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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจ้ิน 
12.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร ์M สายการบินคาเธย ์

แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก***กรณุาใช้กระเป๋าล้อลากเพื่อความ
สะดวกในการข้ามด่าน*** 

15.15 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ีCX654 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
18.50 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
10.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร ์M สายการบินคาเธย ์

แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก***กรณุาใช้กระเป๋าล้อลากเพื่อความ
สะดวกในการข้ามด่าน*** 

13.05 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ีCX614 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
16.55 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 



 

น ำท่ำนนัง่รถโคช้ปรบัอำกำศขำ้มสะพำนชงิหม่ำสูฝั่ง่เกำลูน ฮ่องกงตัง้อยู่ทำงทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ
สำธำรณรฐัประชำชนจนีโดยอยู่ตดิกบัมณฑลกว่ำงตง (กวำงตุง้) โดยมำเก๊ำอยู่ทำงฝัง่ตะวนัตกห่ำงไปรำว 61 
กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีงหมู่บำ้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอ ำเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิ้น หลงัจำกจนี
พำ่ยแพใ้นสงครำมฝ่ิน เกำะฮ่องกง และเกำลูนจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตำมล ำดบั 
ต่อมำภำยหลงัในปี 1898 องักฤษไดท้ ำสญัญำเช่ำซือ้พืน้ทีท่ำงตอนใตข้องล ำน ้ำเซนิเจิ้น ซึง่ปัจจุบนัเรยีกว่ำ ‘เขต
ดนิแดนใหม่’ รวมทัง้เกำะรอบขำ้ง ซึง่มอีำณำบรเิวณกวำ้งใหญ่กว่ำเมื่อครัง้องักฤษเขำ้ยดึครองในสมยัสงครำม
ฝ่ินเกอืบสบิเท่ำและน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเซินเจ้ินโดยรถไฟฟ้าหลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ย
แลว้ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ีHIGGERT BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง เซินเจ้ิน-ช้อปป้ิงหลอหวู่-วดักวนอ-ูพิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ิน-โชวน์ ้าพ ุ3 มิติ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น ำท่ำนเทีย่วชมเมอืงเซินเจ้ินเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมู่บำ้นชำวประมงธรรมดำอยู่ใน
มณฑลกวำงตุง้ มเีนื้อที ่ 2,020 ตำรำงกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิ้นไดร้บักำรวำงระบบผงัเมอืงอย่ำงดมีสีภำพภูมิ
ทศัน์ และสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงำม น ำท่ำนแวะชมหยก สนิคำ้โอท๊อปของจนี และชิมชาจีน เช่น อู่
หลง ผเูออชำรสชำตดิขีึน้ชื่อของจนี สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงช้อปป้ิงท่ีหลอหวู่Lowuสนิคำ้รำคำถูกแหล่ง
ใหญ่ของเซนิเจิ้น ซึง่คนไทยรูจ้กัในนำมมำบุญครองเมอืงไทยมสีนิคำ้มำกมำยหลำยหมวดหมู่ เช่น กระเป๋ำ 
รองเทำ้ นำฬกิำ เสือ้ผำ้ ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝำกส ำหรบัคนทีท่่ำนรกั และตวัท่ำนเองน าท่านเดนิทางสูว่ดั
กวนอ ู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอ ู สญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย ์ ความกตญัญรูู้คณุ ความ
จงรกัภกัดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไม่
ครัน่ครา้มต่อศตัร ู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพร
ท่านกห็มายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่างไม่ใหเ้พลี่ยงพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคน
ขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เองดงันัน้ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพือ่ความ
เป็นสริมิงคลต่อตนเอง และครอบครวัในทุกๆ ดา้น 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเทีย่วชมพิพิธภณัฑ์เซินเจ้ินShenzhen Museum ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืง ภำยในมกีำรจดัแสดงนิทรรศกำร
เกีย่วกบัเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้โบรำณวตัถุ ประวตัศิำสตร ์วทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศลิปะ เปิดใหเ้ขำ้
ชมมำตัง้แต่ปี 1988และชมสนิคำ้ยำประจ ำบำ้นของชำวจนี “ยาบวัหิมะ”สรรพคุณหลำกหลำยแก้น ้ำรอ้นลวก, 
แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯน าท่านแวะชมผลติภณัฑท์ีท่ าจากผ้าไหมจีนทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพาะ
ผา้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้าหนาวและเยน็สบายในหน้ารอ้นชมวธิกีำรน ำเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใช้
เครื่องจกัรและแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรงัแฝด (แปลกแต่จรงิ) เพือ่มาท าใสน้วมผา้ห่มไหมซึง่เหมาะกบัการ
ซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ย่านธุรกจิหลกัของเซนิเจิ้นเบย ์พืน้ทีป่ระมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการทีแ่สดงถงึวฒันธรรม
ดา้นท่องเทีย่ว, บนัเทงิ, ชอ้ปป้ิง, รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมายพร้อมกบัชมโชวน์ ้าพ ุ 3 มิติ
ประกอบเพลงแสงสีเสียงท่ีงดงามตระการตา (Water Show OCT) 
พกัท่ีHIGGERT BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 
 



 

วนัท่ีสาม ฮ่องกง-วดัแชกงหมิว-แถมฟรี..ทวัรเ์กาะลนัเตา-ช้อปป้ิงซิต้ีเกท-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนเดนิทำงกลบัฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  
น าท่านสู่วดัแชกงหมิว หรือวดักงัหนัน าโชควดันี้ตัง้อยู่ทีต่ าบลซ่าถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวดั
เก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชื่อลอืชาในเรื่องความศกัดิส์ทิธิใ์น
ดา้นของโชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พอ่แช ้ก๊ง และดาบไร้พา่ยเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธป์ระจ าวดั ต านาน
เล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารก่อจลาจลแขง็เมอืงขึน้ทัว่ประเทศ และเหตุการณ์นี้
ไดก้่อเกดิบุรุษชาตนิกัรบทีช่ื่อว่าขนุพล แช ้ ก๊ง ที่ไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ 
และท่านเองกไ็ดช้ื่อว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ื่อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดร้บัชยั
ชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านกไ็ดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้า่ยเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็น
มงคลในดา้นของศาสตรว์งจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจ าลอง
ดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีื่อว่าตกึใบมดี ซึ่งเป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของ
เกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจี้กงัหนัน าโชคที่มชีื่อเสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง 
ทีไ่ม่ว่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเช่าเลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้บั
ชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้น ำท่ำนชมโรงงำนจิวเวอรร่ี์ทีข่ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังำนดไีชน์ทีไ่ดร้บัรำงวลัอนัดบัเยีย่ม
ยอด น ำท่ำนชมสมุนไพรจีน ซึง่ถอืเป็นสนิคำ้เพือ่สุขภำพสำมำรถเลอืกซือ้เป็นของฝำกแด่คนทำงบำ้น 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
แถมฟรี..ทวัรเ์กาะลนัเตาน าท่านเดนิทางสูเ่กาะลนัเตาซึง่มขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็น
เกาะทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในคาบสมุทรฮ่องกง น าท่านนัง่กระเช้า Ngong ping 360จากตุงชุงสู่ทีร่าบนองปิง เป็น
กระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก ท่านจะไดช้มทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา (กรณีกระเชา้ปิดจะใชร้ถโค้ช
ขึน้แทน และถา้เกดิเหตุสุดวสิยัไม่สามารถเทีย่วเกาะลนัเตาได ้ จะพาทุกท่านไปเทีย่วสถานทีอ่ื่นทดแทน)พบกบั
สถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege)บนพืน้ที ่ 1.5 เฮคตารอ์สิระ
เทีย่วชมกำรแสดงกลำงแจง้มำกมำย บรเิวณหมู่บำ้นจ ำลองแห่งนี้ท่ำนจะได้พบควำมสนุกทีส่ำมำรถผสมผสำน
ระหว่ำงควำมเจรญิ และวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ด้อย่ำงลงตวัให้ท่านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลิน องคพ์ระสรา้ง
จากการเชื่อมแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบือ้ง
ล่างบรเิวณทะเลจนีใต้ 
หลงัจำกนัน้ใหทุ้กท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมที่City gate Outletเป็นตกึทีข่ำยแต่สนิคำ้รำคำลดพเิศษ 50-
80% ขึน้ไป ไม่ว่ำจะเป็นเสือ้ผำ้ รองเทำ้ นำฬกิำ มอียู่ 70 กว่ำยีห่อ้ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, 
AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และชัน้ใตด้นิจะม ี
Supermarket ขนำดใหญ่ใหทุ้กท่ำนไดเ้ลอืกซือ้สมควรแก่เวลำเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

21.35 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
23.30 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
22.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX709 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
00.15 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
20.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX757 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
22.35 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ไฟลบิ์น ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ 
เสริมเตียง 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ 
ไม่เสริมเตียง 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

18-20 ม.ค. 63 CX654 1500-1850 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,500 

21-23 ก.พ. 63 CX654 1500-1850 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,500 

28 ก.พ.-1 มี.ค. 63 CX654 1500-1850 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,500 

6-8 มี.ค. 63 CX654 1500-1850 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,500 

13-15 มี.ค. 63 CX654 1500-1850 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,500 

20-22 มี.ค. 63 CX654 1500-1850 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,500 

27-29 มี.ค. 63 CX654 1500-1850 
CX617 2135-2340 

11,999 11,999 11,999 3,500 

 
อตัราน้ีรวม 
ค่ำตัว๋เครื่องบนิ และภำษนี ้ำมนั กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง / 
ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำทีพ่กั 2 คนื (กรณีพกั 3 ท่ำน ท่ำนที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำ
เดนิทำง ท่ำนละไม่เกนิ 30 กก. / ค่ำวซี่ำเขำ้เมอืงจนีเป็นวซี่ำกรุ๊ป (กรณีทีม่วีซี่ำจนีอยู่แลว้ไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ่้ำยได)้ / ค่ำ
ประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่ำทปิไกด์ทอ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดกำรเดนิทำงจ่ำยทปิ 200 หยวน/ท่ำน*** (ทปิหวัหน้ำทวัรข์ึน้อยู่กบัควำมพอใจ
ของลูกคำ้) / ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ต่ำงชำต ิ / ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มทีไ่ม่ได้
ระบุไวใ้นรำยกำร / ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนกัเกนิ 30 กก. / ค่ำใชจ่้ำยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำซกั
รดี โทรศพัท ์ค่ำมนิิบำร ์ฯลฯ / ภำษมีูลค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% และกรุณำแจง้ล่วงหน้ำตัง้แต่ท ำกำรจองกรณี
ตอ้งกำรใบก ำกบัภำษ/ี ค่ำภำษเีชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่ำวซี่ำจนีแบบเดีย่วกรณีด่ำนตม. 
แจง้ปิด 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 
***เงื่อนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือตัว๋รถ
โดยสาร และจองห้องพกั เพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

***ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 
บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 

กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบเองทัง้หมด*** 



 

 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง อฟัเดตเพ่ิมเติมตัง้แต่วนัท่ี 23 พ.ค. 2561 
- ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (สแกนส ีหรอืถ่ำยรปูส ีแบบหน้ำตรงเตม็หน้ำเท่ำนัน้ ***ตำมตวัอย่ำง***) 
- หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยใุชง้ำนเหลอืไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 
และตอ้งมหีน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
- ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (นำมสกุลเดยีวกนั ใชท้ีอ่ยู่เดยีวกนัได)้ 
- เบอรโ์ทรศพัท์ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 31 วนั   / คนืค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 16-30 วนั / เกบ็ค่ำใชจ่้ำย 5,000-10,000 บำท แลว้แต่กรณี 
ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 1-15 วนั  / เกบ็ค่ำบรกิำรทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจบ็ทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำทวัรแ์ละเหตุ
สุดวสิยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ 
2. เนื่องจำกสภำวะน ้ำมนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ้ำมนัขึน้ในอนำคต ทำง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่ำภำษนี ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ เพรำะทำงบรษิทัยงัไม่ไดร้วมภำษนี ้ำมนัใหม่ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 
3. เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฏเิสธ
กำรเขำ้ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนกำร 
เดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน 
5. กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เทีย่วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัค่ำบรกิำรคนืได ้ เพรำะกำรช ำระค่ำทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย  
6. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ 
7. กำรท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรฐับำล เพือ่เป็นกำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วดงักล่ำว  คอื
รำ้นหยก รำ้นบวัหมิะ รำ้นผำ้ไหม รำ้นขนม รำ้นจวิเวอรร์ี ่เป็นตน้ หำกท่ำนใดไม่เขำ้รำ้นดงักล่ำวจะตอ้งจ่ำยค่ำทวัรเ์พิม่ ทำง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่ำวแลว้ 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
 เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงิน โทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
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