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รหสัทวัร์:: HKG I Love U EK 

 

 

(พกัเซินเจิน้ 2 คนื) 

 

 

 

 

 

ยงัไม่รวมค่าทิปไกด์และทปิคนขับรถ 

**รวมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊แลว้** 
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ก าหนดเดนิทาง : ก.ค.-ส.ค. 60 

วนัแรก     กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้                                                           (อาหารเย็น)                                                                            

11.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4  

ประตทูางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอร ์T  
14.00 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 384 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.05 น. ถงึท่าอากาศยานใหม่ ฮอ่งกงอนิเตอรเ์นช ัน่แนลแอรพ์อรต์ (Chek Lap Kok) ลงทนุดว้ยเงนิ
จ านวนมหาศาลร่วมแสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหมึาเพื่อสรา้งสนามบนิโดยเฉพาะ 

หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit B จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ (โดยรถไฟ โดยประมาณ 1 ช ัว่โมง)  เขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็น
เพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ ตัวเมืองเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืง

อย่างดมีสีภาพภูมทิัศน์ และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม “เมอืงเซนิเจ ิน้” ซึง่เป็นเมอืง 1 
ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคัญของจนีทาง

ตอนใตแ้ละเป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมัยอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
        ทีพ่กั FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ –Museum of Mineral-ภูเขาดอกบวั-อนุสาวรยีเ์ต ิง้เสีย่วผงิ-ชอ้ปป้ิงหลอหวู-่สวน

ดอกไมฮ้อลแลนด ์                                                                (อาหารเชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม Mineral Museum ศนูยร์วมสนิคา้ทีร่ะลกึประเภทหัตถกรรม เครือ่งประดบั 

หยก เครือ่งส าอาง สมนุไพรจนี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาดอกบวั ซึง่จากจดุชมววิทีอ่ยู่บนยอด

เขาแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกับอากาศทีส่ดชืน่และทวิทัศนอ์นังดงามโดยรอบ นอกจากนีท้า่นยังจะได ้

เห็นพระพุทธรูปส ารดิขนาดใหญอ่กีดว้ย  จากนัน้น าทา่นชม โรงงานผลติหยก ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศ

จนี และชม รา้นบัวหมิะ สนิคา้ชิน้เอกของจนี  จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรูปกับ อนุสาวรยีเ์ต ิง้เสีย่วผงิ 

ผูป้ฏริูปเศรษฐกจิการเมอืงของจนีใหพั้ฒนากา้วหนา้โดยการสรา้งเขตเศรษฐกจิพเิศษขึน้มา 5 แหง่ 

ไดแ้ก ่เซนิเจิน้,จไูห่,ซวัเถา, เซยีะเหมนิ และซานย่า อนุสาวรยีน์ีส้รา้งเป็นเกยีรตเิมือ่ครัง้เติง้เสีย่วผงิ

เดนิทางมาดคูวามกา้วหนา้ของโครงการเมือ่ปี ค.ศ.1992 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (พเิศษ+++ เป็ดปกักิง่+ไวนแ์ดง) 

น าทา่นเพลดิเพลนิกบัการตอ่ราคาสนิคา้มากกวา่ 50% ทีค่นไทยขนานนามวา่ มาบุญครองเซนิเจ ิน้ 

หรอื หลอหวู่ ซติ ี ้ท่านจะพบกับสนิคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นม ชือ่ดังมากมายอาท ิArmani, Prada, 

Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ น าทา่นชอป

ป้ิง ณ Bamboo Supermarket ชม รา้นผา้ไหม พืน้เมอืงของรา้นรัฐบาล ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไหม 

ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชม วธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักรและ

แรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจ่รงิ) เพื่อมาท าไสนวมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้

เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง น าทา่นชม สวนดอกไมฮ้อลแลนด ์(The Flower Town in Holland) 

โดยไดอ้อกแบบและก่อสรา้งเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้น

เนเธอรแ์ลนดข์นานแทท้ีน่ยิมออกแบบหลงัคาหนา้จ่ัวใหล้วดลายไม่ซ ้ากัน เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแห่ง

ใหม ่ก าลงัเป็นทีน่ยิมในขณะนี ้ทีน่ีเ่ป็นสวนสาธารณะทีม่รีา้นดอกไม ้และมุมภาพทีส่วยงาม อกีทัง้ยัง

มรีา้นกาแฟใหน่ั้งชลิ โดยแตล่ะรา้นไดรั้บการออกแบบใหม้สีไตล ์และคงเอกลักษณ์ใหม้บีรรยากาศ

เหมอืนอยู ่ฮอลแลนด ์แตก่ลมกลนืเขา้ภูมทิัศน์ลอ้มรอบเมอืงเซนิเจิน้ อกีทัง้ยังมพีืน้ทีพั่กผ่อนหย่อน

ใจ ไดแ้ก่ สวนหย่อม น ้าพุ ลานอเนกประสงคส์ าหรับจัดการแสดงหรือดนตรี หอ้งแสดงสนิคา้หรือ

นทิรรศการ เหมาะกบัการถา่ยรูปเป็นอยา่งมาก 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

       ทีพ่กั FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ -ฮอ่งกง-หาดรพีลัสเ์บย-์วคิทอเรยีพอ้ย-วดัแชกง-ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-ฮอ่งกง-
กรุงเทพฯ   

                                                                                                                                                            

(อาหารเชา้/กลางวนั)                

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮ่องกง  โดยรถไฟ น าท่านนมัสการ วัดเจา้แม่กวนอมิ  ณ หาดรี

พลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสักการบชูาขอ

พรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิ  และขอพรจากเทพเจา้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อาทเิชน่ ขอพรโชคลาภ ความ

ร ่ารวยจากเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรื่องความรัก ใหส้มหวังในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแห่งความรัก และ

เทพเจา้แห่งโชคลาภองคอ์ืน่ๆ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์น าท่านชมทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงบรเิวณจุด

ชมววิ วคิตอเรยีพคี (Victoria Point)ถ่ายรูปคูก่ับววิทวิทัศน์ของตกึสงูตา่งๆ ซึง่ไดส้รา้งตามหลัก

ฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกงจากนัน้น าชมโรงงานTSLซึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮ่องกงในเรื่อง

การออกแบบเครือ่งประดับท่านสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ!!และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจนี 

ตา่งๆ อกีมากมาย หลงัจากนัน้จะน าทา่นชมโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับรา้น 

Jewelry Factory  จากนัน้น าทา่นสู ่ศูนยห์ยกและสมุนไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยก

เทยีม และเลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดรั้บการการันตคีณุภาพจากรัฐบาลฮอ่งกง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสู ่วดักงัหนั เป็นวัดเก่าแกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุมากกวา่ 300 ปีตัง้อยู่ในเขตซาถิน่ 

วัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลส าคัญคนหนึ่ง เป็นทหารมีชือ่ว่าท่านแชกง เนื่องจากมี
เหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยก

ย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จใน

ทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันน าโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะไดห้มุนเวียนชวีติของเราและ
ครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีี

เคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคม ี
4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ 

เงนิทองไหลมาเทมา จากนัน้ใหท้่านอสิระ ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่

Ocean Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆระดับโลกกว่า 700 
รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis 

Vuitton , Chole, ของเด็กเลน่ทีห่า้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS Galleria  เชน่  
Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

21.55  น. เดนิทางจากฮอ่งกง โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 
23.45 น. ถงึสนามสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจไมรู่ล้มื 

********************* 
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“ราคาทวัร์ส าหรับลูกค้าทีถ่ือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน” 

เดก็มอีายุต า่กว่า 18 ปี ช าระเพิม่ 3,500.-บาท/ท่าน 
อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

2. ค่าท่ีพกั 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความ

สะดวกสบายของตัวท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็น

เตียง Twin ให้กบัผู้เข้าพกั** 

3. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน ้ามนั (ราคา ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 2556)  

โปรแกรม ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ 3 วนั 2 คนื 

 

วนัทีเ่ดนิทาง 

ราคาผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 
ปื พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 
(เสรมิเตยีง) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

 

พกัเดีย่ว 

07 – 09 ก.ค. 60 

(วนัอาสาฬหบูชา) 
9,999.- 13,499.- 13,499.- 13,499.- 4,000.- 

15 – 17 ก.ค. 60 9,999.- 13,499.- 13,499.- 13,499.- 4,000.- 

21 – 23 ก.ค. 60 9,999.- 13,499.- 13,499.- 13,499.- 4,000.- 

22 – 24 ก.ค. 60 9,999.- 13,499.- 13,499.- 13,499.- 4,000.- 

28 – 30 ก.ค. 60 9,999.- 13,499.- 13,499.- 13,499.- 4,000.- 

04 – 06 ส.ค. 60 9,999.- 13,499.- 13,499.- 13,499.- 4,000.- 

05 – 07 ส.ค. 60 9,999.- 13,499.- 13,499.- 13,499.- 4,000.- 

12 – 14 ส.ค. 60 
(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 10,999.- 14,499.- 14,499.- 14,499.- 4,000.- 

25 – 27 ส.ค.60 9,999.- 13,499.- 13,499.- 13,499.- 4,000.- 

26 – 28 ส.ค.60 9,999.- 13,499.- 13,499.- 13,499.- 4,000.- 
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6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

7. ค่า VISA จีน แบบ GROUP  

อตัราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

3. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

5. ค่าภาษีเช้ือเพลงิทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิม่ (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 

6. ค่าทปิไกด์และคนขับรถประมาณวนัละ 30หยวน ท่าน หรือ 120 หยวน ตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขในการจอง 

1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมส าเนาพาสปอร์ต 

2. กรุณาช าระยอดเต็ม เพือ่ยืนยนัการเดินทางของท่าน พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงิน 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินเม่ือช าระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจ าค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบั

ทางสายการบินและตวัแทนต่างประเทศ 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

4.5บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้นเดินทางไม่

ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืน

ท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.6 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้

เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

4.7 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตี

มดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน

มดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
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4.8 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี

ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

    **ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจ้ิน จูไห่ ข้ึนอยูก่บัการพิจารณา

ของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และ

มคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.9 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถ
ท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
11. ราคาน้ีส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ต

ต่างชาติ หรือพาสปอร์ตไทยต่างด้าว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถาม
เจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
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12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความ
เหมาะสม 

13. กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่านขึน้ไป 
10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 
20 ท่าน (มีหัวหน้าทวัร์ และมีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์ไทยรอรับทีฮ่่องกง) 

 
 


