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เดินทาง มิถุนายน – กันยายน  2560 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกับ 2 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตียง) 

นอนกับ 2 

ผูใ้หญ่ 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

เดือนกรกฎาคม 

14-16/15-17/29-31 ก.ค.60 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 

เดือนสิงหาคม 

4-6/5-7/18-20/19-21/25-27/26-28 

ส.ค.60 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 

เดือนกันยายน 

1-3/8-10/15-17/22-24 ก.ย.60 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 
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วันหยุดเทศกาล 

วนัแม่แห่งชาติ 12-14 ส.ค.60 
17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,000.- 

**รายละเอียดไฟลทบิ์นแต่ละวันท่ีรบกวนดูตามตารางทา้ยโปรแกรมอีกครั้ง** 

  

วันแรก       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รีพัลเบย ์– วิคตอเรีย พอ้ยท–์รา้นจิวเวอรี่- อิสระชอ้ปป้ิงนาธาน- จูไห่  (-/L/D) 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  

ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าท่ี อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร

เดินทางและสัมภาระ 

06.40 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX616 

10.30 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกง

เป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุ ้ง ประกอบด้วย เกาะ

ฮ่องกง นิวเทอรริ์ทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแล้ว  

น าท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพอยท์ ถ่ายรูปคู่กบัวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซ่ึง

ไดส้รา้งตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง น าท่านนมสัการขอพรจาก  เจา้แม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ 

ขา้มสะพานต่ออายุ ณ ชายหาดรีพัลสเ์บย  ์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ  านวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอ

พรศกัด์ิสิทธ์ิจากเจ ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเ ช่ือกนัว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวงัทุกครั้งไป จากนั้นน า

ท่านชม โรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นใหท่้านชอ้ปป้ิงอย่างเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงย่านถนนนาธาน หรือชอ้ปป้ิงท่ี DUTY FREE 

รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, 

ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 

  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางไปยังจูไห่โดยเรือเฟอรร์ี่  

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  Xiangquan Hotel หรือเทียบเท่า(จูไห่) 

วันท่ีสอง จูไห่ –สาวงามหวีหนี่ – ถนนคู่รัก-ศูนย์วิจัยการแพทย์ –ช้อปป้ิงกงเป่ย-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ร้าน

ยางพารา –พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว ์ (B/L/D) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร โรงแรม 
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น าท่านชมสัญลักษณข์องเมืองจูไห่ท่ีมีช่ือเรียกว่า “หวีหนี่” รูปป้ันสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่

ริมทะเล จากนั้นน าท่านผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึง

ทางรฐับาลเมืองจูไห่ไดท้ าไว้ขึ้ นเพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ  และยงัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รักทั้ งหลาย 

จากนั้นน าท่านสู่  ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ  ฟังเร่ืองราวเกี่ยวก ับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพนัปี พรอ้มรบัฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผู์เ้ช่ียวชาญ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้ นน าท่านเดินทาง สู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย ให ้ท่านชอ้ปป้ิงสินค้านานาชนิดเสมือนเดินอยู่ใน LOWU 

CENTRE  ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินคา้ราคาถูกทั้ ง กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดงัต่างๆ หรือเลือกซ้ือ

เส้ือผ้า ถุงเท้า รองเท้า เคร่ืองประดบัส าหรับทุกเพศทุกวัย  จากนั้ นน าท่านชม สินค้าพื้ นเมืองของจูไห่ ไดแ้ก่ 

ผา้ไหม  ,โรงงานหยก, และรา้นยางพารา ฝากคนท่ีท่านรกั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวังหยวนหมิง 

(จ าลองมาจากกรุงปักกิ่ง) และชมสวนหยวนหมิงมีเน้ือท่ี1.39 ตารางกิโลเมตรมีภูเขาโอบรอบทั้ ง  3 ด้าน 

ดา้นหน้าเป็นพื้ นท่ีราบ ส่ิ งก่อสร้างต่างๆสร้างขึ้ นเท่าของจริงในอดีตทุกช้ินภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 

80,000 ตารางเมตร เป็นศูนยก์ลางรายล้อมด้วยส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ กว่าร้อยช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธาร

ทอง ประตูต้ากงต าหนักเจิ้ งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว พร้อมชมโชว ์การแสดงชุดต่างๆอาทิเฉียนหลง

ฮ่องเตท่้องเจียงหนานพระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและไดร้ับ

ความรู ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก Xiangquan Hotel หรือเทียบเท่า(จูไห่) 

วันท่ีสาม จูไห่ – มาเกา๊ –เจ้าแม่กวนอิมคป์รางคท์อง – โบสถเ์ซนต์ปอลล ์– เซนาโด ้สแควร ์-ซ้ือขนมพื้ นเมือง

มาเกา๊–   เวเนเช่ียน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ  (B/L/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร โรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางไปมาเก๊า ผ่านด่านกงเป่ย ผูเ้ดินทางท าการลากกระเป๋าขา้มด่านด้วยตนเอง ไม่ควรน า

กระเป๋าใบใหญ่ไป 

จากนั้น น าทุกท่านชม เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง สรา้งดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค ์

มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนช้อย จากนั้นน าท่านชม 

โบสถเ์ซนตป์อลล ์สรา้งขึ้ นเม่ือต้นศตวรรษท่ี 17  นับเป็นสถานท่ีมีความส าคญัทางประวัติศาสตรแ์ละเป็น

สัญลักษณ์ประจ  าเมืองมาเก๊าซ่ึงโบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสน าแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดน

ตะวนัออกไกล ในปี ค.ศ. 1835    ไดเ้กิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ท าให ้เหลือแต่ซากประตูโบสถ์ดา้นหน้าและ

บนัไดทางเข ้าดา้นหน้าท่ีสง่างามหลังจากท่ีมีการบูรณะขึ้ นใหม่ในปีค.ศ.1991 จากนั้นน าท่านมายังย่านการค้า

ส าคัญของมาเก๊า  เซนาโด ้สแควร ์ซ่ึงโดดเด่นด้วยพื้ นถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืนล้อมรอบดว้ย
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สถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและซ้ือขนมพื้ นเมืองมาเก๊า  

เช่น ทารต์ไข่ และ ขนมทองพบัห่อสาหร่าย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านชม VENETIAN MACAU RESORT   โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกสั ใหท่้าน

อิสระพกัผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผสัเมืองจ  าลองลาสเวกสัและไดช้มท้องฟ้าจ  าลองเสมือนจริงภายใน

เวเนเช่ียนตามอธัยาศยั ซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีรา้นอาหารช่ือดงัใหท่้านไดส้ัมผสั

กบัภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า 300 

รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ  ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือ

จะเส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ *** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กท่ีมีอายุต  า่กว่า 18 ปี เขา้ไปภายใน

คาสิโน ไม่อนุญาตท าการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนท้ังส้ินและควรแต่งกายสุภาพ)  

(อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเรือเฟอรร์ี่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง  

22.20 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี  CX709 

00.10+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจ  

**รายละเอียดไฟลทบิ์นแต่ละวันท่ีรบกวนดูตามตารางทา้ยโปรแกรมอีกครั้ง** 

**รายการท่องเที่ยวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยึดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั** 

--ก่อนตดัสนิใจจองทัวร ์กรุณาอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถ่องแทจ้น

เป็นที่พอใจแลว้จีงวางมัดจ า เพื่อผลประโยชน์ของตวัท่านเอง-- 

***ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน ******อตัราค่าบริการสงวนสิทธิ์เฉพาะผูถื้อพาสปอรต์ไทย

เท่านั้น ส าหรบัชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนท าการจอง*** 
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ก าหนดการ

เดินทาง 

ไฟลทบิ์น ผูใ้หญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

16-18 มิ.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลับ CX617(21.15-23.15) 
12,900 12,900 12,900 4,000 

14-16 ก.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลับ CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

15-17 ก.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลับ CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

29-31 ก.ค.60 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลับ CX709(22.15-00.15+1) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

4-6 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลับ CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

5-7 ส.ค.60 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลับ CX709(22.15-00.15+1) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

12-14 ส.ค.60 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลับ CX709(22.15-00.15+1) 
17,900 17,900 17,900 5,000 

18-20 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลับ CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

19-21 ส.ค.60 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลับ CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

25-27 ส.ค.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลับ CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

26-28 ส.ค.60 
ขาไป    CX700 (08.15-12.15) 

ขากลับ CX709(22.15-00.15+1) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

1-3 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลับ CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

8-10 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลับ CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

15-17 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลับ CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 

22-24 ก.ย.60 
ขาไป    CX616(06.40-10.25) 

ขากลับ CX617(21.15-23.15) 
13,900 13,900 13,900 4,000 
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**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง** 

**ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นทุกกรณี** 

**ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถท  าการเล่ือนวนัไป-กลับได ้

ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางไป-กลับ พรอ้มกรุป๊เท่านั้น** 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง มาเก๊า และ ประเทศจีนทุกเมือง ก  าหนดใหมี้การประชาสัมพันธ์สินคา้พื้ นเมืองให ้

นักท่องเท่ียวทั ่วไปได้รูจ้กั ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ร้านผา้ไหม,รา้นยางพารา, ร้านบัวหิมะ, ร้านชา, ร้านไข่มุก, รา้น

หยก,รา้นจิวเวอรร์ี่ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร ์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ จึงเรียนใหก้ ับนักท่องเท่ียวทุกท่าน

ทราบว่า รา้นรฐับาลทุกร้านจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่ก ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก  ไม่มีการ

บงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  

ในกรณีท่ีท่านไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรัฐบาลตามท่ีรายการก าหนดไว ้ ทางบริษัทใคร่ 

ขอเก็บค่าใชจ่้ายรา้นละ 600 RMB / คน 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค (CX) 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

7. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ี ย่อมอยู่ 

ในขอ้จ  ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 
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6. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชัว่โมง และ ไม่สามารถท าคืนได้ในกรณีลูกคา้มีวีซ่าจีนอยู่แล้วและ

ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม    

1.ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถย่ืน

วีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมเติมจากราคาทัวร ์ ดงัน้ี  

- วีซ่าเด่ียวแบบปกติ 4 วนัท าการ ไม่นับรวมเสาร-์อาทิตย์ และวนัหยุดของสถานฑูตจีน เขา้-ออกครั้งเดียว ท่าน

ละ 1,500 บาท  

- วีซ่าเด่ียวเเบบด่วน 2 วนัท าการ ไม่นับรวมเสาร-์อาทิตย์ และวันหยุดของสถานฑูตจีน เขา้-ออกครั้งเดียว ท่าน

ละ 2,550 บาท 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าจนีใช้ดงัน้ี 

1.1.พาสปอรต์เล่มจริง 

1.2.รูปถ่ายพ้ืนหลังสีขาว 2 รูป ตามระเบียบ รูปถ่ายการขอวีซ่าจีนตามกฎของทางสภานฑูตกรุณาสอบถามกับ

พนักงานขายทุกครั้ง 

2. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกิน 30 กิโลกรมั 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

6. ค่าทิปไกดห์วัหน้าทัวร ์และคนขบัรถ 120 หยวน ต่อลูกคา้ 1 ท่าน (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเท่าผู้ใหญ่) 

เง่ือนไขการจอง    1. มดัจ  าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชม. หลังจากท าการจอง  

มิฉะนั้นท่ีนัง่จะถูกยกเลิกอตัโนมตัิ 

หลังจากพรอ้ม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั  

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินใดๆ

ทั้งสิ้ นทุกกรณี** 
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หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่   นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน

ไดช้ าระไวแ้ล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ตามสถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง  การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้ แต่จะ

ไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก  ากบัเท่านั้น 

10.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

11. โรงแรมท่ีอยู่ในรายการเป็นการน าเสนอเท่านั้นเม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยู่ในระดับเดียวกนั 

แต่อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในย่านเดียวกนั  

12.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และบริษัท รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
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13.ทางบริษัท จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

14.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณธไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  

15.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รบัพิจารณาการเขา้เมือง  ผูเ้ดินทางท่ี ช่ือเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไวผ้มยาว

แต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ 

17. **ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จูไห่  ขึ้ นอยู่กบัการพิจารณา

ของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง  

ทางหวัหน้าทัวรแ์ละมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

 


