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SZX 001 : ฮ่องกง - เซินเจิน้ 
เที่ยว 2 เมือง สัมผสั 2 วฒันธรรม 

 

 ชมโชว์ม่านน า้ 3D เมืองเซินเจิน้ “OCT BAY    
      MANGROVE GROOVE WATER SHOW” 
 อนุสาวรีย์เติงเสียวผงิ ผู้ปฏิรูปเศรษฐกจิและพฒันา 
      เมืองเศรษฐกจิของจีน 
 วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหันลม พดัพาเอาส่ิงไม่ดี    
      ออกจากชีวติ ช่วยหมุนชีวติจากร้ายกลายเป็นดี 
 ขอพรด้านสุขภาพ วดัหวังต้าเซียน และ เทพเจ้า   
      แห่งความรัก 
 ** พกัโรงแรม 4 ดาวทีเ่ซินเจิน้ ทั้ง 2 คืน ** 
 ช้อปป้ิงย่านดัง : ห้าง Lowu (มาบุญครองเซินเจิน้)    
      ถนนนาธาน  & ย่านจิมซาจุ่ย    
 อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษ !! เป็ดปักกิง่ + ไวท์แดง // 
      อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง + ห่านย่างเลิศรส   

 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิน้ – ห้าง LOWU CENTER                             (–/–/เยน็)   
05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเขา้ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความ
สะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

** เคร่ืองล าใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเคร่ืองด่ืม มีจอส่วนตัวทุกที่น่ัง ** 
08.15 น      น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี  CX 700 
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา โดยเกิดจากการ

ถมทะเลออกไป มีพื้นท่ีโดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลก
ติดต่อกนัถึง 8 ปีซอ้น ตั้งแต่ปี 2001 – 2008. ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนติด
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กบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัผา่นพิธี
ตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ ใหท้่านออก Exit B  

น าท่านเดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถไฟ และเป็นจุดท่ีตอ้งผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองของฮ่องกงก่อนข้ึนรถไฟ ไปยงั
จุดผา่นแดน หลอ วู (LOWU BORDER) เซินเจ้ิน เป็นเมืองชายแดนริมฝ่ังตรงขา้วกบัเกาะฮ่องกง มีพื้นท่ี 2,020 
ตารางกิโลเมตร เซินเจ้ินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจ้ิน เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจ้ิน และเขตมณฑล
เซินเจ้ิน สมยัก่อนเมืองเซินเจ้ิน เป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง เม่ือปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคดัเลือกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท าใหมี้ความเจริญ และความทนัสมยัภายในเมืองน้ีมากข้ึนมีการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพย ์อาคารส านกังาน 
โรงแรมและส่ิงปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทั้งจ  านวนประชากรก็เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า ปัจจุบนัเซินเจ้ินเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก และเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีใหญ่ท่ีสุด และ
มีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงท่ีสุด  
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน “LOWU CENTER” คนไทยรู้จกัในนามมาบุญ
ครองเมืองไทย เป็นแหล่งเส้ือผา้ กระเป๋า นาฬิกา ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คนไทยท่ีมาเท่ียวจะแวะซ้ือเส้ือผา้คุณภาพ
ดีท่ีน่ี กระเป๋าหนงัยีห่อ้ดงัๆ ของโลก เช่น หลุยส์ วติตอง ก็มี ส่วนนาฬิกายีห่อ้ดงัๆ ของโลก เช่น ROLEX ก็มีให้
เลือกหลายแบบ พนกังานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได ้ภายในแบ่งซอยเป็นร้านขนาดเล็กมากมาย 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่1) …เมนูพิเศษ !! เป็ดปักก่ิง + ไวทแ์ดง... 
ทีพ่กั  CENTURY PLAZA HOTEL // CAA HOLY SUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัที ่2 เซินเจิน้ – โรงงานผลติหยก – สวนดอกบัว – อนุสาวรีย์เติงเสียวผงิ – ร้านยาบัวหิมะ – ร้านเย่ือไผ่ –
โชว์ม่านน า้ OCT BAY MANGROVE GROOVE WATER SHOW          (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                                                                 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่2) 
หลงัอาหารน าเดินทางสู่ โรงงานผลติหยก  ของล ้าค่าท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกคือ สัญลกัษณ์ของ
ความดีงาม สติปัญญา และความยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสัญญาลกัษณ์
แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซ่ึงหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบ
ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร ่ ารวย ความมีโชค รวมถึงท าใหอ้ายยุนือีกดว้ยใหท้่านไดเ้ลือกชมหยกท่ีไดผ้า่น
การเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค อาทิเช่น ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผา่เยา้  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนดอกบัว ท่านจะไดช้มสวนบวัท่ีงามสะพร่ัง หลงัจากนั้นน าท่านชม อนุสาวรีย์เติง
เสียวผงิ ซ่ึงท่านเป็น ผูป้ฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองของจีนให้พฒันากา้วหนา้โดยการสร้างเขตเศรษฐกิจ พิเศษข้ึน
มาถึง 5 แห่ง ท่ีเซินเจ้ินนบัเป็นแห่งแรก และอีก 4 แห่งไดแ้ก่ จูไห่ ซวัเถา เซียะเหมิน ซนัยา่ อนุสาวรียน้ี์สร้างเป็น
เกียรติเม่ือคร้ังเต้ิงเส่ียวผงิเดินทางมาดูความกา้วหนา้ ในปี ค.ศ. 1992 ทางรัฐบาลจีนไดส้ร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึง เต้ิง 
เส่ียว ผงิ  ซ่ึงท่านเป็นผูพ้ฒันาเมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีนใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วจนถึงปัจจุบนั 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่3) 
หลงัอาหารน าท่านชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้าร้อนลวก, แผล
ไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ และ ร้านเย่ือไผ่ซ่ึงเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการน าเยื่อไผม่าแปรรูปมา
เป็นเคร่ืองแต่งกายและของใชป้ระจ าวนั อาทิเช่น เส้ือกางเกง ชุดชั้นใน หมอน และครีมต่างๆ ลว้นผลิตจากเยือ่
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ไผ ่ซ่ึงมีสรรพคุณทางการแพทยม์ากมาย เหมาะกบัผูท่ี้ช่ืนชอบสินคา้จากธรรมชาติและซ้ือเป็นของฝากใหก้บัคน
ท่ีคุณรัก 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่4) …เมนูพิเศษ !! อาหารซีฟู๊ด + ไวทแ์ดง... 
หลงัอาหารน าท่านชมโชวม์่านน ้า 3D “OCT BAY MANGROVE GROOVE WATER SHOW” ท่ีใชทุ้น
สร้างกวา่ 200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE  ซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ท่ี
สามารถจุได ้2,595 คน เป็นโชวท่ี์เก่ียวกบัเด็กหญิงผูก้ลา้กบัลิงวเิศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา่ 
ปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกท่ีถูกท าลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าโกงกาง เป็นโชวท่ี์สวยงามตระการตา  การ
แสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เคร่ืองเปล่งแสง ม่านน ้า ระเบิดน ้า ฯลฯ กวา่ 600 ชนิด เป็นโชวน์ ้าท่ีใหญ่
และทนัสมยัท่ีสุดในโลก 

ทีพ่กั  CENTURY PLAZA HOTEL // CAA HOLYSUN HOTEL ระดับ 4  ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัที ่3 เซินเจิน้ – ฮ่องกง – วดัแชกงหมวิ – ร้านจิวเวอร่ี – วดัหวงัต้าเซียน – อสิระ!! ช้อปป้ิงถนนนาธาน & 
ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ                     (เช้า/กลางวนั/–)                                                                                                                                                                 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่5) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว 
หรือ วดักังหัน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายกุวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึงเป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทาง
ภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้  าวรีะประวติัไว ้ท าใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ป
กราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชคท่ีตั้งอยู่
ในวดัเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชีวิตของเราและครอบครัวใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศ
ศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด 
ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแขง็แรง, เดินทางปลอดภยั, สมความ
ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมา
วดัน้ีเพื่อถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปจากตวัและน าพาแต่
ความโชคดีเขา้มาแทน  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง ไหว้
เทพเจา้หวงัตา้เซียน ซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ และพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูป และ ของมา
สักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ หรือตามท่ีคนไทยเรียกกนั
อย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ๋ิ้วว่า “วดัหวงัตา้เซียน” นั้นเป็นวดัลทัธิเต๋าท่ีชาวฮ่องกงและนกัท่องท่องท่ี 
เดินทางมาเท่ียวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายจีนให้ความศรัทธากนัมาก วดัน้ีมีอายุกว่าร้อยปี ละไดช่ื้อ
ว่าเป็น วดัท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกส่ิง เดิมทีวดัน้ีเป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan 
Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลงัไดมี้การรวบรวมเงินบริจาคแลว้ยา้ยวดัมาตั้งอยู่บนเกาะเกาลูนในปัจจุบนัน้ี 
จากนั้นแวะชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบั
ท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ!! และน าท่านเลือกซ้ือยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่ 6) ...พเิศษ...ห่านย่าง 
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หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ห้างสรรพสินค้ายกัษ์ใหญ่ ท่ีมีความยาวตั้ งแต่เรือสตาร์เฟอร์ร่ี ไปตามถนน 
CANTON ระยะทางกว่าคร่ึงกิโลเมตร แหล่งรวมสินคา้ แบรนด์เนม ชั้นน ามากมาย ห้างสรรพสินคา้ OCEAN 
TERMINAL  และ HARBOUR CITY ท่ีมีร้านคา้กวา่ 700 ร้าน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือกนัแบบเต็มๆ อาทิเช่น  H&M 
ร้านยอดนิยม เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้,  ESPRIT แบรนดด์งัราคาถูก, ONITSUKA TIGER ร้องเทา้สัญชาติญ่ีปุ่นท่ี
ใครๆก็ใส่กนั, ZARA เส้ือผา้ท่ีลดกระหน ่าตลอดทั้งปี, UNIQLO แบรนด์ดงัจากญ่ีปุ่นท่ีราคาไม่แพง, รวมถึงร้าน
ของเล่นท่ีใหญ่ท่ีสุดอย่าง TOY’ US ท่ีมีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสัน ไม่ว่าจะเป็น PLAY 
STATION หรือ เคร่ืองเล่น PSP หรือ แมแ้ต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพดั LEGO ใน
รูปแบบต่างๆ ส าหรับเด็กผูช้าย และของเล่นส าหรับเด็กผูห้ญิงท่ีจดัโซนสีชมพูไวอ้ย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY 
BIRDS ขนาดจมัโบท่ี้เป็นสินคา้ขายดีมาก นอกจากน้ีก็ยงัมีแบรนด์ฝ่ังยุโรป อาทิเช่น Armani, Prada, Gucci, 
Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเล่น Toy r'us  
ร้านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS  Galleria 

*** อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

19.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
22.25 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  CX 709 
00.15 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ 

  SPiRiT OF HONG KONG   

 

** หมายเหตุ ** ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้
พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  โรงงานผลิตหยก, ร้านยาบวัหิมะ, ร้านเยือ่ไผ,่ จิวเวอร์ร่ี  
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  
ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

ก าหนดการเดนิทาง  

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 

มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 

ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดีย่ว 

4 – 6 พฤษภาคม 2561 
(CX700 08.15-12.15/CX709 22.25-00.15) 12,900.- 12,900.- 11,900.- 2,900.- 

18 – 20 พฤษภาคม 2561 
(CX700 08.15-12.15/CX709 22.25-00.15) 12,900.- 12,900.- 11,900.- 2,900.- 
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อตัราค่าบริการนี้รวม  
+ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ 

                                        (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) 
+ ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 
+ ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
+ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
**กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // 
DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้อง 3 เตียง)  หากไม่มีการ
ระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั** 

+ ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินไดแ้ละ    
    ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน** 
+ ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
+ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
+ ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000//500,000 บาทตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
+ ค่าวซ่ีากรุ๊ปเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง (เฉพาะหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น) กรณีท่ีวซ่ีาเขา้   
   ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง ถูกยกเลิกไม่วา่กรณีน้ีใดๆกต็าม และมีเหตุตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียว บริษทั ฯ ขอ    
   เก็บหนงัสือเดินทางตวัจริง, รูปถ่ายรูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น   
   จ  านวน 2 รูป พร้อมช าระค่าวซ่ีา ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ ช าระค่าวซ่ีา 1,500 บาท //  ยืน่ด่วน 2 วนัท า      
   การ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 2,550 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
- ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
- ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าภาษีสนามบินในกรณีท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า //   
  พนกังานเสิร์ฟ ฯลฯ   
- ค่าท าหนงัสือเดินทางและค่าแจง้เขา้-ออกคนต่างดา้วหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพึงใช ้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% คิดจากยอดบริการ 
- ค่าวี 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 90 เหรียญฮ่องกงต่อท่าน 

                     ***  เด็กจ่ายค่าทปิเท่ากบัผู้ใหญ่ ** 

เง่ือนไขการจอง  1. วางมดัจ าท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี  
   (ถา้ไม่ช าระ ตามก าหนด ขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิโดยไม่มีเง่ือนไข) 

   2. แลว้แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ 
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   3. พร้อมแฟกซ์หนา้พาสปอร์ตมาดว้ย 
   4. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาโอนก่อนการเดินทาง 30 วนั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ  
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ 
การันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

กรณคีณะออกเดินทางได้   
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์) 

เง่ือนไขการให้บริการ 
-  ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท หากยงัไม่ช าระค่ามดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์บริษทัฯ ขอสงวน 
   สิทธ์ิ ส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 21 วนั 
-  จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีผู ้
    เดินทาง  (บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป) ไม่ครบ 15 ท่าน 
-  เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
   เดินทางเป็นส าคญั 
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-  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ 
  ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ 
  ถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
-  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน,   
   การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม 
   แรงงานทั้ง   จากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน 
   อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน 
   เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก 
    ความประมาทของ นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
-  กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน   
    รายการเดินทาง บริษทั  ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ 
   เปล่ียนช่ือได ้
-  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะถือวา่ท่าน ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
รายละเอียดดา้นการเดินทางและราคา อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธ์ิดงักล่าวทางบริษทัจะยดึถือและค านึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของ
ท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมอีายุเกนิ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง หากเกดิข้อผดิพลาดไม่สามารถเดินทาง
ได้ ทางบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน **** 

 
ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้ 

จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง 


