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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง (HX768 : 08.50-12.40) 
วัดหวังต้ำเซียน-หำดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์ร่ี 
ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปป้ิงถนนนำธำน 
ฮ่องกง-เซินเจิน้ (โดยรถไฟ) 

X ✈  
FX HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

2 เซินเจิน้-จูไห่-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดไป๋หลิน 
สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน 

   
GREEN GROUP HOTEL  

หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

3 
ร้ำนบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่ำนชม 
ถนนคู่รัก-ตลำดใต้ดินก๊กเป่ย-จู่ไห่-ฮ่องกงกรุงเทพฯ  
(HX773 : 00.35-02.35) 

  ✈  

รำคำข้ำงต้น ไม่รวมค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น , คนขบัรถ 1,200 บำท /ท่ำน/ทริป , ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของท่ำน//รำคำเดก็ต ่ำกว่ำ 18 ปี เกบ็เพิม่จำกค่ำทวัร์ข้ำงต้น 3,000 บำท 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  เดือนพฤศจิกำยน 2560 – มีนำคม 2561 
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้ำเซียน-หำดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์ร่ี-ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปป้ิง 
 ถนนนำธำน-ฮ่องกง-เซินเจิน้ (โดยรถไฟ) 

05.30 น.          คณะพร้อมกนัที่ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู เคำน์เตอร์ W สำยกำรบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

08.50 น. เหิรฟ้าสู่  ฮ่องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX768 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.40 น. เดินทางถึง สนำมบิน CHECK LAP KOK  ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทาง

ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์
เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่  วัดหวังต้ำ
เซียน   หรือเรียกกันในหมู่ชาวฮ่องกงว่า “ ศาลเจ้าหลักเมือง ” ซ่ึงมีอายุร้อยกว่าปี ภายในวัดมี
พระพุทธรูปและเทพเจา้ต่าง ๆ ที่ประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือและศรัทธา เชิญท่านอิสระ
สกัการะเทพเจา้และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั  น าท่านเดินทางสู่ ชำยหำดรีพัลส์เบย์  พร้อมนมสัการองค์
เจา้แม่กวนอิม , เทพเจา้โชคลาภ และเทวรูป , เทพเจา้ต่างๆ ที่ตั้งประดิษฐานอยูอ่ยา่งเด่นสง่า  เพื่อเป็นสิริ
มงคล น าท่านชม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี  ซ่ึงเป็นร้านที่ มี ช่ือเสียงที่ สุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบ
เคร่ืองประดบั ท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนช็อคโกแลต ให้ท่านไดเ้ลือก
ซ้ือช็อคโกแลตประเภทต่างๆฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั   จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงถนนนำธำน 
ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลกท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่ง
เตม็อ่ิมจุใจ ไม่วา่คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิง
ที่คุณตอ้งการศูนยก์ารคา้ที่กวา้งขวางเหล่าน้ี เป็นแหล่งรวมห้องเส้ือที่จ  าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมของดี
ไซเนอร์นานาชาติช่ือดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งยงัเป็นที่ที่คุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศ
บรรยากาศหรู เลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ปป้ิงที่ โอเช่ียนเทอร์มินัล แหล่ง
รวมสินคา้ Brand Name ชั้นน าที่มีให้เลือกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO 
ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝำกคุณหนูที่ Toy’s Us  

ค ำ่    รับประทำนอำหำรค ำ่ที่ภัตตำคำร 
   สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ เซินเจิ้น ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซ่ึง

เป็นเมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมือง
ใหม่แห่งน้ีอยา่งมาก 
 พักที่ FX HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

วันที่สอง เซินเจิน้-จูไห่-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดไป๋หลิน-สวนหยวนหมงิหยวน+โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3  ช่ัวโมง )  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของ

ประเทศจีน ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ”  
น าท่านชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้ าค่า   จากนั้นน าท่าน
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แวะ ร้ำนผ้ำไหม ที่ขึ้นช่ือของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้ที่ท  าจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม 
เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ วัดไป๋หลิน หรือ  วัดดอกบัว เพื่อให้ท่านไดก้ราบนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวจูไห่ให้

ความนบัถือ ไดแ้ก่ เทพเจา้แห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอู, เจา้แม่กวนอิม เพือ่ความเป็นศิริมงคลแก่ตวัท่าน   
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ที่ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ...หอยเา๋าเ้ือ  +ไวน์แดง  

น าท่านเดินทางสู่ สวนหยวนหมิงชิงหยวน  สวนสาธารณะที่จ  าลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิง
หยวนของจริงในกรุงปักก่ิง  น าท่านชม โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน การแสดงโชวย์อ้นความฝันกลบัสู่
หยวนหมิงหยวน เป็นโชวท์ี่น าคุณยอ้นกลบัไปในอดีตเม่ือ 100 กวา่ปีก่อน การแสดงน้ีใชเ้คร่ืองแต่งกาย
ที่มีการตดัเยบ็อยา่งสวยงามกวา่ 500 ชุด และใชท้ีมงานกวา่ 700 คน 
 พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

วันที่สำม ร้านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่ำนชมถนนคู่รัก-ตลำดใต้ดินก๊กเป่ย-จู่ไห่-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
  น าท่านแวะ ร้ำนบัวหิมะ ยาสามญัประจ าบา้นที่มีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษาผวิที่ถูกไฟไหม้, น ้ าร้อนลวก 

เป็นตน้ น าท่านสู่ วัดผู่ถอ นมสัการองคส์ังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์นมสัการเจา้แม่กวนอิม เพื่อ
ความโชคดี นมสัการองคอ์มิตรพทุธเจา้เพือ่การมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพทุธเจา้ 4 พระองคเ์พือ่อายุ
ยนื  น าท่านชมสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีช่ือเรียกว่า จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  หรือ หวีหน่ี รูปป้ันสาวงาม
กลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน ผ่ำน
ชม ถนนคู่รัก ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรัฐบาลเมืองจูไห่ไดท้  าไวข้ึ้นเพื่อเป็น
สถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจและยงัเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เา็ดาักกิ่ง 
บ่ำย  น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลำดใต้ดินก๊กเป่ย เป็นยา่นชอ้ปป้ิงที่ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า มีสินคา้ให้ท่านไดเ้ลือก

ซ้ือมากมาย อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้ และสินคา้ที่ระลึกต่างๆ มากมาย ฯลฯ   
ค ำ่ อำหำรค ำ่อิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง โดยเรือ FERRY  เดินทางสู่ สนำมบินฮ่องกง  
00.35 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX773 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน) 
02.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

 
ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร    

       ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คอืงำนของเรำ       
 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 15 ท่ำนขึน้ไป ***) 

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำย ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ โรงงานจิวเวอร์ร่ี, ร้านช็อคโกแลต, ร้านหยก, ร้านผ้าไหม, ร้านบัวหิมะ  ซ่ึง
จ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ  
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ร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 54-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่
กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ )เคร่ืองบิน , รถทัวร์, รถไฟ( กรุณำสอบถำม
ที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 
 

ฮ่องกง เซินเจิน้ จูไห่ 3 วนั 2 คนื 
(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำนั้น) 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผู้ใหญ่  รำคำ เด็กอำย ุ
ต ่ำกว่ำ 18 ปี 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม  

วนัที่ 10-12* / 24-26 * พฤศจิกำยน 2560  9,799 บำท 12,799 บำท 3,500 บำท 

วนัที่ 15-17* ธันวำคม 2560 10,799 บำท 13,799 บำท 3,500 บำท 

วนัที่ 29-31* ธันวำคม 2560 
วนัที่ 30 ธันวำคม –01* มกรำคม 2561 
     (วนัขึน้ปีใหม่) 

15,799 บำท 18,799 บำท 3,500 บำท 

วนัที่ 05-07* / 12-14* / 19-21*  
         26-28* มกรำคม 2561 10,799 บำท 13,799 บำท 3,500 บำท 

วนัที่ 02-04* กมุภำพนัธ์ 2561 10,799 บำท 13,799 บำท 3,500 บำท 

วนัที่ 02-04* / 09-11* / 16-18* มีนำคม 2561 10,799 บำท 13,799 บำท 3,500 บำท 

รำคำพิเศษไม่รับจอยแลนด์ 
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หมำยเหตุ รำคำทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มีกำรปรับ
รำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บ
ค่ำภำษีน ้ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง 

       บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)  

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ก  าหนดไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  กรณีที่วีซ่ำเข้ำประเทศจีนแบบ 144 

ช่ัวโมง ถูกยกเลิกไม่ว่ำกรณีนี้ใดๆ ก็ตำม และมีเหตุต้องยื่นวีซ่ำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือเดินทำงตัวจริง , รูป
ถ่ำยรูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน จ ำนวน 2 รุป พร้อมช ำระค่ำวีซ่ำ ยื่นธรรมดา 4 วัน
ท าการ ช าระค่า 1,500 บาท / ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้
ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน) 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) , อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
 น ้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได้ 1  ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนักตอ้งไม่เกิน  7 

กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผู ้

เอาประกนัที่มีอายตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 11  ปี และผูท้ี่มีอายสูุงกว่า  07  ปี ขึ้น
ไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรรมธรรม์  ทั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ  **  ืืื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ บำท ขึน้อยู่ 333 ทั้งนี้อัตรำเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่***
กับระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุ
งาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม ์
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
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 ค่ำวีซ่ำจีน และฮ่องกงส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติที่ระบุว่ำต้องยื่นวีซ่ำจีน และฮ่องกง 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าน ้ าด่ืมบนรถที่ฮ่องกง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ 1,200 บำท ทริป/ท่ำน/, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของท่ำน 
 ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติเก็บเพิ่ม 1,200 ดอลลำร์ฮ่องกง /ท่ำน/ทริป 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 0  % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3  % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง ขอ
สงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำน้ัน  

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ ในการจอง ช ำระยอดเต็มจ ำนวน ภำยใน 2 วันหลังกำรจอง พร้อมส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต

ให้กับทำงบริษัทฯ  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ  03 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ  
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ที่เกิดขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 HKD  /คน  /วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. โรงแรมที่อยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่านั้น เม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบั
เดียวกนัแต่อาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั 

7. กำรยกเลิกและคนืค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
7.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  37 วนัคืน  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
7.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  11 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ  03 , 333 บำท 
7.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่  11 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
7.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือ

โดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำต๋ัวเป็นกำรเหมำจ่ำยใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน  ,ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
1. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
0.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่ านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
17. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ  /หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
11.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ 
13.ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ข้อควรระวัง!! 
หนงัสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที่ทุกคร้ังวา่ตอ้งท าการยืน่วซ่ีาเขา้ฮ่องกง และมาเก๊าหรือไม่ 

 **ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ กำรท่องเที่ยวฮ่องกง โทร . 32-233-7377 
**ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะอิงตำม
รำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก** 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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ทวัร์จีนทุกเดอืน 2560-2561  สอบถำมผ่ำนไลน์ >>  คลิ๊ก  

ทัวร์จีน มกรำคม  ทัวร์จีน กุมภำพันธ์  

ทัวร์จีน มนีำคม  ทัวร์จีน เมษำยน  

ทัวร์จีน พฤษภำคม  ทัวร์จีน มิถนุำยน  

ทัวร์จีน กรกฎำคม  ทัวร์จีน สิงหำคม  

ทัวร์จีน กนัยำยน  ทัวร์จีน ตุลำคม  

ทัวร์จีน พฤศจิกำยน  ทัวร์จีน ธันวำคม  
 

 

https://goo.gl/lG2dy6
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

