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 บนิตรง!! เชยีงใหม ่ฮอ่งกง เซนิเจิน้ ตะลุย 2 เมอืง  

3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิแอร์เอเชยี FD  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เทีย่ว 2 เมอืง สุดคุม้  
 ไหวข้อพร องคเ์จา้แมก่วนอิม ทีห่าดรพีลัสเ์บย ์
 ขอพรเสรมิดวง เสรมิบารม ีวดัเชกงหมวิ 
 อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย ที ่OUTLET MALLตลาดตงเหมนิทีเ่ซินเจิน้ และถนนนาธานทีฮ่อ่งกง 
 ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน า้แบบ 3D แสง สี เสียง  
 เทีย่วชมหมูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพืน้เพของเมอืงเซนิเจิน้ 
 พกัเซินเจิน้ 1คนื, ฮ่องกง 1 คนื 
 โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD (น า้หนกักระเป๋า 20 กก.) //บรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั 

 

 
      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่22 – 24 กุมภาพนัธ ์ 2562 17,888.- 

วนัที ่29 – 31 มนีาคม  2562 17,888.- 

วนัที ่06 - 08 เมษายน 2562  18,888.- 

วนัที ่13 – 15 เมษายน 2562 *เทศกาลสงกรานต  ์ 20,888.- 

วนัที ่14 – 16 กรกฎาคม 2562 18,888.- 

วนัที ่10 – 12 สงิหาคม  2562 18,888.- 

วนัที ่12 – 14 ตุลาคม 2562 18,888.- 

 

เริม่ตน้เพยีง 17,888.- 
รายการทัวร ์+ ต๋ัวเครือ่งบนิ 
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     เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค ่า  

1. 

เชยีงใหม่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม่) FD515 (06.00-09.30) – 

ฮ่องกง (สนามบนินานาชาตฮิ่องกง)– เซนิเจิน้ - หมู่บา้นฮากกากันเคงิ-

บัวหมิะ– ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ – โชว ์MANGROVE GROOVE   
 

    
Century Kingdom 

Hotel หรือเทยีบเท่า 

2. 
เซนิเจิน้-ฮ่องกง– หาดรีพลัสเบย-์วัดเชกงหมวิ– รา้นจวิเวอร์รี่- 

ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 
      

Panda Hotel หรือ

เทยีบเท่า 

3. 

ฮ่องกง (สนามบนินานาชาตฮิ่องกง) – เชยีงใหม่(สนามบนินานาชาติ

เชยีงใหม่) (10.35-12.25)    

 
 

   

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

วนัที ่1: 
เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD515 (06.00-09.30) – ฮ่องกง (สนามบนินานาชาติ
ฮ่องกง)– เซินเจิน้ (รถไฟ) - หมูบ่า้นฮากกากนัเคงิ-บวัหมิะ– ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ –  
โชว ์MANGROVE GROOVE   

04.00 น. 
พรอ้มกันที ่สนามบนิเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 7-10 เคานเ์ตอรส์าย-การบนิแอร์
เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ท ีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระให ้

06.00 น. 

ออกเดนิทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เท ีย่วบนิที ่FD515  
 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่ง
เป็นแบบสุ่มทีน่ั่งว่าง หากท่านมคีวามประสงคท์ ีจ่ะระบุท ีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มเตมิ * 

09.30 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิ่องกง (เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผ่านพิธกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit B 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซินเจิน้ โดยรถไฟ (*ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง  ในการ
เดนิทางขา้มด่านและผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง) เซนิเจิน้ เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพิเศษ
ของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ท ีสํ่าคัญของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและ
ความทันสมัยอกีดว้ย 

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 จากนัน้นําทุกท่านชม หมูบ่า้นฮากกากนัเคงิ ถูกสรา้งขึ้นตามสไตล์การ

สรา้งบา้นของชาวฮากกา  ก่อนหนา้ทีเ่มอืงเซนิเจิน้จะถูกแต่งตั้งใหเ้ป็นเขต

เศรษฐกจิแห่งแรกของประเทศจนี คนพื้นเพของเมอืงเซินเจิ้นลว้นเป็นชาว

ฮากกาทัง้สิน้ เพื่อใหค้นรุ่นหลังไดรํ้าลกึ และ ศกึษาถงึความเป็นมาของเซิน

เจิน้ รัฐบาลจนีจงึไดล้งทุนใหม้กีารสรา้งหมู่บา้นฮากกากันเคิงขึ้น ท ี่นี่เราจะ

ไดเ้ห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจนีฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือ่งของการตกแต่งอาคารบา้น อาหารการ

กนิ ประวัตคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ  

จากนัน้เดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศูนย์รวมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในประเทศ ทีน่ ีนั่บว่าเป็นสถานที่ท ี่

นักท่องเท ีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง ยังเป็นแหล่งรวมเรือ่งอาหารการกนิอกีดว้ย มสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเล่น ราคาไม่แพง 

**หมายเหตุ : 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรายการเดนิทางรวม  800 บาท/ทา่น/ทรปิ  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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 นําท่านชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์่านน้ําแบบ 3D เป็นโชวท์ ีเ่ก ีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิ
วเิศษทีอ่อกตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชีือ่ว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกทีถู่กทําลายจากมนต์
(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ชทุ้นสรา้งกว่า 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE 
ซึง่เป็นโรงละครทางน้ําขนาดใหญ่ทีส่ามารถจุได ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนในการสรา้งแท่นแสดงบนน้ําที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลกครอบคลุมพื้นท ี ่5,600 ตารางเมตร เป็นศลิปะแนวใหม่และเป็นความทา้ทายเกีย่วกบั
เทคโนโลยี และสรา้งเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบนเวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกับ
มหัศจรรย์ของมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอุ้ปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปล่งแสง  
ม่านน้ํา  ระเบดิน้ํา ฯลฯ กว่า600ชนดิ  เป็นโชวน้ํ์าทีใ่หญ่และทันสมัยทีสุ่ดในโลก โชวก์ารแสดงสือ่ประสมใน
ช่วงเวลากลางคนื เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรอื OCT 

ค ่า        รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก Century Kingdom Hotel (เซินเจิน้) หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที ่2: เซินเจิน้-ฮ่องกง– หาดรพีลสัเบย-์วดัเชกงหมวิ– รา้นจวิเวอรร์ ี-่ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 
 

นําท่านเดนิทางกลับ ฮ่องกง โดยรถไฟ (*ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง  ในการเดนิทางขา้ม

ด่านและผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง) 

นําท่านนมัสการ เจา้แม่กวนอมิ ณ หาดรพีลัส์เบย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเท ีย่วจํานวน
มากเดนิทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิ  และขอพรจากเทพเจา้องคอ์ ืน่ๆ ดว้ย อาทเิช่น 
ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรัก ใหส้มหวังในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแห่ง
ความรัก และเทพเจา้แห่งโชคลาภองคอ์ ืน่ๆ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย์ จากนัน้นําชม โรงงานจวิเวลรี ่ซึง่เป็น
โรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของฮ่องกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับท่านสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพิเศษ!! 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเก่าแก่ท ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin 

วัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสําคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าท่านแชกง เนือ่งจากมเีหตุการณ์

จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ําวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจนีมคีวาม

เชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุน

กังหันนําโชคทีตั่ง้อยู่ในวัดเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่าร

งาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่ี

ออกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทาง

ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกง

และนักธุรกจิจะมาวัดนีเ้พื่อถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิง่ช่ัวรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไป

จากตัวและนําพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน 

 จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนนาธาน,ยา่นจมิซาจุย่ กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ 
อาท ิเช่น Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior, Louis Vuitton, Chole , H&M ฯลฯ รา้นชอ้ปป้ิง
สนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค ่า       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก  Panda Hotel (ฮ่องกง) หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่3: ฮ่องกง (สนามบนินานาชาตฮิ่องกง)– เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ (10.35-12.25)    

06.00 บรกิารปลุกทา่น และเช็คเอาทอ์อกจากทีพ่กั เพือ่เดนิทางสู ่สนามบนิฮ่องกง 

10.35 น.      
ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตฮิ่องกงเพือ่เดนิทางกลับเชยีงใหม ่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี 

เท ีย่วบนิที ่FD 516  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามนานาชาต ิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดท้ ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทิปมคัคุเทศกท์้องถิน่ และ คนขบัรถ รวม 800 บาท/ท่าน/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตดุ่ลพนิจิ*** 

 
บนิตรง!! เชยีงใหม ่ฮ่องกง เซินเจืน้ ตะลุย 2 เมอืง 3 วนั 2 คนื  โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

(GO1CNXHKG-FD008) 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิ่ม 
ราคา 

ไม่รวมต๋ัว 

22 – 24 ก.พ. 62 17,888.- 19,888.- 16,888.- 3,900.- 10,188 

29 – 31  ม.ีค. 62 17,888.- 19,888.- 16,888.- 3,900.- 10,188 

06 – 08  เม.ย. 62 18,888.- 20,888.- 17,888.- 3,900.- 10,788 

13 – 15 เม.ย. 62  20,888.- 21,888.- 18,888.- 3,900.- 11,188 

14 – 16 ก.ค. 62 18,888.- 20,888.- 17,888.- 3,900.- 10,388 

10 – 12 ส.ค. 62 18,888.- 20,888.- 17,888.- 3,900.- 10,388 

12 – 14 ต.ค. 62 18,888.- 20,888.- 17,888.- 3,900.- 10,788 

*ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ท่านละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครือ่งบนิ* 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน หรอื 180 วนั 

ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 

 

หมายเหตุ :  

1.ส าหรบัผูเ้ดนิทางท ีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2.ชาวต่างชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น ไม่รวมค่าวซ่ีาส าหรบัต่างชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้ าเนนิการย ืน่วซ่ีาเอง บรษิทัทวัร ์

สามารถแนะน าการย ืน่วซ่ีาได ้

3.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุ เทศก ์ ทา่นละ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ (ค่าทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด, ภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน 
2.   ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 

** ในกรณทีีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบริษัทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป **  

3.  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4.  ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
 เพิ่มเตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท]   
7.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
8.  ค่าวซ่ีากรุ๊ปแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่สามารถทําคนืไดใ้นกรณีลูกคา้ท ีม่วีซ่ีาอยู่แลว้และสําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

กรณีท ีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป 144 ช่ัวโมง  ทางบรษัิทขอเก็บค่าวซ่ีาทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  

สงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว เป็นตน้ 

3. ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก. ,ค่าธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท ี่

สายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

4. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่และคนขับรถตลอดรายการเดนิทางรวม  800 บาท/ทา่น/ทรปิ , ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตาม

ความประทับใจ) 

5. ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีวซ่ีาแบบธรรมดา 4 วันทําการ กรณี ทาง ตม.จนี ปิด หรอื ยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป 

144 ช่ัวโมง ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าวซ่ีาเพิ่มเตมิทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  
 

 กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีารคอนเฟรมิ

เดนิทางก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การชําระค่าบรกิาร 

3.1. กรุณาชําระยอดมัดจําท่านละ 10,000 บาท ณ วันจองภายในเวลาทีก่ําหนด 

 4.   การยกเลกิและคนืค่าทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

4.1  แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4.4 สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจําทัง้หมด 
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4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพิจารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่น ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอืน่ๆท ีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีท ีไ่ม่สามารถ

เดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตี

มดัจ าทีน่ ัง่กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิ

มดัจ า   หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้เชยีงใหม่, กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซินเจิน้ จูไห ่ขึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

หวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้สิ้น** 

4.9 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 HKD/คน/รา้น 

เงือ่นไขการจอง  

1. ส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อทําการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน 3 
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ 

2. หากท่านทีต่อ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

3. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกใน

การเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด  

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลฮ่องกง
ดอลล่า 

 

 


