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สบาย พาเพลนิ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เซนิเจ ิน้  
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

  

 

 

    

        
      

 3  

 

 

 

 

        X 

 

 

 

1. สนกุกบัเครือ่งเลน่ทีฮ่อ่งกงดสินยีแ์ลนด ์

2. เทีย่ว 2 เมอืง 2 วฒันธรรม 

3. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง... วดัแชกงหรอื วดักงัหนั 
4. ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่ยา่นจมิซาจุย่ และตลาดตงเหมนิ 
5. เมนพูเิศษ หา่นยา่ง 

 

  

 

กรุงเทพฯ –ฮอ่งกง–เซนิเจิน้–ถนนคนเดนิตงเห

มนิ 

1 

 X 

 

FX HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

เซนิเจิน้–ศนูยห์ยกสมนุไพรผา้ไหม–วัด

หงสฟ้์า (Hongfa Temple)– ชมโชวม์า่น

น ้า 3 มติ ิ

2 FX HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

 

 X 

 

เซนิเจิน้–ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์

4 ฮอ่งกง–Jewelry Factory–วดัแชกงห

มวิ–วัดหวงัตา้เซยีน–ชอ้ปป้ิงย่านจมิ

ซาจุย่–สนามบนิฮอ่งกง–กรุงเทพฯ 

PANDA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ X 
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เครือ่งแอรบ์สั330-300 
ทีน่ ัง่แบบ3-3-3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

  

 

 

 

  

06.00 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 

06.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บั

ทา่น 

08.15 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิ คารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX700  

(มบีรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

12.10 น.เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit B 

...หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิน้ (โดยรถไฟ)ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑล 

กวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญัของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมัยอกีดว้ย.. 

 

 

              ถนนคนเดนิตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายภายในประเทศ ทีน่ีนั่บวา่เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมา 

ชอ้ปป้ิงเป็นอนัดบัสองรองจากหา้ง Lowu เป็นถนนคนเดนิชือ่ดงัของเซนิเจิน้ จะมสีนิคา้หลากหลายมากมายใหท้กุทา่นได ้

04.00 น.พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 2 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น 

Day 1  

กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง–เซนิเจิน้–ถนนคนเดนิตงเหมนิ 

 

กลางวนั    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

วนัแรกของการเดนิทาง 
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เลอืกชม และเลอืกซือ้ไม่วา่จะเป็น กระเป๋าแบรดเ์นมจนี ไอแพดจนี ไอโฟนจนี รวมถงึสนิคา้เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั อปุกรณ์ไอท ี 

รา้นอาหารฟาสตฟ์ดู ตา่งๆมากมาย 

 

 

 

พกัที ่ FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

 

...จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรจนีหรอืบัวหมิะใหท้า่นรับฟังการบรรยายถงึสรรพคณุของสมนุไพรจนีรวมทัง้ใหบ้รกิารนวดฝ่า 

เทา้และน าทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจไูห ่ 

อาทเิชน่ ผา้ไหม ใบชา หยกฯลฯ เพือ่ฝากคนทีท่า่นรัก.. 

 

 

...จากน ัน้น าทา่นสูว่ดัหงสฟ้์า (Hongfa Temple)แหลง่รวมศรัทธาของชาวพุทธนกิายมหายาน ตัง้อยู่บนภเูขาสงูดา้นหนา้เป็น

ทะเลสาบ เต็มไปดว้ยตน้ไมด้อกไมส้วยงามและไมพั้นธหุายาก สรา้งเร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1985 เป็นวดัเดยีวในเขตทะเลสาบนี ้ปัจจุบนั

กลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติ เมือ่มาเยือ่นทีน่ีน่อกจากจะไดส้กัการะพระศากยมนุเีสรมิมงคลแลว้ ยังไดช้มความมหัศจรรยข์อง

สวนตน้ไมท้ีม่อีาย ุ150 ลา้นปีแลว้ รัฐบาลจนีเพิง่ขนยา้ยมาตัง้ไวใ้นบรเิวณนีเ้มือ่ปี 1997  

 

 

 

Day เซนิเจิน้–ศนูยห์ยกสมนุไพรผา้ไหม–วดัหงสฟ้์า (Hongfa Temple)– โชวม์า่นน ้า 3 มติ ิ

เซนิเจิน้–ศนูยห์ยกสมนุไพรผา้ไหม–วดัหงสฟ้์า (Hongfa Temple) –ชมโชวม์า่นน า้ 3 

มติ ิ

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ค า่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
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น าทา่นชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน ้าแบบ 3D เป็นโชวท์ี่

เกีย่วกบัเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ "ปีก

แหง่ความรัก" เพือ่เอามาชว่ยนกทีถู่กท าลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ช ้

ทนุสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE 

ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญท่ีส่ามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนใน

การสรา้งแทน่แสดงบนน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกครอบคลมุพืน้ที ่5,600 ตารางเมตร 

เป็นศลิปะแนวใหมแ่ละเป็นความทา้ทายเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและสรา้งเพือ่เป็น

ตวัแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การ

แสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปลง่แสง  มา่นน ้า  ระเบดิน ้า ฯลฯ กวา่600ชนดิ  เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญ่และทนัสมัยทีส่ดุ

ในโลก โชวก์ารแสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสญัลกัษณ์ใหมใ่นทา่เรอื OCT  

 

พกัทีF่X HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 
 
 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

...สมควรแกเ่วลา เดนิทางสูฮ่อ่งกง (โดยรถไฟ)และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60 นาท ี... 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้น าทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์แหง่นี้

เป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินยีแ์ลนดท์ัว่โลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและ

รสีอรท์ระดับโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา เปิดใหม!่!  รอยลั ปริน้เซส การเ์ดน้ สถานทีท่ีผู่เ้ขา้ชมจะไดพ้บกบั

เซนิเจิน้–ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
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เจา้หญงิดสินยีใ์นสวนทีง่ดงาม ในขณะทีแ่ขกตัวนอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญงิดสินยีท์ีต่นชืน่ชอบดว้ยเชน่กนั  และ 

เครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุของ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์อยูใ่นโซน ทมูอรโ์รวแ์ลนดค์รัง้แรกของเครือ่งเลน่ธมีมารเ์วลนสวน

สนุกดสินยี ์Iron Man Experience ไดร้วมสว่นส าคัญตา่งๆทีส่มบรูณ์แบบของฮอ่งกงดว้ยการจ าลองการบนิ ฉายภาพ 

3มติ ิเสยีงเซอรร์าวดแ์ละสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆทีท่ าให ้คณุไดส้มัผัสเรือ่งราวการสูร้บของมารเ์วลกบักองก าลงัทีช่ัว่

รา้ยของไฮดรา! MYSTIC POINT  จดัโซนใหเ้ป็นลักษณะของโซนแหง่ความลกึลบัและพศิวง  เนน้จดุหลกัทีเ่ครือ่ง

เลน่บา้นลกึลับทีช่ ือ่วา่ “MYSTIC  MANOR” และสวนแหง่เทวนยิายรอใหท้า่นพสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้  “กรซิลยีก์ลัช” 

(GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภยัหลากหลายทศิทาง 

แปลกใหม ่มนัส ์ไมเ่หมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มายน ์คารส์ ” (RUNAWAY MINE CARS) 

เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผา่นโตรกธาร 

น ้าพรุอ้น “ ไกเซอร ์กลัช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุง่สะเทอืนทั่วทัง้พืน้ดนิแลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็กหลบสายน ้า

ทีส่าดสา่ย และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก รว่มเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม ่เล็งใหแ้มน่ แลว้พน่สายน ้าจาก

เครือ่งสบูลมของชา่งตเีหล็ก  สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ ่า จากนัน้พบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สน

วเิศษ มกิกี,้ มนินี,่ ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารักและสองเพือ่นดสินยี ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดนิแดนที่

ย ิง่ใหญเ่หนอืค าบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่มค่วรพลาด “ทอย สตอรีแ่ลนด”์ (TOY STORYLAND)  ธมีแลนดจ์ากดสินยีพ์คิ

ซารส์ าหรับเด็กทกุวัย เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏบิตักิารรว่มกบักองก าลังของแอนดี ้ทอยโซลเจอร ์

พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่พสธุารอ่นจากเวหาสูพ่ืน้โลก,

แลว้รว่มวิง่ไลงั่บหาง สา่ยหวั สา่ยหางโยกกนัหัวหมนุ กบั สลิง้กีด้อ๊กสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สดุเสยีง 

หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรปูตัว U ทีค่วามสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC RACER)นอกจากนี้

ทา่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่อนัทันสมยัและสนุกสนาน อกี 4 โซน โซนแรก “เมนสตรที ย ูเอส เอ” (MAIN STREET 

USA) กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ี

พาเหรด 2 รอบของทกุวัน ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน ้าโบราณ

รอบสวนสนุกโซนทีส่อง“ทมูอรโ์รวแ์ลนด”์  (TOMORROW LAND)  ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศ

อนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร ์ไฮเปอรส์เปซ เมาทเ์ทน (Hyperspace Mountain) โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ 

(FANTASY LAND) ดืม่ด า่ไปกบัโลกแหง่เทพนยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกบัเมอืงเทพนยิาย

ลอ่งเรอืตามเรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกบัการแสดงแบบ

บรอดเวย ์ที“่Mickey and the Wondrous Book”โซนสดุทา้ยโซนทีส่ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ (ADVANTURE 

LAND) ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลกึลบัของเอเชยีและแอฟรกิาใน

ดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครซู” (Jungle River Cruise) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภยับนเรอืส ารวจทีล่อ่งไปตาม

แมน่ ้าสายใหญห่วัใจหลักของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลบัทีท่กุโคง้น ้าจะมสี ิง่ลกึลับและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้

ตา่งๆรออยูเ่พือ่สรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไมว่า่จะเป็นฝงูชา้งทีเ่ลน่น ้าอยา่งสนุกสนานตืน่เตน้กบัการ ผจญ
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ภยักบัสตัวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน และชมขบวนพาเหรด ชว่งกอ่นสวนวนุกจะ

ปิด  

 

 

 

 

พกัทีP่ANDA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั 

จากน ัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ซึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการ

ออกแบบเครือ่งประดบัทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ!!และน าทา่นเลอืกซือ้ยา

สมุนไพรจนี ตา่งๆ อกีมากมาย ...จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวาม

ศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatinวดัแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคล

ส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใต ้

ของจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่

หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไป

หมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวาม

เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่

รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวาย

กงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  จากนัน้

น าทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋จน

กลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวดัทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวดั

ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮอ่งกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธปู และของมาสกัการะเพือ่ขอพร

ตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดง

ขนาดใหญแ่ละหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม.. 

กลางวนั-ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

 ฮอ่งกง–Jewelry Factory–วดัแชกงหมวิ–วดัหวงัตา้เซยีน–ชอ้ปป้ิงยา่นจมิ

ซาจุย่–สนามบนิฮอ่งกง–กรงุเทพฯ 
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…จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่OceanTerminalและ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงั

ตา่งๆระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis 

Vuitton , Chole, ของเด็กเลน่ทีห่า้ง Toy r’usแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS Galleria  เชน่  Burberry , Cartier , 

Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Choleฯลฯ 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.25น.เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ คาเธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX709 

00.15+1น.เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*26-29 พ.ค. 61 ไฟลท์ขากลบัเป็น CX703: 19.50-21.45* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

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

**โปรแกรมการเดนิทางอาจมสีลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ฤดกูาล และการจรจรเป็นส าคญั** 

“ราคาทวัรส์ าหรบัคนไทยเทา่น ัน้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร…เมนพูเิศษหา่นยา่ง 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
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 สบาย พาเพลนิ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เซนิ
เจ ิน้ 

4วนั 3คนื CX 
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

Join Land 

1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

03-06 พฤษภาคม 2561 

 

17,991 

 

17,991 

 

17,991 

 

12,491 4,000 

 

26-29 พฤษภาคม 2561 

 

15,991 

 

15,991 

 

15,991 

 

12,491 4,000 

 

14-17 มถิุนายน 2561 

 

17,991 

 

17,991 

 

17,991 

 

12,491 4,000 

 

 

***ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,500 บาท / ทา่น*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 
 

หมายเหต:ุ 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ ทา่นละ 1,000บาท/ทา่น/ทรปิ เทา่น ัน้ สว่นหวัหนา้

ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกับการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเก๊า จูไห ่เซนิเจิน้)

ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วท่ัวไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้

ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีน

ใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่ับ
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ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนี

ทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด)คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

2. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอ

มเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 30 กโิล คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข

ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
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8. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

9. คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยู่แลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

10. กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธิ ์

เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้) 

 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกงส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซี่าเขา้ประเทศฮ่องกงมคี่าธรรมเนียม แลว้แต่

อตัราของแตล่ะประเทศนัน้ทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกง 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกง ในกรณีเร่งดว่น 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (800 บาท ตอ่ทา่น/ทรปิ) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

หมายเหต ุ: วซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง ดงักลา่ว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  

(ยืน่วซีา่กรุ๊ป ไมต่อ้งสง่เอกสารส าหรับท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนังสอืเดนิทาง) หรอื หากตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว คา่ธรรมเนยีมการยืน่

วซีา่เดีย่ว ราคา 1,500 บาท และหากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆได ้และกรณี
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ยกเลกิเดนิทาง ไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้ส ิน้ ท าให ้

ไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่วซีา่เพิม่ 1,500 บาท/ทา่น จากราคาทัวร ์(ยืน่ปกต ิ4 วนั ท าการ) 

โปรดทราบ ผูท้ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี้ 

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 08.อรัิก 09. อหิร่าน 10.

อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20. ตรุก ี

21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยีไมส่ามารถยืน่ค าขอวซีา่แบบหมูค่ณะ(กรุ๊ป) ได ้ตอ้งยืน่ค าขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 

เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนั ท าการ***ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ)  

การช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รียบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน
คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 
ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้ เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและ
ชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพัก

แบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 


