
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ LEI YUE MUN 
4 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน์ (HX) 

 

 

 
รายการทวัร+์ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 

 
 

 

 

  1. สุดคุม้ เทีย่ว 2 เมอืง ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ 

  2. ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ วดัทีข่ ึน้ชือ่ของชาวฮอ่งกง  
3. อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมาย อาท ิยา่นจมิซาจุย่   
  4. ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์

5. ฮอ่งกงพเิศษเมนูซฟู้ีด Lei Yun Mun+เซนิเจ ิน้พเิศษเมนูเป๋าฮอื+ไวนแ์ดง 
 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที:่ 22-25 ต.ค. 61 14,900.- 

  

 

 

 

 

 
 

ราคาเพยีง14,900.- 
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       เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – วคิตอเรยีพคี (จดุกึง่กลางเขา) –  

หาดรพีลัสเ์บย ์– เซนิเจ ิน้ 
✈ O O 

Royal Century 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

2. 
เซนิเจ ิน้ – รา้นสมนุไพร – รา้นหยก – หมูบ่า้นวฒันธรรม – ชอ้ปป้ิง 

ตลาดตงเหมนิ 
O O X 

Royal Century 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

3. 
เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – รา้นจวิเวอรร์ ี ่– รา้นของฝาก – วดัหวงัตา้เซยีน 
– วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง 

O O O  

4. สนามบนิฮอ่งกง  – กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ X X ✈  

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – วคิตอเรยีพคี (จุดกึง่กลางเขา) – หาดรพีลัสเ์บย ์– เซนิเจ ิน้ 

 

05.30 น. 
พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์K สายการบนิฮอ่งกง 

แอรไ์ลน ์  โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

08.25 น. 
       ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HX768  

       (บนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้น) 

12.20 น.    

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ซึง่ตัง้อยู่บน

เกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B จากนั้นน าท่านเดนิทางผ่าน

เสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์

ทีม่ีความยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตรซึง่ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง   

กลางวนั         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

…น าท่านชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณเขา วคิตอเรยีพคี (จุดกึง่กลางเขา) ถ่ายรูปคูก่บัววิทวิทัศนข์อง

ตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง จากนัน้น าท่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรี

พัลสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพร

ศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมา

ขอก็มักสมหวงัทุกครัง้ไป... น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจ ิน้ โดยรถใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง (ในกรณีกรุ๊ป

เดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน อาจเปลีย่นการเดนิทางโดยรถไฟแทน) (ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทาง) 

ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระดว้ยตวัของท่านเองในการเดนิทางขา้มดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

ใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ีเมอืงเซนิเจ ิน้ ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิ ปกครองพเิศษ

ของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยี
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และความทันสมัยอกีดว้ย... 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้ Royal Century Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัที ่2: เซนิเจ ิน้ – รา้นสมุนไพร – รา้นหยก – หมูบ่า้นวฒันธรรม – ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ 

 

เชา้ 
       รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก  

 
จากนัน้น าท่านชมสนิคา้พื้นเมืองของเซนิเจิน้ อาท ิหยก ใบชา ครมีไขมุ่ก ยาสมุนไพรจนี ฯลฯ ฝากคนที่ท่าน

รักและน าท่านชมโรงงานผา้ไหมจนีซึง่เป็นสนิคา้ขึน้ชือ่   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

น าท่านชมหมู่บา้นวฒันธรรม เป็นศนูยแ์สดงชวีติความเป็นอยู่และวฒันธรรมของชนเผ่านอ้ยใหญ่ ทีก่ระจาย

ตามมณฑลตา่ง ๆ ทั่วประเทศจนีทีใ่หญ่ทีส่ดุภายในหมู่บา้นวฒันธรรม มทีีอ่ยู่อาศยัของชนเผ่าตา่ง ๆ ทีส่รา้ง

เท่าขนาดจรงิ 24 แห่ง จากทัง้หมด 56 เผ่าทั่วประเทศ ท่ามกลางมวลไมแ้ละสายน ้าทีร่ม่รืน่สวยงามมชีนเผ่า

เจา้ของบา้นใหก้ารตอ้นรับ มกีารแสดงกจิกรรมประจ าเผ่าใหช้ม เชน่ การเย็บปักถักรอ้ย การท าขนม การรอ้งร า

ท าเพลง  …จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัตลาดตงเหมนิ ตลาดกลางแจง้เป็นทีน่ยิมของวยัรุ่น เป็นศนูยร์วมแห่ง

การชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในประเทศ ทีน่ี่นับวา่เป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง เพราะนอกจากทีน่ี่จะเป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิงแลว้ยังเป็นแหลง่รวมเรือ่งอาหารการกนิอกีดว้ย ทีน่ี่มสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่วา่จะเป็น

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไม่แพงเรยีกวา่ใครชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ  

*อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั* 

       เขา้สูท่ ีพ่กั เซนิเจ ิน้ Royal Century Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่3: 

เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – รา้นจวิเวอรร์ ี ่– รา้นของฝาก – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปป้ิง

ถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง 

 

เชา้ 
      รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่ัก  

 

 จากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบั

ท่านสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และแวะซือ้ของฝาก ของดขีองฮอ่งกงกลบัไปฝากคนทีบ่า้น  

จากนัน้น าท่านนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่

ในการศกึษาลทัธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวดัทีช่าว

ฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวดัทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮอ่งกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภัย

ไขเ้จ็บจะมผูีค้นมากมายทีน่ าธูป และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลใน

การท าธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวดัจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสี
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ทองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายุกวา่ 300 ปี

ตัง้อยู่ในเขต Shatinวดัแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณถ์งึบุคคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ท่านแชกง 

เน่ืองจากมเีหตกุารณจ์ลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวตัไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยก

ย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ 

แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยู่ในวดัเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวาม

เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ย

หมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพ

ร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัที ่2 ของเดอืน

แรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธุรกจิจะมาวดัน้ีเพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่

รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศยั เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบ

รนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆ ระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 

Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'usรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่

DFS  Galleria   

ค า่ 

        

       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร -เมนูพเิศษ Lei Yue Mun-B 

 

 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 
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วนัที ่4: 
สนามบนิฮอ่งกง  – กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

 

02.00 น.        ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX761 

04.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….                    

โปรแกรม : ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ LEI YUE MUN โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX)  
 

4 วนั 2 คนื 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็ก2-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 
ท่านละ 

เด็ก2-12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 
ท่านละ 

22-25 ตลุาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,525.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ท่าน *** 

 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  
** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเก๊า จไูห ่เซนิเจ ิน้)ก าหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผ่
ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ท ัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น
เป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหตุ : 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะน าการบืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก ์ ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

 กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชั่วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ย

ทัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเน่ืองจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนียมในการมัดจ าต๋ัวในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง

ดอลลา่ 

 
 


