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ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ 3 วนั 2 คนื EK 

โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) 

 
10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบนิ และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 
15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ และมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบนิ และมไีกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง) 
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ไม่รวมค่า VISA จีน แบบ GROUP 1,500.-บาท/ท่าน 

ยงัไม่รวมค่าทิปไกด์และทิปคนขับรถ 1,000.-บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 

ก าหนดเดนิทาง : มกราคม – มีนาคม 2561 
 

วนัแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิน้                                                                           (อาหารเยน็)                                                                            
10.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  

ประตูทางเขา้ท่ี 9 เคาน์เตอร์ T  
13.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 384 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
17.30 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอนิเตอร์เนช่ันแนลแอร์พอร์ต (Chek Lap Kok) ลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมหาศาลร่วม

แสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรแลว้โปรดเดินออกทาง Exit B จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1 
ช่ัวโมง)  เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซิน
เจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศัน์ และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบสวยงาม  “เมืองเซิน
เจิน้” ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ีสําคญัของ
จีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า Box Set  
      ทีพ่กั FX HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง เซินเจิน้ –Museum of Mineral-วดักวนอู-ช้อปป้ิงหลอหวู่-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์                                                                                 
                                                                                                                                   (อาหารเช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้นนาํท่านเยี่ยมชม Mineral Museum ศูนยร์วมสินคา้ท่ีระลึกประเภทหัตถกรรม เคร่ืองประดบั หยก 

เคร่ืองสาํอาง สมุนไพรจีน นาํท่านท่านเดินทางสู่ วดักวนอู Kuan Au Temple ไหว้เทพเจา้กวนอู สัญลกัษณ์ของ

ความซ่ือสัตย ์ความกตญัญู ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ โชคภาพ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความ

เขม้แขง็เด็ดเด่ียว องอาจ ไม่คร่ันคร้ามต่อศรัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่

เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอใหท้่านช่วยอุดช่องวา่งไม่ใหเ้พล่ียงพลํ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และให้เกิด

ความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสัตย ์หรือบริวารท่ีไวใ้จไดน้ัน่เอง ดงันั้นประชาชนจีนจึงนิยมบูชา และกราบ

ไหวท้่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆดา้น 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (พเิศษ+++ เป็ดปักกิง่+ไวน์แดง) 
นาํท่านเพลิดเพลินกบัการต่อราคาสินคา้มากกวา่ 50% ท่ีคนไทยขนานนามวา่ มาบุญครองเซินเจิ้น หรือ หลอหวู่ 

ซิตี้ ท่านจะพบกบัสินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนม ช่ือดงัมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, 

Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ นาํท่านชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ (The Flower Town 

in Holland) โดยได้ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้น

เนเธอร์แลนดข์นานแทท่ี้นิยมออกแบบหลงัคาหนา้จัว่ให้ลวดลายไม่ซํ้ ากนั เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ กาํลงั

เป็นท่ีนิยมในขณะน้ี ท่ีน่ีเป็นสวนสาธารณะท่ีมีร้านดอกไม ้และมุมภาพท่ีสวยงาม อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟให้นัง่ชิล 

โดยแต่ละร้านได้รับการออกแบบให้มีสไตล์ และคงเอกลักษณ์ให้มีบรรยากาศเหมือนอยู่ ฮอลแลนด์ แต่

กลมกลืนเขา้ภูมิทศัน์ล้อมรอบเมืองเซินเจ้ิน อีกทั้งยงัมีพื้นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม นํ้ าพุ ลาน

อเนกประสงคส์ําหรับจดัการแสดงหรือดนตรี ห้องแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ เหมาะกบัการถ่ายรูปเป็นอยา่ง

มาก 

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
       ทีพ่กั FX HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม เซินเจิน้ -ฮ่องกง-วดัแชกง-วดัหวงัต้าเซียน-ช้อปป้ิงถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ                                                                                                
                                                                                                                                        (อาหารเช้า/กลางวนั)                
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง  โดยรถไฟ นาํท่านสู่ วัดแชกง หรือ วัดกังหัน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายมุากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขตซาถ่ิน วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคญัคนหน่ึง 
เป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้าํวีระ
ประวติัไว ้ทาํให้คนทัว่ไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะ
ประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนันาํโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวียนชีวิตของเรา
และครอบครัวให้มีความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์
ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองคก์งัหันนาํโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 
ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา หลงัจาก
นั้นจะนาํท่านชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory  จากนั้นนาํท่านสู่ 
ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีได้รับการการันตี
คุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซียน (เทพเจ้าหวังต้าเซียน) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีอายุกวา่คร่ึงศตวรรษ วดัมีความ
งดงามดว้ยอาคารท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงั
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ท่ีสุดของฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  จะมีผูค้นมากมายท่ีนาํธูป และของมาสักการะ
เพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการทาํธุรกิจ วดัแห่งน้ีคนไทยนิยมมาสักการะขอพร
เป็นจาํนวนมากท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวยัเขยา่เซียมซีกราบไหวข้อพรกนั จากนั้นให้ท่าน
อิสระ ช้อปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศยั อาทิเช่น ชอ้ปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กบัสินคา้แบ
รนด์เนมช่ือดงัต่างๆระดบัโลกกวา่ 700 ร้านคา้ เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , 
Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นท่ีหา้ง Toy r’us แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS Galleria  
เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

21.15  น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 
23.15 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม 

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

“ราคาทวัร์ส าหรับลูกค้าทีถื่อพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน” 
อตัราค่าบริการ 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน)กาํหนดให้มี
การประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใย
ไผไ่หม, หยก ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ 
ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบั

โปรแกรม ฮ่องกง เซินเจิน้ 3 วนั 2 คืน 

 
วนัทีเ่ดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่พกัห้องละ 
2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(เสริมเตียง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 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 8,444 11,999 11,999 4,000.- 

09-11 มี.ค. 61 8,444 11,999 11,999 4,000.- 

10-12 มี.ค. 61 8,444 11,999 11,999 4,000.- 

16-18 มี.ค. 61 8,444 11,999 11,999 4,000.- 

17-19 มี.ค. 61 8,444 11,999 11,999 4,000.- 

24-26 มี.ค. 61 8,444 11,999 11,999 4,000.- 

31 มี.ค.-02 เม.ย. 61 8,444 11,999 11,999 4,000.- 
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ใดๆ ทั้งส้ิน  และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจาก
ท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 
 
 
อตัราค่าบริการรวม 

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

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

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

3. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

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

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงิน

ท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

โปรดทราบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ยืน่คาํขอวซ่ีาจีน 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 
ไม่สามารถยืน่คาํขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได ้
ตอ้งยืน่คาํขอววซ่ีาจีนแบบเด่ียว เท่านั้น และใชเ้วลามากกวา่กาํหนดการเดิม 4 วนั ทาํการ 
***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา*** 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

3. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 30 กก.) 

4. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  

5. ค่าภาษีเช้ือเพลงิทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิม่ (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 

6. ค่าทปิไกด์และทปิคนขับรถ 1,000.-บาท/ท่าน ช าระพร้อมค่าทวัร์ 
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7. ไม่รวมค่า VISA จีน แบบ GROUP 1,500.-บาท/ท่าน กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง เพื่อเขา้เซิน

เจ้ินและจูไห่ ทางบริษทัขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตามจริง และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ในกรณีลูกคา้

แจง้ยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน) 

 

เง่ือนไขในการจอง 

1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมสาํเนาพาสปอร์ต 

2. กรุณาช าระยอดเต็ม เพ่ือยืนยนัการเดินทางของท่าน พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงิน 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินเม่ือชาํระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจาํค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทางสายการบินและ

ตวัแทนต่างประเทศ 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 

4.5บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้นเดินทางไม่ครบตามจาํนวนท่ี

บริษทัฯกาํหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทั

ตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.6 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่กบัสาย

การบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่

ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

    **สาํคญั!! บริษทั ทาํธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและใน

ขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจ้ิน จูไห่ ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่าน

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.9 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้
แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
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11. ราคาน้ีสําหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือ
พาสปอร์ตไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้ งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 

13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ไป 
10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 
20 ท่าน (มีหัวหน้าทวัร์ และมีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 

 
 


