
 

 

บินตรงเชียงใหม่ !!! 

ฮ่องกง เซินเจิ้ น 3วนั 2คืน 
โดยสายการบินแอรเ์อเชีย(พกัเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน) 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

• เท่ียว 2 เมือง พกัเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน 

• ชมโชว ์MANGROVE GROOVEเป็นโชวม์า่นน ้าแบบ 3D แสง สี เสียง อลงัการผสมผสานกบัมหศัจรรยข์องมนต์

เสน่หข์องภาพเสมือนจริง 

• ชอ้ปป้ิงหา้งหล่อหวู่มอลลท่ี์เซินเจ้ิน 

• ไหวพ้ระท่ีวดัช่ือดงั ณ วดัแชกงหมิว  วดัท่ีขึ้ นช่ือของชาวฮ่องกง 

• ไหวพ้ระขอพรกบัองคเ์จา้แม่กวนอิม ที่หาดรีพลัสเ์บย-์วิคตอเรียพีค 

• อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ยา่นดงั จมิซาจุย่ 

ก าหนดการเดินทาง  

วนัที่  3 – 5  ธ.ค. 60                      ราคา 15,900  บาท 

วนัที่  30 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 ราคา 17,900  บาท 

*** ราคาทวัรร์วมอาหารรอ้นบนเครื่อง / ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่นแลว้ *** 

  

 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พกั 

1 เชียงใหม-่ฮ่องกง-เซินเจิ้ น-ชอ้ปป้ิงหล่อว-ูชมโชวม์่านน ้า 3มิติ 
 

√ √ 
Royal Century Hotel หรือ

เท่ียบเท่า 

2 เซินเจิ้ น-ฮ่องกง-วดัแชกง-รีพลสัเบย-์วิคทอเรียพอยท-์ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน √ √ √ 
Penta Hotel  

หรือเท่ียบเท่า 

3 สนามบินฮ่องกง-เชียงใหม ่
 

   

 



 

 

***กรณีรฐับาลจนียกเลิกวีซ่ากรุป๊แบบ 144 ชัว่โมง (วีซ่าหนา้ดา้น) ทางบริษัทฯ จ  าเป็นตอ้งเก็บค่าวีซ่าจีนเพ่ิม

ท่านละ 1,000 บาท (ยืน่ 4 วนัท าการ)*** 

 
วนัแรก      เชียงใหม่-ฮ่องกง-เซินเจิ้ น-ชอ้ปป้ิงหลอวู่-ชมโชวม่์านน ้า 3 มิต ิ

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินเชียงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน ์

เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย โดยมีเจา้หน้าท่ี อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารเดินทาง

และสมัภาระ 

 

06.00น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบินแอรเ์อเชียเที่ยวบินที่ FD0515 

(บนเครื่องมีบริการ อาหารและเครื่องดื่ม) 

 

09.30 น. 

 

เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)ซ่ึงตั้ง

ยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน

ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง,นิวเทอรริ์ทอรีส,์เกาลูน และเกาะเล็กๆอีก 

235 เกาะ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT Bน าท่าน

เดินทางสู่ตวัเมือง ระหวา่งทางไดข้า้มสะพานชิงหม่า ซ่ึงเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก 

มีระยะทาง 2.3 กิโลเมตร 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้ นโดยรถไฟผ่านการตรวจคนเขา้เมือง “เมืองเซิน

เจ้ิน” ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมือง

เศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความ

ทนัสมยัอีกดว้ย... 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชมสินคา้พ้ืนเมืองของเมืองเซินเจ้ินรา้นสมุนไพร, ใบชา, หยกเพ่ือฝากคนท่ีท่านรกั

...จากน้ันใหท่้านเพลิดเพลินกบัการต่อราคาสินคา้มากกว่า 50% ท่ีคนไทยขนานนามว่า 

มาบุญครองเซินเจิ้ น หรือหลอหวู่ ซิตี้  ท่านจะพบกับสินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนม ช่ือดัง

ม ากมายอา ทิ  Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 

Louis Vuitton, Choleฯลฯ 

. . .น าท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVEเป็นโชว์ม่านน ้ าแบบ 3D เป็นโชว์ท่ีเก่ียวกับ

เด็กหญิงผูก้ลา้กบัลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือว่า "ปีกแห่งความรัก" 

เพ่ือเอามาช่วยนกท่ีถูกท าลายจากมนต(์มลพิษ)ในป่าโกงกาง ท่ีใชทุ้นสรา้งกวา่ 200 ลา้น

หยวน จดัแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ท่ี

สามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดือนในการสรา้งแท่นแสดงบนน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทายเก่ียวกับ

เทคโนโลยี และสร้างเพ่ือเป็นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้ งหมด 4

องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยข์องมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง การแสดงใช้

 



 

 

อุปกรณ ์เช่น แสงเลเซอร ์ไฟ เคร่ืองเปล่งแสง ม่านน ้า ระเบิดน ้า ฯลฯ กว่า600ชนิด เป็น

โชวน์ ้าท่ีใหญ่และทันสมยัท่ีสุดในโลก โชวก์ารแสดงส่ือประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็น

สญัลกัษณใ์หมใ่นท่าเรือ OCT 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่ที่พกั เซินเจิ้ นRoyal Century Hotel / หรือระดบัเดียวกนั  

วนัที่สอง     เซินเจิ้ น-ฮ่องกง-ไหวเ้จา้แม่กวนอิม ณ หาดรีพลสัเบย-์วิคตอเรียพีค-วดัแชกง-ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั  

09.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ ประมาณ 1 ชัว่โมง 

10.00 น. เดินทางถึงฮ่องกง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าท่านนมสัการ วัดเจา้แม่

กวนอิม  ณ หาดรีพลัสเ์บย ์สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ านวน

มากเดินทางมาสกัการบูชาขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม  และขอพรจากเทพเจา้องค์

อ่ืนๆ ดว้ย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร า่รวยจากเทพไฉ่ซิงเอ้ีย ,ขอพรเร่ืองความรกั ให้

สมหวงัในรกั ขอพรไดจ้ากเทพแห่งความรกั และเทพเจา้แห่งโชคลาภองคอ่ื์นๆ ณ ชายหาด

รีพัลส์เบย ์น าท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Victoria 

Point)ถ่ายรูปคู่กบัวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซ่ึงไดส้รา้งตามหลกัฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง

จากน้ันน าชมโรงงานTSLซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบ

เคร่ืองประดับท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ!!และน าท่านเลือกซ้ือยาสมุนไพรจีน 

ต่างๆ อีกมากมาย… 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางเขา้ชมวัดแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุกว่า 

300 ปี วดัแชกงสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณถึ์งบุคคลส าคญัคนหน่ึงเป็นทหารมีช่ือว่าท่านแช

กง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้ นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงไดท้ าวีระ

ประวติัไว ้ท าใหค้นทัว่ไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพร

จากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชคท่ีตั้งอยู่

ในวดัเพ่ือจะไดห้มุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหม้ีความเจริญกา้วหน้าดา้นหน้าท่ี

การงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไมดี่มีเคราะหร์า้ยก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุน

ปัดเป่าเอาส่ิงรา้ยและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ 

คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเท

มา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวดัน้ีเพ่ือ

ถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือว่ากงัหนัจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวั

และน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน   จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศยั เช่น 

ชอ้ปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กบัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆ ระดบัโลก

กวา่ 700 รา้นคา้ อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior Fendi, 

 



 

 

Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเล่น Toy r'usรา้นชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี 

DFS  Galleria 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่ที่พกั ฮ่องกง Penta Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัที่สาม   สนามบินฮ่องกง-เชียงใหม่ 

05.00 น. บริการปลกุท่าน และเช็คเอาทอ์อกจากที่พกั เพ่ือเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

10.30 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD0516 

(บนเครื่องมีบริการ อาหารและเครื่องดื่ม) 

 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ….                            

 
 

โปรแกรม: ฮ่องกงเซินเจิ้ น 3 วนั 2 คืน (FD) AIR ASIA 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

วนัท่ี    03 – 05 ธ.ค. 60 15,900 15,900 15,900 3,900 

วนัท่ี    30 ธ.ค. 60  - 01 ม.ค. 61 17,900 17,900 17,900 5,000 

 

***กรณีรฐับาลจนียกเลิกวีซ่ากรุป๊แบบ 144 ชัว่โมง (วีซ่าหนา้ดา้น) ทางบริษทัฯ 

จ  าเป็นตอ้งเก็บค่าวีซ่าจนีเพ่ิมทา่นละ 1,000 บาท (ยื่น 4 วนัท าการ)*** 

กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทั้ง 5 ขอ้ 

หมายเหตุ 1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง 

ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯไมส่ามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

  3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

  4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5.คณะผูเ้ดินทางจ  านวน 15 ท่านข้ีนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15   

ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางดว้ยโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนั

ก่อนการเดินทาง 

*** ในกรณีที่ลกูคา้ถือพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืเป็นชาวตา่งชาต ิและ 

หากมีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปีบริบรบูิรณ ์เดินทาง  



 

 

กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น *** 

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะอากาศ  

และเหตสุุดวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนักท่องเท่ียว (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั จ านวนคนและมีค่าใชจ้่ายท่ีทางสายการบินก าหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กิโลกรมั) / (โรงแรมท่ีพกับางแห่งอาจไมม่ีคนขนกระเป๋า) 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลง

ไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

9. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

  เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

10.  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

11. ค่าวีซ่ากรุป๊แบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้ที่มีวีซ่าอยู่แลว้และส าหรบัพาสปอรต์

ไทยเท่านั้น) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 



 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 

3. ค่าธรรมเนียมการท าวีซ่ากรณีท่ีรฐับาลจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง และกรณีลกูคา้เป็นพาสต่างชาติ เช่น 

พาสปอรต์เยอรมนั พาสปอรต์ลาว 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้ 

5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 

6. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและพนักงานขบัรถตลอดรายการเดินทาง 

7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการของ หวัหนา้ทวัร)์ 

8. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

10.    ค่าธรรมเนียมวีซ่าจนีท่านละ 1,000 บาท (ยืน่ 4 วนัท าการ) กรณีกรณีรฐับาลจนียกเลิกวีซ่ากรุป๊แบบ  

144 ชัว่โมง (วีซ่าหนา้ดา้น) 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. วางเงินมดัจ าท่านละ 10,000บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน  

3. หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี  

ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้งหากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ 

   ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล

คณะทวัรท์ั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนัในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15ท่าน

ในกรณีน้ีบริษัทฯยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญหายสูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยับางประการเช่นการนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การจลาจลต่างๆเป็นตน้ 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั   เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้ (15ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ

ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การหกัค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วน

ของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบั

ท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไมว่า่เหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 

แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น   

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย    

และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

4. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดย

สายการบินเป็นผูก้ าหนดซ่ึงทางบริษัทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทางและได้

ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน 



 

 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่

ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสริม 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งมีขนาดกะทดัรตั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบ

ของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมง

ติดต่อกนัท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 


