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HONGKONG 

ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์เซนิเจ ิน้ จไูห ่มาเกา๊  
สงกรานต ์สดุฟิน 4วนั 3คนื 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค CX 

1. สงกรานต ์สดุฟิน... เทีย่ว 4 เมอืง  

2. สนกุกบัเครือ่งเลน่ 

3. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง... วดัแชกง หรอื วดักงัหนั 
4. ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort 
5. ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่ยา่นจมิซาจุย่ และตลาดกงเป่ย 
6. เมนพูเิศษ เป๋าฮอื + ไวนแ์ดง 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
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เครือ่งแอรบ์สั330-300 
ทีน่ ัง่แบบ3-3-3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

  

 

 

 

 

 

 

 

RGN-FD006 
 

  

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

กรุงเทพฯ –ฮอ่งกง–ดสินยีแ์ลนด–์เซนิเจิน้ 1 

X X 

 

FD HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

เซนิเจิน้–จไูห–่ถนนคูรั่ก–ศนูยห์ยก

สมนุไพร ผา้ไหม–พระราชวงัหยวนหมงิ

หยวน+โชว–์ชอ้ปปอง้ตลาดกงเป่ย 

2 JINJIANG INN 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

  
จไูห่–มาเกา๊–เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล–วดั

อามา่–โบสถเ์ซนตป์อล–เซนาโด ้สแควร–์ 

เวเนเชีย่น–The Parisian–จไูห่ 

4 จไูห่–ฮอ่งกง–Jewelry Factory–วดัแช

กงหมวิ–ชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุย่–สนามบนิ

ฮอ่งกง–กรุงเทพฯ 

FD HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่  
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06.00 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 

05.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บั

ทา่น 

08.15 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิ คารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX700 (มบีรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 

 

12.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit B 

             จากนัน้น าทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์แหง่นีเ้ป็นสวนสนุกแหง่ที ่5     

             ของดสินยีแ์ลนดท์ัว่โลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดับโลกทีถู่กเนรมติขึน้บน 

             เกาะลนัเตา ลา่สดุดนิแดนทีเ่พิง่เปิดตวั MYSTIC POINT เมือ่ปลายพฤษภาคม 2556 ทีผ่่านมา จัดโซนใหเ้ป็นลักษณะของโซน  

             แหง่ความลกึลับและพศิวง  เนน้จดุหลักทีเ่ครือ่งเลน่บา้นลกึลับทีช่ ือ่วา่ “MYSTIC  MANOR” และสวนแหง่เทวนยิายรอใหท้า่น  

             พสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้  “กรซิลยีก์ัลช” (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เปิดโลกตะวนัตก ผจญภัย 

             หลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มันส ์ไมเ่หมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มายน์ คารส์ ” (RUNAWAY MINE  

            CARS) เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกับโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผา่นโตรกธาร  

            น ้าพุรอ้น “ ไกเซอร ์กัลช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุ่งสะเทอืนทัว่ทัง้พืน้ดนิแลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็กหลบสายน ้าทีส่าดสา่ย  

            และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม ่เล็งใหแ้มน่ แลว้พ่นสายน ้าจากเครือ่งสบูลมของชา่งตเีหล็ก   

             สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ ่า จากนัน้พบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิกี้, มนินี,่ ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้ 

            น่ารักและสองเพือ่นดสินยี ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญเ่หนอืค าบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่มค่วรพลาด “ทอย สตอ 

            รีแ่ลนด”์ (TOY STORYLAND)  ธมีแลนดจ์ากดสินียพ์คิซารส์ าหรับเด็กทกุวยั เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวงั! ปฏบิตักิาร 

            ร่วมกับกองก าลงัของแอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่      

            พสธุาร่อนจากเวหาสูพ่ืน้โลก,แลว้ร่วมวิง่ไลง่ับหาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกนัหัวหมุน กบั สลิง้กีด้๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN),  

            กรี๊ด!สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรูปตวั U ทีค่วามสงู 27 เมตร กับโคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC RACER) 

            นอกจากนี้ทา่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่อนัทนัสมัยและสนุกสนาน อกี 4 โซน โซนแรก “เมนสตรที ย ูเอส เอ” (MAIN STREET USA)  

            กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทกุวนั  

            ทา่นจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุกโซนทีส่อง“ทมูอรโ์รวแ์ลนด”์   

            (TOMORROW LAND)  ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร ์“สเปซเมาทเ์ทน่”    

04.00 น.พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 2 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น 

Day 1  

กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ดสินยีแ์ลนด ์– เซนิเจิน้ 

วนัแรกของการเดนิทาง 
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           (SPACE MOUNTAIN) และ“บซัไลทเ์ยยีร ์ แอสโทร บลาสเทอร์” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS) เครือ่งเลน่ทีป่กป้อง  

          จักรวาลยงิตอ่สูผู้รุ้กรานพรอ้มเก็บคะแนน ORBITORN เครือ่งเลน่ขบัยานอวกาศ โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND)   

          ดืม่ด า่ไปกับโลกแหง่เทพนยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกับเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตามเรือ่งราวรอบโลกที ่ 

          “อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทบัใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย ์ที ่“Mickey and the Wondrous Book”   

          โซนสดุทา้ยโซนทีส่ ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ (ADVANTURE 

          LAND) ดนิแดนแหง่การผจญภัยอนัน่าตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจ 

          กับการผจญภัยในป่าลกึลบัของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน  

         “จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะ 

          เริม่ตน้การผจญภัยบนเรอืส ารวจทีล่อ่งไปตามแมน่ ้าสายใหญ ่

          หัวใจหลักของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลบัทีท่กุโคง้น ้าจะมี 

          สิง่ลกึลับและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรออยูเ่พือ่สรา้งความ 

           สนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไม่วา่จะเป็นฝงูชา้งทีเ่ลน่น ้าอย่าง 

           สนุกสนานตืน่เตน้กบัการ ผจญภัยกับสตัวป่์านานาชนดิ,  

           Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน และชมขบวน 

           พาเหรด ชว่งกอ่นสวนสนุกจะปิด  

         

 

     ...หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิน้(โดยรถไฟ)ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็น 

        เมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมัยอกีดว้ย.. 

พกัที ่ FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจไูห ่ โดยรถโคช้ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 3 ชัว่โมง     

  เมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของ ประเทศจนี “จไูห่” ไดรั้บการยกยอ่งจาก   

  สหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี” (Amazing City in   

 China) เดนิทางผ่านชม ถนนคูร่กั (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะ  

  โรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ด ้ท าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ และยังเป็นที ่

  นยิมของบรรดาคูรั่กทัง้หลาย...จากนัน้ชมสญัลักษณ์ของเมอืงจไูหท่ีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีนี”่  

  รูปปัน้สาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยูร่มิทะเล ...จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบัว  

  หมิะใหท้า่นรับฟังการบรรยายถงึสรรพคณุของสมนุไพรจนีรวมทัง้ใหบ้รกิารนวดฝ่าเทา้และน าทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจูไห ่ 

  อาทเิชน่ ผา้ไหม ใบชา หยกฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรัก..  

 

 

กลางวนั-ค า่  อสิระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั 

Day 2  

เซนิเจิน้ – จูไห ่–ถนนคูร่กั – ศนูยห์ยก สมนุไพร ผา้ไหม – พระราชวงัหยวนหมงิหยวน – 

ชมสดุยอดโชวอ์นัตระการตา – ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป่ย 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเป่าฮือ้+ไวนแ์ดง 
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    ...จากน ัน้น าทา่นสูพ่ระราชวงัหยวนหมงิหยวน ทีม่สีวนคลา้ยกบัพระราชวงัหยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ พระราชวงัแหง่นี ้ถกูสรา้งขึน้ 

ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชลินิ" ในเมอืงจไูห ่ท าใหส้วนแหง่นีโ้อบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ สวนหยวนหมงิ มเีนือ้ท1ี.39 

ตารางกโิลเมตร มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดตีทกุชิน้ ภายในสวนมี

ทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเทา่กับสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ กวา่รอ้ย

ชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว น าทา่นชมโชว ์อลงัการประกอบแสง ส ี

เสยีง ซึง่ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิเฉยีนหลงฮอ่งเตท้อ่งเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษกและการละเลน่ตา่งๆ อกี

มากมาย ทัง้สนุกสนานและไดรั้บความรู ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิทีต่ลาดใตด้นิกงเป่ย เสมอืนเดนิอยูใ่น LOWU CENTRE ทา่นจะสนุกสนานกับการ    

         ตอ่รองสนิคา้ราคาถกูทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดงัตา่งๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดบัส าหรับคณุผูห้ญงิ 

 

พกัที ่    JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 
 
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

...สมควรแกเ่วลา เดนิทางสูม่าเกา๊โดยรถโคช้ปรับอากาศผา่นดา่นกงเป่ย ทา่นจะตอ้งลาก

กระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่น

และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ี...น าทา่นเดนิทางสู ่

เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอมิสมัฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศ

โปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าเนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้ับประเทศจนี ....

จากนัน้น าทา่นมายัง ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดน

ไฟไหมใ้นปี 1835 ท าใหว้ทิยาลยัเซนตป์อลทีอ่ยูต่ดิกับโบสถ ์ก็กลายเป็นซากดว้ยเชน่กนั

โดยรวมแลว้โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่

จไูห–่มาเกา๊–เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล–วดัอามา่–โบสถเ์ซนตป์อล–เซนาโด ้

สแควร–์เวเนเชีย่น–The Parisian–จไูห ่

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

 

ค า่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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ยังหลงเหลอือยูข่องวทิยาลยัเซนตป์อลคอืประจักษ์พยานการกอ่ตัง้มหาวทิยาลยัของตะวนัตกใน ภมูภิาคตะวนัออกไกลและไดรั้บ

การวางหลกัสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถิันขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงมาเกา๊  เซ

นาโดส้แควร ์ซึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระให ้

ทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย... จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ ขนมทารต์ไข่

และทองพับหอ่สาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่.....น าทา่นชม วดัอามา่ ใหท้กุทา่นไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทบัทมิที ่วดัอาม่า ซึง่เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีง

มากๆ ส าหรับนักทอ่งเทีย่วส าหรับวดัแหง่นีต้ัง้อยูใ่กลก้บัทะเล ภายในวดัดแูลว้ก็แปลกตาดเีพราะวา่มกีารกอ่สรา้งกนัแบบลดหลัน่กนั

ไปตามพืน้ทีท่ีอ่ านวย เนือ่งจากสถานทีแ่หง่นี้ตัง้อยูร่มิเชงิเขา เมือ่เดนิพน้ซุม้ประตก็ูจะพบกับศาลของเจา้แม่ทบัทมิตัง้อยู ่..

นอกจากนัน้ก็ยังม ีหอเมตตาธรรม ศาลเจา้แมก่วนอมิ ศาลพุทธเซนิเจา้ชานหลนิและยังมศีาลเจา้ขนาดเล็กๆ อกีหลายศาลทีไ่ดม้กีาร

สรา้งเพือ่ถวายใหแ้กเ่จา้แม่ทบัทมิ 

 

 

น าทกุทา่นชมววิหอไอเฟล (ไมร่วมคา่ขึน้) จ าลองขนาดครึง่หนึง่จากของจรงิทีฝ่ร่ังเศส ซึง่ตัง้ตระหงา่นอยูบ่รเิวณหนา้ทางเขา้ 

รสีอรท์ The Parisian Macao ไดอ้ยา่งเต็มที ่นอกจากนัน้ยังมหีอ้งอาหารทีเ่สริฟ์ทัง้อาหารตะวนัออกและตะวนัตก หอไอเฟลจ าลอง

ของมาเก๊าจะกลายเป็นแลนดม์ารค์ส าคญัทีพ่ลาดไม่ไดส้ าหรับทกุคน...เดนิทางไป The Venetian Resort โรงแรมสดุหรูเลศิ

อลงัการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอสิระพักผ่อนถา่ยรูปและชมความงามสมัผัสเมอืงจ าลองลาสเวกัสและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลอง

เสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอธัยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดงัใหท้า่นไดส้มัผัสกบั

ภัตตาคารกวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, 

GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 120 เหรยีญ) ลอ่งไป

ตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 21 ปี เขา้

ไปภายในคาสโิน และไม่อนุญาตใหท้ าการบนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ  

...สมควรแกเ่วลา เดนิทางสูจ่ไูห ่

 

 

 

พกัที ่    JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

สมควรแกเ่วลาพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. น าทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดย

เรอืเฟอรร์ีป่ระมาณ 1 ชัว่โมง  ...จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวาม

ศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วดัแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึ

บคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทาง

ภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวตัไิว ้ท าใหค้นทัว่ไปยกย่องและคนจนีมคีวาม

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ค า่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

 จไูห–่ฮอ่งกง–Jewelry Factory–วดัแชกงหมวิ–ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่–

สนามบนิฮอ่งกง–กรงุเทพฯ 
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เชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยู่

ในวดัเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนที่

ดวงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 

ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัที ่2 ของเดอืน

แรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนีเ้พือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บ

ออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

 

 

จากน ัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ซึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัทา่น

สามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ!!และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจนี ตา่งๆ อกีมากมาย…จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง

ตามอธัยาศยั อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่OceanTerminalและ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ 

เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลน่ที่

หา้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS Galleria  เชน่  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , 

Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.50 น.   เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ คาเธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX703 

21.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

    

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

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

**โปรแกรมการเดนิทางอาจมสีลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ฤดกูาล และการจรจรเป็นส าคญั** 

“ราคาทวัรส์ าหรบัคนไทยเทา่น ัน้” 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 

สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 



 

                                                                                                                                                                                     GT-HKG-CX10 

 

ฮอ่งกง ดสินยีแ์ลนด ์เซนิเจิน้ จไูห ่มาเกา๊ 

4วนั 3คนื 
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 18 ปี 

มเีตยีงพกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 18 ปี 

ไมม่มีเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

14-17 เมษายน 2561 22,900 24,900 24,900 4,000 

 

***ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,500 บาท / ทา่น*** 

***ราคา Join Land หกัต ัว๋เครือ่งบนิออก 9,000 บาท / ทา่น*** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกับการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเก๊า จูไห ่เซนิเจิน้)

ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วท่ัวไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้

ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีน

ใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนี

ทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

2. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอ

มเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 30 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข

ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

9. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยู่แลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

10. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธิ ์

เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้) 

 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 
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2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกงส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกงมคี่าธรรมเนียม แลว้แต่

อตัราของแตล่ะประเทศนัน้ทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกง 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกง ในกรณีเร่งดว่น 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (800 บาท ตอ่ทา่น/ทรปิ) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ)  

การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ
ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที่
เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 
2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   
3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ีม่ ีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง 
Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท
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ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 


