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ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

รำคำเด็ก  

ทัง้แบบมีเตียงและไม่มีเตียง 

อำย ุ2-12 ปี 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

พฤษภำคม วนัท่ี 11-13 / 12-14 / 18-20   

19-21 / 25-27 

9,999 13,499 3,500 

มิถนุำยน วนัท่ี 01-03 / 02-04 / 09-11 

15-17 / 16-18 / 22-24   

29 มิ.ย.-01 ก.ค.  

30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 

กรกฎำคม วนัท่ี 06-08 / 07-09 / 13-15 

14-16 / 20-22 / 21-23 

เมษำยน วนัท่ี 19-21 / 21-23 / 28-30 
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กรกฎำคม วนัท่ี 27-29 / 28-30 11,999 15,499 3,900 

หมำยเหต ุ :ค่ำบรกิำรทวัรส์ ำหรบัเด็กทำรก อำยรุะหว่ำง 6 เดือน – 2 ปี นบัอำยจุำกวนัท่ีจบทรปิกำรเดินทำง 

คิดค่ำบรกิำรทวัร ์  7,900 บำท ต่อเด็กทำรก 1 ท่ำน  (รำคำน้ีใชไ้ดท้กุพีเรยีดกำรเดินทำง) 

ค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ  

*** อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,500 บำทต่อท่ำน *** 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง – อิสระชอ้ปป้ิง CITY GATE OUTLET 

                                          หรอืซ้ือทวัรเ์สรมิ – เมืองเซินเจ้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำ

ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค  โดยมเีจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ    คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ใน

การตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่ก่อนออกเดนิทาง 

06:45 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 616 

10:30 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนัดพบประตู

ทางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของโลกมี

ระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิว

ทิวทศันข์องเกาะฮ่องกง  

หรอืเท่ียวบิน 

06:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5-6 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำ

ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิค(CX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบรษิทัฯ    คอยอ ำนวยควำมสะดวก

แกท่่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

08:15 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 700 

12:15 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนัดพบประตู

ทางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สดุของโลกมี

ระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิ

ทิวทศันข์องเกาะฮ่องกง  

 

 

http://www.cathaypacific.com/cx/th_TH.html?cm_mmc=SEM-TH-_-GEN-MKT-14Apr15-_-GOOGLE-_-Brand_TH_Sitelink_2015_Phrase-BCX_TH_sitelink_2015-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C-63069611335
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บ่ำย จากนัน้น าทกุท่าน อิสระ ชอ้ปป้ิง จใุจ ท่ี CITY GATE OUTLET เลือกซ้ือสินคา้ 

ราคาถกูมากมาย หลายย่ีหอ้ ไมว่่าจะเป็น Nike , Puma , Rayban , Levi’s รวมทัง้

รองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และชัน้ใตด้ินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่

ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจใุจ 

ทวัรเ์สรมิ   : ข้ึนกระเชำ้ NGONG PING 360 แบบธรรมดำ 

ผ ูใ้หญ่ รำคำ 1,500 บำท  

เด็ก    รำคำ 1,300 บำท (เด็กอายรุะหว่าง 3 – 11 ปี) 
( บริการส าหรบั 10 ท่านขึน้ไป โดยมีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปดว้ย โดยรถไฟ ) 

บตัรเขา้สวนสนกุสามารถเลน่เคร่ืองเลน่แบบไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ภายในวัน 

  

 

18.00น. น าท่านเดินทางสู ่เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมูบ่า้นชาวประมง

ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซินเจ้ิน ไดรับการวางระบบผงัเมืองอย่างดีมีสภาพภมูิทศัน ์และ

สภาพแวดลอ้มที่เป็นระเบียบสวยงาม 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 หลงัอำหำรค ่ำ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ส ูท่ี่พกั FX HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง วดักวนอ ู– ชอ้ปป้ิงรำ้นหยก - ผำ้ไหม – ยำบวัหิมะ - ชอ้ปป้ิงตลำดหลอหว ู่  

                                        ชมโชว ์ THE MUSIC FOUNTAIN OF SEA WORLD SHENZHEN  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร 
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น าท่านเดินทางสู่ วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหวเ้ทพเจา้กวนอสูัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์ ความ

กตัญญรู ูค้ณุความจงรักภักดีความกลา้หาญ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความ

เขม้แข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครัน่ครา้มต่อศัตร ูท่านเป็นคน

จิตใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคย

ประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอดุ

ช่องว่างไม่ใหเ้พลี่ยงพล า้แก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กิดความ

สมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสัตย์ หรือบริวารท่ีไว้ใจได ้

นัน่เอง ดงันัน้ ประชาชนคนจีนจึงนิยมบชูา และกราบไหท้่าน

เพื่อความเป็นสิริมงคลตอ่ตนเองและครอบครวัในทกุๆดา้น 

จากนั้นพาทกุท่าน เลือกซ้ือ เลือกชม หยก หลากหลาย

รปูแบบ สินคา้ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของเมืองจีน และ เลือก

ซ้ือผำ้ไหมของเมืองจีน ท่ีไม่เหมือนใคร ห่มแลว้อุ่นเวลา

หนาว ห่มแลว้ไม่รอ้นร ูส้ึกสบายในหนา้รอ้น และสินคา้ท่ี

หลายคนรูจ้ักเป็นอย่างดี ส าหรับ บวัหิมะ ท่ีใชร้ักษาแผล

สด ไฟไหม ้น า้รอ้นลวก หรือแม ้กระทัง่แตม้สิว แตม้ฝ้า ก็

ยงัได ้

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  ใหเ้วลาทกุท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงท่ี Lowu Center หา้งชื่อดังท่ีขายของเลียนแบบแบรนดด์ังหลากหลาย

อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เคร่ืองประดับ และสินคา้อิเล็กทรอนิกส ์ จึงไดร้ับ

ขนานนามว่าเป็น มาบญุครองเซินเจ้ิน ใครมาเที่ยวเซินเจ้ิน จะชอ้ปท่ีนีใ่หส้นกุตอ้งตอ่ราคา ซ่ึงถือว่าเป็น

เสน่หข์อง Lowu เลยทีเดียว โดยนกัชอ้ปทั้งหลายสามารถต่อราคาไดถึ้ง 70-80% ของราคาท่ีตัง้ไว้

หลงัมื้อเท่ียงพาทกุท่านอิสระ  

 

 

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร (พิเศษ ซีฟู้ ด+ไวนแ์ดง) 
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หลังอำหำรค ่ำ น ำท่ำนชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN เป็นโชว์น ้ำพเุต้น

ระบ ำประกอบดนตรี พรอ้มฉำกหลงัทีเป็นเรือ MINGHUA เรือยอรช์ สดุหร ูแต่เดิมเป็นของ

ประธำนำธิบดีฝรัง่เศส ชำรล์ส เดอโกล ต่อมำทำงจีนไดซ้ื้อต่อ และไดน้ ำมำทอดสมอท่ีท่ำเรอื 

SHE KOU เพ่ือจดัเป็นสถำนท่ีท่องเทียวท่ีตระกำรตำ 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ส ูท่ี่พกั FX HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง เมืองเซินเจ้ิน – ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตำ้เซียน 

                                           วดัเจำ้แม่กวนอิม ฮองฮ ำ – งำนฮวงจ ุย้ – อิสระชอ้ปป้ิงจิมซำจ ุ่ย 

                                           สนำมบินฮ่องกง - กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

หลงัม้ือเชำ้น ำท่ำนเดินทำงส ู ่ฮ่องกง โดยรถไฟ

ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง    

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  วัดแชกงหมิว  เ พ่ือ

สักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหัน

ทองแดง ท่ีเชื่อกนัว่าถา้หมนุ 3 รอบ จะขบัไล่สิ่งชัว่

ร ้ายและ น าแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไป

สกัการะท่ีวัดนีใ้นวันขึน้ปี ใหม่ 

น าท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) น าท่านนมสัการ เทพเจำ้หวงัตำ้เซียน ณ วัด

หวังตา้เซียน หนึง่ในวัดท่ีโดง่ดงัที่สดุของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้

ชื่อในการดแูลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมากมายท่ี

น าธปู และ ของ มาสกัการะเพ่ือขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่ร่ือง

ความรกัไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธรุกิจ หรือตามท่ีคน

ไทยเรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ๋ิ้วว่า “วดั

หวงัตำ้เซียน”นัน้เป็นวัดลทัธิเตา๋ท่ีชาวฮ่องกงและนกัท่อง

ท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีน
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ใหค้วามศรทัธากนัมาก วัดนีม้ีอายกุว่ารอ้ยปี  ละไดช้ื่อว่าเป็น  

วัดท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง เดิมทีวัดนี้

เป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง 

ภายหลงัไดม้ีการรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวัดมาตัง้อยู่บน

เกาะเกาลนูในท่ีปัจจบุนั 

 จากนัน้น าท่านไปไหวเ้จำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ (Kun Im Temple 

Hung Hom)เป็นวัดเจา้แมก่วนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน  

ฮ่องกง ขอพรเจา้แมก่วนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตา เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 

1873 

จากนัน้น าท่านเย่ียมชม งำนฮวงจ ุย้ ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบั

งานดีไซนท่ี์ไดร้บัรางวัลอนัดบัยอดเย่ียม เคร่ืองประดบักงัหนัน า

โชค จ้ี แหวน ก าไล สวมใสเ่สริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองใน

หนา้ท่ีการงาน คา้ขายธรุกิจใดๆก็ร ุ่งเรืองมากมาย เดนิทางไปที่

ใดหนใดก็แคลว้คลาดปลอดภยั คิดหวังสิ่งใดก็สมดัง่ใจ

ปรารถนาทกุประการ และรา้นป่ีเซ่ียะหยก สตัวน์ าโชคลาภความ

มัง่มี 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร 

บ่ำย ใหเ้วลาทกุท่านได ้อิสระชอ้ปป้ิงที่ ถนนจิมซำจ ุ่ย ขึน้ชื่อว่ามา

เที่ยวฮ่องกง สิ่งท่ีไมค่วรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะฮ่องกงถือเป็น

เขตปลอดภาษีและท่าเรือน า้ลึกส าหรบัขนถ่ายสินคา้ นบัเป็น

ประตสู ูป่ระเทศจีน และจากจีนสูโ่ลกก็ว่าได ้สินคา้แบรนดเ์นม

มากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหลง่ช็อปป้ิงส าคญัท่ีไม่

ควรพลาด คือ ถนนนำธำนบนฝัง่เกาลนูท่ีมีย่านช็อปป้ิงดงั ๆ 

อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มง่กก๊ (Mong Kok) และ Ladies’ 

Marketถนนนาธานมีรา้นคา้ตลอดสองขา้งทาง 

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบินฮ่องกง 

21.25 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 617   

23.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ 

 หรอืเท่ียวบิน 

22.25 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 709   

00.15 น.+ เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

***************************************************************************************************************************** **************************** 
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ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 15 ท่ำนขึ้นไป 

 

 

 

*** อตัรำค่ำบรกิำรทวัรน้ี์  เป็นทวัรท่ี์เขำ้รำ้นชอ้ปป้ิง ซ่ึงรว่มกบักำรท่องเท่ียวแห่งประเทศจีน เพ่ือสง่เสรมิใหมี้กำร

ประชำสมัพนัธสิ์นคำ้พ้ืนเมืองใหก้บันกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กั คือ  บวัหิมะ , หยก , ชำ , กำรนวดฝ่ำเทำ้ , ไข่มกุ , ผำ้ไหม , 

ฯลฯ  ซ่ึงสนบัสนนุค่ำใชจ่้ำยบำงสว่นใหท่้ำนไดเ้ท่ียวในรำคำประหยดั  จึงเรยีนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่ำนทรำบว่ำ  รำ้นทกุ

รำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุท่ำนแวะชม.....ซ่ึงจะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 60 นำที ถึง 90 นำที ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอย ูก่บัควำม

พอใจของลกูคำ้เป็นหลกั  ไม่มีกำรบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน หำกไม่เขำ้รำ้นชอ้ปป้ิง 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำทวัรเ์พ่ิมท่ำนละ 1,000 หยวน *** 

 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ  

• ค่าภาษนี า้มนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

            ณ วนัที่  15 กมุภาพนัธ ์2561 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการทีร่ะบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการ 

• ค่ารถรับสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษสีนามบินทกุแห่งที่ม ีซ่ึงเป็นอตัรา ณ วนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2561 

และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม 

• ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

• ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง เพื่อเดนิทางเขา้เมอืงเซินเจิน้ ประเทศจนี 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ  ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  ท่ำนละ 1,500 บำท ตลอดทิปกำรเดินทำง 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเด่ียวเขำ้ประเทศจีน *** ในกรณีท่ีทำงรฐับำลจีน  ประกำศยกเลิกวีซ่ำกร ุป๊แบบ 144 ชัว่โมง  ผ ู้

เดินทำงตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำย ในกำรท ำวีซ่ำเพ่ิม ท่ำนละ 1,800 บำท *** 

• ค่าธรรมเนยีมการท าหนงัสอืเดนิทาง 

• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเคร่ืองดืม่และค่าอาหารที่สัง่เพิม่เองค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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• ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรับราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมค่าภาษที่องเที่ยวหากมกีารเก็บเพิ่ม 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าค่าบริการทัวรเ์ป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลงัจากมีการท าจอง

ส ารองที่นัง่แลว้ 2 วนัท าการ  

• ส าหรับค่าบริการทัวรส์่วนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอสงวน

สทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ

ทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้

เมอืงพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรือ คน

ตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• การท่องเที่ยวประเทศจีนนัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดงักล่าว  คือรา้น

หยก รา้นบัวหิมะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจิวเวอรร่ี์ แต่ไม่ไดม้ีการบังคับซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่า

ทวัรเ์พิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

• เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินที่ทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ดงันัน้ที่นัง่ทางสายการบินจะจัดใหเ้ป็นโซน

กรุ๊ปมาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถที่จะรอ้งขอไดว้่าจะขอที่นัง่โซนใหม่  และในบางครั้งที่นัง่บนเคร่ืองบน อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนั
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หมดกบัคนในครอบครัว แตท่ว่า ณ วนัที่เดนิทาง เจา้ท่ีและหัวหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่างเต็มที่ เผือ่ที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนใน

ครอบครัว ทัง้นีจ้ึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

• กรณีผ ูเ้ดินทำงไปถึงหนำ้ด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองเซินเจ้ิน ของประเทศจีน แลว้ทำงรฐับำลจีนปฏิเสธวีซ่ำกร ุ๊ปแบบ 

144 ชัว่โมง ผ ูเ้ดินทำง ตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมท่ีจะเกิดข้ึน หำกไม่สำมำรถเขำ้ประเทศจีนได ้ไม่ว่ำจะ

เป็นค่ำโรงแรมท่ีตอ้งมำพกัท่ีฮ่องกง หรือค่ำวีซ่ำหนำ้ด่ำนเขำ้ประเทศจีน ทำงผ ูเ้ดินทำงตอ้งเป็นผ ูร้บัผิดชอบ

ค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 15 ท่ำน 

 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

กรณีอำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้  

หำกมีกำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

 

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ *** 


