
 
 
 
 

 

 บนิตรง!! เชยีงใหม ่ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ ตะลยุ 2 เมอืง  

3 วนั 2 คนื  โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD  

 

 

 

 

 

 

  

 เทีย่ว 2 เมอืง สุดคุม้  

 ไหวข้อพร องคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีห่าดรพีลัสเ์บย ์

 ขอพรเสรมิดวง เสรมิบารม ีวดัเชกงหมวิ 

 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย ที ่OUTLET MALLตลาดตงเหมนิทีเ่ซนิเจ ิน้ และถนนนาธานทีฮ่อ่งกง 

 ชมโชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน า้แบบ 3D แสง ส ีเสยีง  

 เทีย่วชมหมูบ่า้นฮากกากนัเคงิเป็นหมูบ่า้นพืน้เพของเมอืงเซนิเจ ิน้ 

 พกัเซนิเจ ิน้ 1คนื, ฮอ่งกง 1 คนื 

 โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD (น า้หนกักระเป๋า 20 กก.) //บรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั 

 
  ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่14 – 16 กรกฎาคม 2562 18,888.- 

วนัที ่10 – 12 สงิหาคม  2562 18,888.- 

วนัที ่12 – 14 ตลุาคม 2562 18,888.- 

 

  

 
 
 

  

**หมายเหตุ : 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรายการเดนิทางรวม  800 บาท/ทา่น/ทรปิ  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 
 
 
 
 
 

วนัที ่1: 

เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD515 (06.00-09.30) – ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาติ

ฮอ่งกง)– เซนิเจ ิน้ (รถไฟ) - หมูบ่า้นฮากกากนัเคงิ-บวัหมิะ– ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ –  

โชว ์MANGROVE GROOVE   

04.00 น. 
พรอ้มกนัที ่สนามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต ู7-10 เคาน์เตอรส์าย-การบนิแอรเ์อเชยี โดย

มเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระให ้

06.00 น. 

ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD515  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่

ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ * 

09.30 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit B 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิน้ โดยรถไฟ (*ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของทา่นเอง  ในการเดนิทางขา้ม

ดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง) เซนิเจิน้ เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็น

เมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคัญของจนีทางตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมัยอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทกุทา่นชม หมูบ่า้นฮากกากนัเคงิ ถกูสรา้งขึน้ตามสไตลก์ารสรา้งบา้น

ของชาวฮากกา กอ่นหนา้ทีเ่มอืงเซนิเจิน้จะถูกแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิแหง่แรก

ของประเทศจนี คนพืน้เพของเมอืงเซนิเจิน้ลว้นเป็นชาวฮากกาทัง้ส ิน้ เพือ่ใหค้นรุ่น

หลังไดร้ าลกึ และ ศกึษาถงึความเป็นมาของเซนิเจิน้ รัฐบาลจนีจงึไดล้งทนุใหม้กีาร

สรา้งหมูบ่า้นฮากกากันเคงิข ึน้ ทีน่ี่เราจะไดเ้หน็ประเพณี วัฒนธรรมของชาวจนีฮาก

กา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของการตกแตง่อาคารบา้น อาหารการกนิ ประวัตคิวามเป็นมาของชาวจนีฮากกาในอดตี น า

ทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรจนีหรอืบวัหมิะ  

จากนัน้เดนิทางไป ตลาดตงเหมนิ เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในประเทศ ทีน่ีนั่บวา่เป็นสถานทีท่ี่

นักทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิง ยังเป็นแหลง่รวมเรือ่งอาหารการกนิอกีดว้ย มสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พง 

 น าทา่นชม โชว ์MANGROVE GROOVE เป็นโชวม์า่นน ้าแบบ 3D เป็นโชวท์ีเ่กีย่วกับเด็กหญงิผูก้ลา้กับลงิวเิศษทีอ่อก

ตามหาเครือ่งบรรเลงเพลงทีม่ชี ือ่วา่ "ปีกแหง่ความรัก" เพือ่เอามาชว่ยนกทีถู่กท าลายจากมนต(์มลพษิ)ในป่าโกงกาง ทีใ่ช ้

ทนุสรา้งกวา่ 200 ลา้นหยวน จัดแสดงที ่OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึง่เป็นโรงละครทางน ้าขนาดใหญ่ที่

สามารถจไุด ้2,595 คน ใชเ้วลา 28 เดอืนในการสรา้งแทน่แสดงบนน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกครอบคลมุพืน้ที ่5,600 ตาราง

เมตร เป็นศลิปะแนวใหมแ่ละเป็นความทา้ทายเกีย่วกับเทคโนโลย ีและสรา้งเพือ่เป็นตัวแทนของธรรมชาต ิการแสดงบน

เวทมีทีัง้หมด 4องคป์ระกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยข์องมนตเ์สน่หข์องภาพเสมอืนจรงิ  การแสดงใชอ้ปุกรณ์ เชน่ แสง

เลเซอร ์ ไฟ  เครือ่งเปลง่แสง  มา่นน ้า  ระเบดิน ้า ฯลฯ กวา่600ชนดิ  เป็นโชวน์ ้าทีใ่หญ่และทนัสมัยทีส่ดุในโลก โชวก์าร

แสดงสือ่ประสมในชว่งเวลากลางคนื เป็นสัญลักษณใ์หมใ่นทา่เรอื OCT 

 

ค า่ 
 รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

  เดนิทางเขา้สูท่ ีพั่ก Century Kingdom Hotel (เซนิเจ ิน้) หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 
 
 
 
 

วนัที ่2: เซนิเจ ิน้-ฮอ่งกง– หาดรพีลสัเบย-์วดัเชกงหมวิ– รา้นจวิเวอรร์ ี-่ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 

 

น าทา่นเดนิทางกลับ ฮอ่งกง โดยรถไฟ (*ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของทา่นเอง  ในการเดนิทางขา้มดา่นและผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง) 

น าทา่นนมัสการ เจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมาก

เดนิทางมาสักการบชูาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิ  และขอพรจากเทพเจา้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อาทเิชน่ ขอพรโชคลาภ 

ความร ่ารวยจากเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรัก ใหส้มหวังในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแหง่ความรัก และเทพเจา้แหง่โชค

ลาภองคอ์ืน่ๆ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์จากนัน้น าชม โรงงานจวิเวลรี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่ง

การออกแบบเครือ่งประดับทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกง

สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณถ์งึบคุคลส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิข ึน้ในทาง

ภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นท่ัวไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหว ้

และขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะได ้

หมนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่

ดมีเีคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 

ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 

ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธุรกจิจะมาวัดนีเ้พือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ย

และโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน 

 จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนนาธาน,ยา่นจมิซาจุย่ กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิ เชน่ 

Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior, Louis Vuitton, Chole, H&M ฯลฯ รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่

DFS  Galleria อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพั่ก  Panda Hotel (ฮอ่งกง) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง)– เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ (10.35-12.25)    

06.00 บรกิารปลกุทา่น และเช็คเอาทอ์อกจากทีพ่กั เพือ่เดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง 

10.35 น.      
ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพือ่เดนิทางกลบัเชยีงใหม ่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 516  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามนานาชาต ิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
บนิตรง!! เชยีงใหม ่ฮอ่งกง เซนิเจ ืน้ 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) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

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 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ท่านละ 6,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตัว๋เครื่องบนิ* 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั 

ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

 

หมายเหต ุ:  

1.ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด, ภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน 

2.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณทีีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้**  

7.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

8.  คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ  สงวนสทิธิ ์

เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่

รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก. ,คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่

สายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

4. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรายการเดนิทางรวม  800 บาท/ทา่น/ทรปิ , ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตาม

ความประทับใจ) 

5. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วนัท าการ กรณี ทาง ตม.จนี ปิด หรอื ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 

144 ชัว่โมง ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่วซีา่เพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  

 

 กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1. กรุณาช าระยอดมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ณ วนัจองภายในเวลาทีก่ าหนด 

 4.   การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

4.1  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั  เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.4 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

4.5 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

4.6 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถ

เดนิทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตี

มดัจ าทีน่ ัง่กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิ

มดัจ า   หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.8 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้เชยีงใหม่, กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ จไูห ่ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

หวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.9 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอื

วา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 HKD/คน/รา้น 

เง ือ่นไขการจอง  

1. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 
วนันับจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ 

2. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 



 
 
 
 
 
 

3. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน

การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง
ดอลลา่ 

 

 


