
ต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ วดัแห่งน้ีคนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็นจ านวน
มากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวยัเขยา่เซียมซีกราบไหวข้อพรกนั จากนั้นเดินทางไป วดัแชกงหมิว 
เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึง
บุคคลส าคญัคนหน่ึงเป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่าน
แชกงไดท้  าวีระประวติัไว ้ท าให้คนทัว่ไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก
ท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหันน าโชคท่ีตั้งอยู่ในวดัเพื่อจะไดห้มุนเวียน
ชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมี
เคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 
4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆ
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วนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดัน้ีเพื่อถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วย
พดัพาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปจากตวัและน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน 

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร    

 

..จากน้ันน าชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงเป็นโรงงานทีม่ีช่ือเสียงที่สุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับท่าน
สามารถหาซ้ือได้ในราคาพิเศษ!!และน าท่านเลือกซ้ือยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อกีมากมาย…จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั อาทิเช่น ช้อปป้ิงท่ี OceanTerminalและ Harbour City กบัสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัต่างๆระดบัโลก
กว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , 
Chole, ของเด็กเล่นท่ีห้าง Toy r’us แหล่งช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , 
Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

 

ค ่า                          รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย   สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง  21.50 น. 

23.45 น. 

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ Emirate Airlines เทีย่วบินที่ EK385 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 21.15  น.        เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 

23.15 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม 
************************************************************************ 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคัญ** 

“ราคาทัวร์ส าหรับคนไทยเท่าน้ัน” 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)ก าหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, 

โปรแกรม ฮ่องกง จูไห่ 3 วนั 2 คืน 

วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

 
พกัเดี่ยว 

02-04 ก.พ. 61 8,999 12,499 12,499 4,000.- 

09-11 ก.พ. 61 8,999 12,499 12,499 4,000.- 

02-04 มี.ค. 61 9,999 12,499 13,499 4,000.- 

09-11 มี.ค. 61 9,999 13,499 13,499 4,000.- 

10-12 มี.ค. 61 9,999 13,499 13,499 4,000.- 

16-18 มี.ค. 61 9,999 13,499 13,499 4,000.- 

17-19 มี.ค. 61 9,999 13,499 13,499 4,000.- 

24-26 มี.ค. 61 9,999 13,499 13,499 4,000.- 

31 มี.ค.-02 เม.ย. 61 9,999 13,499 13,499 4,000.- 
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หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  และถ้าหาก
ลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / 
คน / ร้าน 
อตัราค่าบริการรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

2. ค่าท่ีพกั 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวท่าน

เอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้เข้าพกั** 

3. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน ้ามนั (ราคา ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 2556)  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 

200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

7. ค่า VISA จีน แบบ GROUP กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ช่ัวโมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และ

ทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

โปรดทราบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ยืน่ค  าขอวซ่ีาจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ... ดงัต่อไปน้ี 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 08.อิรัก  
09.อิหร่าน 10.อียปิต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.
ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย 
ไม่สามารถยืน่ค  าขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได ้
ตอ้งยืน่ค  าขอววซ่ีาจีนแบบเด่ียว เท่านั้น และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนั ท าการ 
***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา*** 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

3. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

5. ค่าภาษีเช้ือเพลงิทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิม่ (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 

6. ค่าทปิไกด์และทปิคนขับรถ 1,000.-บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ 

 



   Page 6 of 7 

เง่ือนไขในการจอง 

1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมส าเนาพาสปอร์ต 

2. กรุณาช าระยอดเต็ม เพ่ือยืนยนัการเดินทางของท่าน พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงิน 

 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินเม่ือช าระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจ าค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทางสายการบินและตวัแทน

ต่างประเทศ 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

4.5บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้นเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯ

ก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.6 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ี

สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบิน

และค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณี

ใดๆ 

4.8 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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    **ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน

การผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจ้ิน จูไห่ ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.9 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
11. ราคาน้ีส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ต

ไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 
13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ไป 

10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 
20 ท่าน (มีหัวหน้าทวัร์ และมีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 

 
 


