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ฮองกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน 

โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) 

 
10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีเจาหนาท่ีสงกรุปท่ีสนามบิน และมีไกดไทยรอรับท่ีฮองกง) 
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15 ทาน (มีหัวหนาทัวร และมีเจาหนาท่ีสงกรุปท่ีสนามบิน และมีไกดไทยรอรับท่ีฮองกง) 

ยังไมรวมคาทิปไกดและทิปคนขับรถ 1,000.-บาท/ทาน (ชําระพรอมคาทัวร) 
**รวมคาวีซาจีนแบบกรุปแลว** 

กําหนดเดินทาง : กรกฎาคม-ตุลาคม 2561   
 

วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮองกง – เซินเจ้ิน                                                                           

(อาหารเย็น) 

10.30 น. พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4  

ประตูทางเขาท่ี 9 เคานเตอร T  

13.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 384 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

17.30 น. ถึงทาอากาศยานใหม ฮองกงอินเตอรเนช่ันแนลแอรพอรต (Chek Lap Kok) ลงทุนดวยเงินจํานวนมหาศาลรวม

แสนลานดวยการถมทะเลเปนเกาะขนาดมหึมาเพ่ือสรางสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลวโปรดเดินออกทาง Exit B จากน้ันนําทานเดินทางสู เซินเจิ้น (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1 

ชั่วโมง)  เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูในมณฑลกวางตุง ตัวเมืองเซิน

เจ้ินไดรับการวางระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทัศน และสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบสวยงาม “เมืองเซินเจิ้น” 

ซ่ึงเปนเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมืองเศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญของจีนทาง

ตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารคํ่า Box Set  

       ท่ีพัก FX HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีสอง เซินเจิ้น –Museum of Mineral-วัดกวนอู-ชอปปงหลอหวู-สวนดอกไมฮอลแลนด                                                 

                                                                                                                                       

(อาหารเชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

จากน้ันนําทานเย่ียมชม Mineral Museum ศูนยรวมสินคาท่ีระลึกประเภทหัตถกรรม เคร่ืองประดับ หยก 

เคร่ืองสําอาง สมุนไพรจีน นําทานทานเดินทางสู วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหวเทพเจากวนอู สัญลักษณ

ของความซ่ือสัตย ความกตัญู ความจงรักภักดี ความกลาหาญ โชคภาพ บารมี ทานเปรียบเสมือนตัวแทนของ

ความเขมแข็งเด็ดเด่ียว องอาจ ไมคร่ันครามตอศรัตรู ทานเปนคนจิตใจม่ันคงด่ังขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก 

และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพล่ียงพลํ้าแกฝายตรงขาม และ
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ใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงท่ีซ่ือสัตย หรือบริวารท่ีไวใจไดน่ันเอง ดังน้ันประชาชนจีนจึงนิยมบูชา และ

กราบไหวทานเพ่ือความเปนสิริมงคลตอตนเอง และครอบครัวในทุกๆดาน 

กลางวัน ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (พิเศษ+++ เปดปกก่ิง+ไวนแดง) 

นําทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ท่ีคนไทยขนานนามวา มาบุญครองเซินเจิ้น หรือ หลอหวู 

ซิ ต้ี ทานจะพบกับสินคากอปปแบรนดเนม ช่ือดังมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, 

Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ นําทานชม สวนดอกไมฮอลแลนด (The Flower 

Town in Holland) โดยไดออกแบบและกอสรางเปนกลุมอาคารถนนคนเดิน ดวยสถาปตยกรรมแบบทรงบาน

เนเธอรแลนดขนานแทท่ีนิยมออกแบบหลังคาหนาจ่ัวใหลวดลายไมซํ้ากัน เปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหม กําลังเปน

ท่ีนิยมในขณะน้ี ท่ีน่ีเปนสวนสาธารณะท่ีมีรานดอกไม และมุมภาพท่ีสวยงาม อีกท้ังยังมีรานกาแฟใหน่ังชิล โดยแต

ละรานไดรับการออกแบบใหมีสไตล และคงเอกลักษณใหมีบรรยากาศเหมือนอยู ฮอลแลนด แตกลมกลืนเขาภูมิ

ทัศนลอมรอบเมืองเซินเจ้ิน อีกท้ังยังมีพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ ไดแก สวนหยอม นํ้าพุ ลานอเนกประสงคสําหรับ

จัดการแสดงหรือดนตรี หองแสดงสินคา นิทรรศการ เหมาะกับการถายรูปเปนอยางมาก 

ค่ํา            ไ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

       ที่พัก FX HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 
 

วันท่ีสาม เซินเจิ้น -ฮองกง-วัดแชกง-วัดหวังตาเซียน-ชอปปงถนนนาธาน-ฮองกง-กรุงเทพฯ                                                              

                                                                                                                                        

(อาหารเชา/กลางวัน)                

เชา      ไ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮองกง  โดยรถไฟ นําทานสู วัดแชกง หรือ วัดกังหัน เปนวัดเกาแกท่ีมีความ

ศักด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุมากกวา 300 ปต้ังอยูในเขตซาถ่ิน วัดแชกงสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึง 

เปนทหารมีช่ือวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระ

ประวัติไว ทําใหคนท่ัวไปยกยองและคนจีนมีความเช่ือถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบ

ผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคท่ีต้ังอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและ
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ครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชคลาภ ยศศักด์ิ และถาหากคนท่ีดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือ

วาเปนการชวยหมุนปดเปาเอาส่ิงรายและไมดีออกไปใหหมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ 

สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา หลังจากน้ันจะนําทาน

ชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับราน Jewelry Factory  จากน้ันนําทานสู ศูนยหยกและ

สมุนไพร ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทหรือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาล

ฮองกง 

กลางวัน ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน (เทพเจาหวังตาเซียน) ซ่ึงเปนวัดท่ีมีอายุกวาคร่ึงศตวรรษ วัดมีความ

งดงามดวยอาคารท่ีตกแตงแบบจีนโบราณ เปนวัดท่ีชาวฮองกงเช่ือวามีความศักด์ิสิทธ์ิเปนหน่ึงในวัดท่ีโดงดังท่ีสุด

ของฮองกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ  จะมีผูคนมากมายท่ีนําธูป และของมาสักการะเพ่ือขอพร

ตาง  ๆต้ังแตเร่ืองความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ วัดแหงน้ีคนไทยนิยมมาสักการะขอพรเปนจํานวนมาก

ท่ีลานบูชาจะเห็นคนหนุมสาว จนถึงคนสูงวัยเขยาเซียมซีกราบไหวขอพรกัน จากน้ันใหทานอิสระ ชอปปงถนน

นาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเชน ชอปปงท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนมช่ือดัง

ตางๆระดับโลกกวา 700 รานคา เชน Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , 

Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลนท่ีหาง Toy r’us แหลงชอปปงสินคาปลอดภาษีท่ี DFS Galleria  

เชน  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

21.15  น. เดินทางจากฮองกง โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK385 

23.15 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจไมรูลืม 

 

 

 

 

 

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

 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา  

ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเปนสําคัญ** 

“ราคาทัวรสําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทานั้น” 

**ชาวตางชาติโปรดสอบถาม** 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจ้ิน)กําหนดใหมีการ

ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, 

หยก ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาล

ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน  และ

ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 

300 หยวน / คน / ราน 

โปรแกรม ฮองกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน 

 

วันที่เดินทาง 

ราคาผูใหญพักหองละ 

2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป พัก

กับผูใหญ 2 ทาน 

(เสริมเตียง) 

เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

(ไมเสริมเตียง) 

 

พักเด่ียว 

22-24 ก.ค. 61 8,999 12,499 12,499 3,500 

26-28 ก.ค. 61 9,999 13,499 13,499 3,500 

27-29 ก.ค. 61 

วันอาสาฬหบูชา 
11,999 15,499 15,499 3,500 

05-07 ส.ค. 61 8,999 12,499 12,499 3,500 

10-12 ส.ค. 61 9,999 13,499 13,499 3,500 

11-13 ส.ค. 61 

วันแมแหงชาติ 
10,999 14,499 14,499 3,500 

12-14 ส.ค. 61 9,999 13,499 13,499 3,500 

24-26 ส.ค. 61 9,999 13,499 13,499 3,500 

26-28 ส.ค. 61 7,999 11,499 11,499 3,500 

09-11 ก.ย. 61 8,999 12,499 12,499 3,500 

23-25 ก.ย. 61 8,999 12,499 12,499 3,500 

07-09 ต.ค. 61 9,999 13,499 13,499 3,500 

13-15 ต.ค. 61 
วันคลายวันสวรรคต ร.9 

12,999 16,499 16,499 3,500 

14-16 ต.ค. 61 

วันหยุดชดเชย 
10,999 14,499 14,499 3,500 
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อัตราคาบริการรวม 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ (ช้ันประหยัด) เสนทาง กรุงเทพฯ – ฮองกง – กรุงเทพฯ 

2. คาท่ีพัก 2 คืน หองละ 2 ทาน ตามท่ีระบุหรือเทียบเทา ** กรุณาระบุลักษณะหองท่ีคุณตองการเพ่ือความสะดวกสบาย

ของตัวทานเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไมมีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเปนเตียง Twin ใหกับผูเขาพัก** 

3. คาอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุ 

4. คาเขาชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

5. คาภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮองกง และคาภาษีนํ้ามัน (ราคา ณ วันท่ี 4 ม.ค. 2556)  

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงิน

ทานละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม 

7. คา VISA จีน แบบ GROUP กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุปแบบ 144 ช่ัวโมง เพ่ือเขาเซินเจ้ินและจูไห ทางบริษัท

ขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดข้ึนตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด (ในกรณีลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง ทาง

เราขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใด  ๆท้ังส้ิน) 

โปรดทราบ ผูท่ีมีความประสงค ย่ืนคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ... ดังตอไปน้ี 

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 08.อิรัก  

09.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.

ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเรีย 

ไมสามารถย่ืนคําขอวีซาแบบหมูคณะ(กรุป) ได 

ตองย่ืนคําขอววีซาจีนแบบเด่ียว เทาน้ัน และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วัน ทําการ 

***ต้ังแต ป 2014 เปนตนมา***  

**ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน (เขาออก เมืองจีน เปนเงินจํานวน 1500 บาท/ทาน) 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัวตาง  ๆ(เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด และอ่ืนๆท่ีไมไดระบุในรายการ)  

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  

3. คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 

4. คาทําหนังสือเดินทาง  

5. คาภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิม (ตามขอกําหนดของสายการบิน) 

6. คาทิปไกดและทิปคนขับรถ 1,000.-บาท/ทาน ชําระพรอมคาทัวร 
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เงื่อนไขในการจอง 

1. แจงจองพรอมช่ือผูเดินทาง และเบอรติดตอกลับพรอมสําเนาพาสปอรต 

2. กรุณาชําระยอดเต็ม เพ่ือยืนยันการเดินทางของทาน พรอมสงหลักฐานการโอนเงิน 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินเม่ือชําระเงินแลว เน่ืองจากทางบริษัทฯตองวางเงินมัดจําคาต๋ัวและคาท่ีพักกับทางสายการบินและ

ตัวแทนตางประเทศ 

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 

4.5บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง

นําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

4.6 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการ

เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง 

คาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

4.7 ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสาย

การบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิก

ดวยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใด  ๆท้ังส้ิน 

    **สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและใน

ข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและฮองกง เซินเจ้ิน จูไห ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทาน

ตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใด ไๆดท้ังส้ิน** 

4.9 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ

สิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด  ๆท้ังส้ิน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ไมสามารถยกเลิกและขอเงินคืนไดทุกกรณี ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดเงินท้ังหมด 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
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2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความ
ลาชา หรือจากอุบัติเหตุตาง  ๆ

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทาน

ไดชําระไวแลวไมวากรณีใด  ๆท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน  ๆ

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพัก

ในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบิน

ตามสถานการณดังกลาว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะ

ไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน  ๆ

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใด  ๆท้ังส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
11. ราคาน้ีสําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเทาน้ัน  กรณีผูเดินทางถือพาสปอรตตางชาติ หรือ

พาสปอรตไทยตางดาว  จะมีคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาเพ่ิมเติม  กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาท่ีอีกคร้ัง 

12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูตามความเหมาะสม 

13. กรุปออกเดินทาง 10 ทานข้ึนไป 

10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีเจาหนาท่ีสงกรุปที่สนามบิน และมีไกดไทยรอรับที่ฮองกง) 

20 ทาน (มีหัวหนาทัวร และมีเจาหนาที่สงกรุปที่สนามบิน และมีไกดไทยรอรับที่ฮองกง) 
 

 


