
 

 

รหัสทัวร BID1901683 
ทัวรฮองกง มหัศจรรย เซินเจ้ิน นองปง 3 วัน 2 คืน (CX) 
 
น่ังกระเชา Ngong ping 360 พระใหญวัดโป�หลิน พิพิธภัณฑเซินเจ้ิน  

ชม MANGROVE GROOVE โชวมานน้ํา วัดแชกงหมิว จิมซาจุย 

 
 
  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง-พระใหญวัดโป�หลิน-น่ังกระเชานองปง-City gate 

outlets-เซินเจ้ิน  ไ (- /-/เย็น) 
ไฟลทบิน CX 616 
04.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเตอรสาย

การบินคาเธยแปซิฟค Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจาหนาที่อํานวย
ความสะดวกแกทุกทาน  

06.30 น.    ออกเดินทางสูฮองกง โดยเท่ียวบิน CX 616  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง** 

10.15 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit  
B”  

ไฟลทบิน CX700 
05.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเตอรสาย

การบินคาเธยแปซิฟค Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจาหนาที่อํานวย
ความสะดวกแกทุกทาน  

08.15 น.    ออกเดินทางสูฮองกง โดยเท่ียวบิน CX 700 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง** 

 
 
 
 
 
 
 
12.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหทานออก “ Exit  

B”  
หมายเหตุ : ไฟลทบางพีเรียด
จะไมตรงกัน รบกวนเช็คไฟลท
บินตามตารางดานทาย
รายการคะ 

จากน้ัน นําทานน่ังกระเชา Ngong 
ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก 



 

 

จากตุงชุงสูที่ราบนองปงในเวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศา
ของเกาะลันเตา พบกับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพ้ืนท่ี 1.5 
เฮคตารเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร อิสระใหทานนมัสการ พระใหญวัดโป�หลิน 
หรือ นิยมเรียกวาพระใหญ 

 

 
 จากน้ัน  อิสระทุกทานที ่City Gate Outlet แหลงรวมเส้ือผาแบรนดเนม หาง 

OUTLETS ขนาดใหญบนเกาะลันเตา หางจากสนามบินนานาชาติฮองกงเพียง 10 
นาที ต้ังอยูบริเวณสถานีรถไฟใตดินตงชงมีเส้ือผาแบรนดช้ันนํามากมายใหเลือกช
อปรวมท้ังเคร่ืองประดับ เส้ือผาเด็ก รองเทากีฬา และของตกแตงบาน สินคาลด
พิเศษ รวมทั้งบริเวณ ช้ัน 1 ยังเปน Fast Food ช่ือดังอยาง Mc 
Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ช้ันใตดินยังมี Supermarket มีรายการ
ใหเลือกซ้ือเลือกหาไมวาจะเปนอาหาร   ขนม อุปกรณ ขาวของเคร่ืองใช และ 
สินคาอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีรานอาหารนานาชาติมากมายให



 

 

เลือกรับประทานมากถึง 17 รานคารวมท้ังอาหารไทยรสเลิศ ช้ันบนสุดของหางยัง
มีรานกาแฟสุดเกใหน่ังจิบน่ังพักใหหายเหน่ือย 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เซินเจ้ิน โดยรถไฟ 
**ในกรณีเปลี่ยนจากนองปงเปน ดิสนียแลนด เพ่ิมทานละ 2,500 บาท** 
**(ไมไดอยูถึงชมพลุในดิสนียแลนด)** 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเทา 

ระดับ 4** 
วันที่สอง   เซินเจ้ิน-พิพิธภัณฑเซินเจ้ิน-ชาจีน เย่ือไผ บัวหิมะ-หยก-ชอปปم�งหลอหวู -โชวมาน

น้ํา Mangrove Groove  
                    ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม นําทานเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจ้ิน เมือง

ท่ีต้ังอยูตอนใตสุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดต้ังเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เม่ือป ค.ศ.1979 ทําใหเศรษฐกิจของจีนเติบโตและเปนทํารายไดใหประเทศจีน
มากที่สุด  เซินเจ้ินไดรับการพัฒนาจนเจริญ ทันสมัยและมีภูมิทัศนสวยงาม นําทาน
ไปยัง SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ เซินเจ้ิน) ต้ังอยูใจกลางเมือง ภายใน
มีการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับเมืองเซินเจ้ิน มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปดใหเขาชมมาต้ังแตป 1988 
จากน้ันนําทานแวะชมและเลือกซ้ือสินคาโอท็อปของประเทศจีน เชน ชา
จีน,ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก 

 



 

 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสูที่ชอปปم�งสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจ้ิน“Lowu City”คนไทยรูจัก
ในนามมาบุญครองเมืองไทย เปนแหลงเส้ือผา กระเป�า นาฬิกา ท่ีมีช่ือเสียงมาก
ที่สุด คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเส้ือผาคุณภาพดีท่ีน่ี กระเป�าหนังย่ีหอดังๆ ของ
โลกเชน หลุยส วิตตอง ก็มีสวนนาฬิกาย่ีหอดังๆ ของโลกเชน ROLEX ก็มีใหเลือก
หลายแบบ พนักงานขายหลายรานพูดภาษาไทยได เหมือนคนไทยพูดภาษาอังกฤษ
กับลูกคาชาวตางประเทศ ภายในแบงซอยเปนรานขนาดเล็กมากมาย แตละรานจะ
มี CATALOG สินคาดังๆ ระดับโลกใหลูกคาเลือก หากพอใจเขาจะไปหยิบสินคา
มาใหชม และตอรองราคากันชนิดคนไทยขนกลับมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเปดปกก่ิง+ไวนแดง   
ชม MANGROVE GROOVE  โชวมานน้ํา การแสดงที่นําเอา แสงเลเซอรสี เสียง 
และมานน้ํามาผสมผสานกันดวยเทคนิคและทีมงานผูสรางงานระดับโลก 
OCTBAYไดทุมทุนกวา 200ลานหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER 



 

 

SHOW THEATRE ดวยเร่ืองราวของเด็กหญิง ผูมีความกลาหาญกับลิง ที่ชวยกัน
ออกตามหา เคร่ืองบรรเลงเพลงวิเศษที่จะนํามาใชปลดปลอยนกออกจากเวทย
มนตรของป�าโกงกางทานจะไดรับความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทับใจกับสุด
ยอดการแสดงสุดอลังการชุดน้ี  
**ในกรณีโชวมานน้ํา MANGROVE GROOVE ปดจะเปล่ียนเปนดูโชว
วัฒนธรรมที่หมูบานวัฒนธรรมแทน ** 

จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเทา 
ระดับ 4** 

วันที่สาม   วัดแชกงมิว-วัดหวังตาเซียน-โรงงานจิวเวอร่ี-ชอปปم�งนาธาน จิมซาจุย-กรุงเทพฯ    
ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทุกทานเดินทางสูฮองกง โดยรถไฟ จากน้ัน นําทานเดินทางสู วัดแชกง หรือที่
รูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัด
กังหัน น่ันเอง โดงดังในเร่ืองการงานและ
ธุรกิจขอฌชคขอลาภ จากน้ันนมัสการเทพ
เจาแชกงเพ่ือความเปนสิริมงคลนมัสการ 
เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน 
หน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพซ่ึง
ข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและ
พบกับผูคนมากมายที่นําธูปและของมา
สักการะเพ่ือขอพรตางๆต้ังแตเร่ืองความ
รักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ 
จากน้ัน เย่ียมชมโรงงาน“จิวเวอรร่ี”ที่ข้ึนช่ือ
ของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัล
อันดับเย่ียมยอดและแวะชมโรงงานหยก  
(วัดหวังตาเซียนมีการปดปรับปรุงวัด
บางสวน ต้ังแตปลาย ม.ีค. 62 เปนตนไป 
เปนเวลา 1 ป และยังไมมีกําหนดเปดอยาง
เปนทางการ แตยังมีบางสวนท่ีสามารถเขาไปสักการะได ดังน้ันทางบริษัทฯ จึงขอ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกคร้ังคะ) 
 



 

 

 
 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานสู ถนนนาธาน ใหทานเต็มอ่ิมกับ

การชอปปم�งยาน จิมซาจุย มักจะต้ังตนกัน
ที ่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เคร่ือง
หนัง เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟ�า,กลอง
ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบท่ีเปนของ
พ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึก
อันซับซอนมากมายม ีSHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดวย 
หางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได (อิสระ
อาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok 
ไฟลทบิน CX 703 



 

 

19.50 น.  เหิรฟ�ากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก 
เท่ียวบินที่ CX703 
21.45 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
ไฟลทบิน CX 617 
21.30 น.  เหิรฟ�ากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก 
เท่ียวบินที่ CX617 
23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
ไฟลทบิน CX 709 
22.25 น.  เหิรฟ�ากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก 
เท่ียวบินที่ CX709 
00.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : ไฟลทบางพีเรียดจะไมตรงกัน รบกวนเช็คไฟลทบินตามตารางดานทาย
รายการคะ 
 

**ในกรณีติดดานเปนเวลานานทําใหมีผลกระทบตอโปรแกรมและไมสามารถทองเท่ียวไดครบทุก
โปรแกรมตามระบุทางบริษัทจึงขอปรับเปล่ียนและตัดโปรแกรมตามเวลาที่เหมาะสม 

........................................................................................ 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทางเดินทาง จํานวน เท่ียวบิน ผูใหญ เด็กไมมีเตียง เด็กอายุต่ํา
กวา 18 พักเด่ียว 

03 – 05 พ.ค.62 20+1 CX616/617 13,900 13,900 13,900 3,500 
04 – 06 พ.ค.62 20+1 CX700/709 13,900 13,900 13,900 3,500 
18 – 20 พ.ค.62 20+1 CX700/709 14,900 14,900 14,900 3,500 
23 – 25 พ.ค.62 20+1 CX700/617 11,900 11,900 11,900 3,500 
24 – 26 พ.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
25 – 27 พ.ค.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
30 พ.ค. – 01 มิ.ย.
62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 



 

 

31 พ.ค. – 02 มิ.ย.
62 20+1 CX616/703 12,900 12,900 12,900 3,500 

01 – 03 มิ.ย.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
06 – 08 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
07 – 09 มิ.ย.62 20+1 CX616/709 11,900 11,900 11,900 3,500 
08 – 10 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
13 – 15 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
14 – 16 มิ.ย.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
20 – 22 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
21 – 23 มิ.ย.62 20+1 CX616/703 12,900 12,900 12,900 3,500 
22 – 24 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
28 – 30 มิ.ย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
29 มิ.ย.- 01 ก.ค.
62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 

05 – 07 ก.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
06 – 08 ก.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
12 – 14 ก.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
18 – 20 ก.ค.62 20+1 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
19 -21 ก.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
26 – 28 ก.ค.62 20+1 CX616/709 14,900 14,900 14,900 3,500 
01 – 03 ส.ค.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
02 – 04 ส.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
03 – 05 ส.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
10 – 12 ส.ค.62 20+1 CX700/709 14,900 14,900 14,900 3,500 



 

 

15 – 17 ส.ค.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
16 – 18 ส.ค.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
17 – 19 ส.ค.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
23 – 25 ส.ค.62 20+1 CX616/703 12,900 12,900 12,900 3,500 
24 – 26 ส.ค.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
30 ส.ค. – 01 ก.ย.
62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

31 ส.ค. – 02 ก.ย.
62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

05 – 07 ก.ย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
06 – 08 ก.ย.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
07 – 09 ก.ย.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
13 – 15 ก.ย.62 20+1 CX616/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
19 – 21 ก.ย.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
20 – 22 ก.ย.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 
11 – 13 ต.ค.62 20+1 CX616/703 14,900 14,900 14,900 3,500 
19 – 21 ต.ค.62 20+1 CX700/709 14,900 14,900 14,900 3,500 
24 – 26 ต.ค.62 20+1 CX700/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
25 – 27 ต.ค.62 20+1 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500 
26 – 28 ต.ค.62 20+1 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500 

 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 



 

 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาแรงไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คาวีซากรุปเขาประเทศจีนดานเซินเจ้ิน 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ในกรณียกเลิกวีซากรุป ตองชําระคาวีซาเด่ียวเขาจีน ทานละ 1,500 บาท (สําหรับทานท่ี

มีวีซาเด่ียวเขาจีนอยูแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาวีซากรุปและตองใชวีซา
เด่ียวเทาน้ันจะไมสามารถใชวีซากรุปได) 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ในอัตรา 200 หยวน/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน  
**เร่ิม ต้ังแต 1 พ.ค. 62 เปนตนไป**บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ (ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
หมายเหตุ(กรุณาอานรายละเอียดดวยคะ) 



 

 

การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพ่ือเปนการสงเสริม
การทองเท่ียวดังกลาวคือรานชารานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ***ซ่ึง
จะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไมมีการบังคับใหทานซ้ือซ้ือหรือไมข้ึนอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลักไมมีการบังคับใดใดทั้งส้ินหากทานใดไมเขารานดังกลาว
จะตองจายคาทัวรเพ่ิมทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาว
แลว***รายการทัวรโรงแรมและตารางการบินดังกลาวขางตนอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือ
สลับสับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม  ในกรณีไมลงรานรัฐบาลตองจายเพ่ิมทานละ 3,000 
บาท 

 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 กรุป 9 ทาน ข้ึนไปออกเดินทาง มีหัวหนาทัวร 
 กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดินทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงให

ทราบลวงหนา 7 วันกอนเดินทาง ** 
 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัว

รถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน  
     โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การรับผิดชอบทุกกรณี 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ )เลมน้ําเงิน(เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร

และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเด่ียว(Single)และหองคู(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple 
Room)หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกระทัด
รัต ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกันดวย 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 



 

 

ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือน
วันเดินทางกลับ  ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บ
และการจัดที่น่ังของกรุปเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขา
ไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว
(กรณีต๋ัว REFUNDได)ผูเดินทางจะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวันหยุดเทศกาล ,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจํา
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50 % และริบเงินมัดจํา
ท้ังหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรท้ังหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว )15 ทานข้ึนไป  (เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป

ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน ชําระคาเสียหายตาง ๆ  
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน  ,สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยราคาและรายการทองเท่ียว 

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน )หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางไดเดือน  (  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน  ,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ )ซ่ึง

ย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสั
ตามความเหมาะสม(  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว )ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข

ามรับผิดชอบของบริษัททัวรน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือคว(  
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม

เท่ียวบางรายการ ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกลาว 



 

 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


