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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง (HX768 : 08.50-12.40) 
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ)-ฮ่องกง 
น่ังรถไฟ-เซินเจิน้ 

✈ X X 
GUANGSHEN HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 3 ดำว 

2 
วดักวนอ-ูMINERAL MUSEUM-ร้านนวดเท้า 
(บัวหิมะ)-ร้านยางพารา-ตลำดหล่อหวู-หมู่บ้ำน
ฮอลแลนด์-โชว์น ำ้พุเต้นระบ ำ 

   
GUANGSHEN HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 3 ดำว 

3 

วดัแชกงหมิว-วดัหวงัต้ำเซียน-ร้านจิวเวอร์ร่ี 
ร้านหยก-วดัเจ้ำแม่กวนอมิฮ่องฮ ำ-อสิระช้อปป้ิง
ถนนนำธำน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ  
(HX761 : 23.50-02.20+1) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 90 ดอลล่ำร์ฮ่องกง/คนตลอดกำรเดินทำง 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดือนพฤศจิกำยน-ธันวำคม 2561 
วนัแรก     กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ)-ฮ่องกง-น่ังรถไฟ-เซินเจิน้ 

05.30 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 
เคำน์เตอร์ W สำยกำรบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับ 
และอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

08.50 น.  เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่วบินที ่HX768  
 (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.40 น. เดินทางถึง สนำมบิน CHECK LAP KOK  ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทาง

ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์
เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง
ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำแล้ว) เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนด์ทัว่โลกและเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 
11 ของดิสนีย ์เพียบพร้อมดว้ยกิจกรรม และความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุก และรีสอร์ตระดบั
โลกท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตา เม่ือเขา้ไปในฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ ท่านจะพบกบัโซนต่างๆ 5 โซน 
ไดแ้ก่ 
โซน 1 : MAINSTREET,U.S.A. เป็นสไตลค์นัทรี มีร้านขายของท่ีระลึก มีรถไฟวนรอบสวนสนุก 
โซน 2 : TOMORROWLAND พาไปล ้าจินตนาการกบัโลกแห่งอนาคต มีเคร่ืองเล่นแนวต่ืนเตน้เร้าใจ 
โซน 3 : FANTASYLAND เติมเต็มทุกจินตนาการในดินแดนแห่งเทพนิยาย มีปราสาท และเคร่ืองเล่น
น่ารักๆ เหมาะกบัเด็กๆ  
โซน 4 : ADVANTURELAND โซนน้ีตอ้งเน้นความต่ืนเตน้ผจญภยัไปในดินแดนลึกลบั เหมือนก าลงั
เขา้สู่ป่าอเมซอน 
โซน 5 : TOY STORY LAND, GRIZZLY GULCH เป็นโซนใหม่ท่ีน่าสนใจทีเดียว โซนเล็กๆ เน้น
ถ่ายรูป และเคร่ืองเล่นเบาๆ ร่วมต่ืนตาต่ืนใจไปกบั ขบวนพาเหรด จากเหล่าบรรดาตวัการ์ตูนในยามค ่า
คืน 

 หมำยเหตุ : อำหำรกลำงวนัและค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ืออำหำรได้อย่ำงสะดวกสบำย
กบัร้ำนอำหำร และภัตตำคำรมำกมำยภำยในดิสนีย์แลนด์ 

20.00 น. น าท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ เซินเจิน้ ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซ่ึงเป็นเมืองใหม่ท่ีมี
ความสวยงามและมีการวางผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งน้ีอย่าง
มาก 
 พกัที ่GUANGSHEN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 3 ดำว*** 

วนัทีส่อง วดักวนอู-MINERAL MUSEUM-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านยางพารา-ตลำดหล่อหว-ูหมู่บ้ำนฮอล 
         แลนด์-โชว์น ำ้พุเต้นระบ ำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู ให้ท่านได้กราบไหวเ้ทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย ์ความ

กตญัญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความ
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เขม้แข็งเด็ดเด่ียวองอาจไม่คร่ันคร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก 
และไม่เคยประมาท ชาวจีนนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และ
ครอบครัวในทุกๆ ด้าน น าท่านเดินทางสู่ MINERAL MUSEUM ศูนย์รวมสินค้าท่ีระลึกประเภท
หตัถกรรม เคร่ืองประดบั หยก เคร่ืองส าอาง สมุนไพรจีน ฯลฯ เลือกซ้ือสัตวน์ าโชคเผเ่ยา้ ซ่ึงเช่ือวา่เรียก
เงินเรียกทองเขา้บา้น ครีมไข่มุก แลว้น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ 
กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรู้จกักันดีในช่ือ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น จากนั้นน า
ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ร้ำนยำงพำรำ แปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากยางพารา 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย   น าท่านเดินทางสู่ แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูก แหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน ตลำดหล่อหวู คนไทยรู้จกัในนาม

มาบุญครองเมืองไทย เป็นแหล่งเส้ือผา้ กระเป๋า นาฬิกา ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คนไทยท่ีมาเท่ียวจะแวะซ้ือ
เส้ือผา้คุณภาพดีท่ีน่ี กระเป๋าหนังยี่ห้อดงัๆ ของโลกเช่น หลุยส์ วิตตอง ก็มี ส่วนนาฬิกายี่ห้อดงัๆ ของ
โลกเช่น ROLEX ก็มีให้เลือกหลายแบบ พนักงานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได้ เหมือนคนไทยพูด
ภาษาองักฤษกับลูกค้าชาวต่างประเทศ ภายในแบ่งซอยเป็นร้านขนาดเล็กมากมาย แต่ละร้านจะมี 
CATALOG สินคา้ดงัๆ ระดบัโลกให้ลูกคา้เลือก หากพอใจเขาจะไปหยิบสินคา้มาให้ชม และต่อรอง
ราคากนัชนิดคนไทยขนกลบัมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนฮอลแลนด์ 
ชมเมืองจ าลองท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านไดช้มดอกไมจ้  าลอง และสถานท่ี
ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพท่ีมีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาติ
ฮอลแลนด ์แลว้น าท่านชม โชว์น ำ้พุเต้นระบ ำ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN (ปิดทุก
วันจันทร์) เป็นโชวแ์ห่งใหม่ของเซินเจ้ิน โดยมีฉากหลงัเป็นเรือยอร์ชสุดหรู ให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบั
แสงสีเสียงท่ีอลงัการ ( เน่ืองจำกเป็นโชว์น ้ำพุกลำงแจ้งที่จัดขึน้ หำกเกิดเหตุสุดวิสัยไม่ว่ำกรณีใดๆ ที่ท ำ
ให้โชว์งดแสดง  บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ชดเชยรำยกำรโชว์อ่ืน เน่ืองจำกเป็นโชว์ทีไ่ม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ) 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ... เป็ดปักกิง่+ไวน์แดง 
 พกัที ่GUANGSHEN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 3 ดำว*** 

วนัทีส่ำม เซินเจิน้-น่ังรถไฟ-ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-วดัหวงัต้ำเซียน-ร้านจิวเวอร์ร่ี-ร้านหยก-วดัเจ้ำแม่กวนอมิฮ่อง
ฮ ำ-อสิระช้อปป้ิงถนนนำธำน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
   น าท่านเดินทาง โดยรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ ฮ่องกง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ไหวห้ลวงพ่อ

แชกง ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง และวดัแชกง ยงัเป็น
ท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่วา่ทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้ง
เลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กบัชีวิตดว้ยกนัทั้งส้ิน น าท่าน
เดินทางสู่ วัดหวังต้ำเซียน ไหวเ้จา้พ่อหวงัตา้เซียน คนจีนกวางตุง้จะเรียกวดัน้ีว่า หว่องไท่ซิน เป็นวดั
เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีช่ือเสียงในเร่ืองของสุขภาพ จากนั้นน าท่านชม ร้ำนจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงเป็นร้านท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบั ท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ ชม ร้ำน
หยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า  
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดแม่กวนอมิฮ่องฮ ำ เป็นวดัเก่ำแก่ของฮ่องกง สร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวดั

ขนำดเล็ก แต่เป็นวดัเจำ้แม่กวนอิมท่ีชำวฮ่องกงนบัถือมำก จากนั้นน าท่าน อสิระช้อปป้ิงถนนนำธำน ซ่ึง
เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลกท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเต็ม
อ่ิมจุใจ ไม่วา่คุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ี
คุณตอ้งการศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ี 

ค ่ำ   อำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
ถึงเวลำนัดหมำย น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฮ่องกง  

23.50 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่วบินที ่HX761 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 
02.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     
 

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ฮ่องกง...เป็ดร่อน 
ดสินีย์แลนด์ เซินเจิน้ 3 วนั 2 คืน (HX) 

 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ ามนั

เพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่13 ก.ย. 61 เป็นเงิน 3,000 บำท 
3. ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศจีนแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรย่ืนวีซ่ำ เฉพำะหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)กรณทีี่วซ่ีำเข้ำ

ประเทศจีนแบบ 144 ช่ัวโมง ถูกยกเลกิไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ท ำให้มีเหตุต้องย่ืนวซ่ีำเดี่ยว (ย่ืนที่ศูนย์ย่ืนวีซ่ำจีนประจ ำ
ประเทศไทย) ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บหนังสือเดินทำงตัวจริง , รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำว
เท่ำน้ัน จ ำนวน 2 รูป และเอกสำรตำมกฎของกำรย่ืนวีซ่ำจีน พร้อมช ำระค่ำวีซ่ำจีนเพิ่มจำกค่ำทัวร์ ยื่นธรรมดา 4 วัน
ท าการ ช าระ 1,500 บาท / ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระ 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง
ไทยเท่าน้ัน) (ในกรณทีีลู่กค้ำแจ้งยกเลกิกำรเดินทำง ทำงเรำขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่ำทวัร์ ไม่ว่ำกรณใีดทั้งส้ิน) 

4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่า

ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่2-4 พฤศจิกำยน 2561 13,999 บำท 13,999 บำท 3,000 บำท 6,999 บำท 

วนัที ่9-11 พฤศจิกำยน 2561 13,999 บำท 13,999 บำท 3,000 บำท 6,999 บำท 

วนัที ่16-18 พฤศจิกำยน 2561 13,999 บำท 13,999 บำท 3,000 บำท 6,999 บำท 

วนัที ่23-25 พฤศจิกำยน 2561 13,999 บำท 13,999 บำท 3,000 บำท 6,999 บำท 

วนัที ่30 พฤศจิกำยน-2 ธันวำคม 2561 13,999 บำท 13,999 บำท 3,000 บำท 6,999 บำท 

วนัที ่14-16 ธันวำคม 2561 14,999 บำท 14,999 บำท 3,000 บำท 7,999 บำท 

วนัที ่21-23 ธันวำคม 2561 14,999 บำท 14,999 บำท 3,000 บำท 7,999 บำท 
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7. ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา
ประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป 
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้ งน้ีย่อมอยู่ใน
ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 90 ดอลล่ำร์ฮ่องกงต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 30 ดอลล่ำร์ฮ่องกง / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอ
สงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำฮ่องกง และมำเก๊ำ ส ำหรับชำวต่ำงชำติทีร่ะบุว่ำต้องท ำวซ่ีำเข้ำประเทศน้ันๆ **เช็คกบัเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย 
6. ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำติ เกบ็เพิม่ 500 ดอลล่ำร์ฮ่องกง/ท่ำน/ทริป 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่งส ำเนำ

หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
หอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้
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 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกบักำรท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพื้นเมืองให้นักท่องเทีย่ว
ทั่วไปได้รู้จักคือ MINERAL MUSEUM ,ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ,ร้านยางพารา ,ร้านจิวเวอร์ร่ี ,ร้านหยก ซ่ึงจ ำเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้อง
รบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก 
ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกท่ำน
เป็นจ ำนวนเงิน 400 ดอลล่ำร์ฮ่องกง / คน / ร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
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 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
  
       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 
 
 
 
 


