
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *** ก ำหนดเดินทำง  วนัที ่14-18 ตุลำคม 2558 (เฟส 1) *** 
 เข้ำชมงำน  China import and export fair / Canfon fair 2 วนั 
 นมัสกำรเทพเจ้ำแชกงหมิว  และเทพเจ้ำหวงัต้ำเซียน 
 อำหำร 10 มือ้ / พเิศษ 1 มือ้ บุฟเฟ่ต์นำนำชำติ  / เมนูเป็ดปักกิง่ + ไวน์แดง 
 พกัฮ่องกง 1 คืน / เซ้ินเจิน้ 1 คืน / พกักวำงเจำ 2 คืน 
 ชมโชว์ 3D WATER SHOW 
 พเิศษ!!! แจก SIM CARD จีน  ส ำหรับผู้ใหญ่  ท่ำนละ 1 อนั 

 
 
 



รำยละเอยีดโปรแกรมทัวร์ 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  

11.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ T  
สำยกำรบิน Emirate Airlines  

14.05 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airlines เท่ียวบินท่ี EK384 ( บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง ) 

18.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)ซ่ึงตั้ งยู่บนเกาะลันเตา  ของฮ่องกงเป็น
ดินแดน ตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิว
เทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ  

  จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น โดยรถโคช้ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง (ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทาง) 
ท่าน  จะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระดว้ยตวัของท่านเองในการเดินทางขา้มด่านและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลา
ใน  การเดิน ประมาณ 45-60 นาที  เมืองเซินเจิน้ ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้
เป็น  เมืองเศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวม  เทคโนโลยแีละความทนัสมยัอีกดว้ย 
ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (1) 

เข้ำสู่ทีพ่กัเซ้ินเจิน้  CAA  HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัสอง  เซ้ินเจิน้ – ร้ำนยำบัวหิมะ  – ร้ำนหยก – ช็อปป้ิงหลอวู่ - กวำงโจว – ช็อปป้ิง ถนนซำงเซ่ียจิ่ว  

  – ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์อำหำรนำนำชำติ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (2) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ ให้ท่านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน 
และน าท่าน ร้ำนหยก  ให้ท่านเลือกซ้ือของฝากคนทางบา้น จากนั้นพาท่านสู่แหล่งช็อปป้ิงช่ือดงั หลอวู่ อิสระช็
อปป้ิงตามอธัยาศรัย 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (3) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกวำงเจำ  ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง  (ข้ึนอยู่กบัสภาพ
การจราจร ณ วนัเดินทาง) เดินทำงถึงเมืองกวำงเจำ เมืองเอกของมณฑลกวางตุง้ มีช่ือเสียงทางดา้นวฒันธรรม
และประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของจีนและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภาคใตข้องจีนตั้งอยูป่ากแม่น ้ าจู
เจียง มีประวติัศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี คร้ังอดีตและยงัเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวท่ีเปิด
ตอ้นรับชาว ตะวนัตกท่ีเขา้มาติดต่อคา้ขายกวางเจามีอีกช่ือหน่ึงวา่ “ เมืองแพะ” ” เล่ากนัวา่เคยมีเซียนห้าองค์ข่ี
แพะท่ีปากคาบรวงข้าวเดินทางมาถึงเมืองกวางโจวและอวยพรให้ถ่ินน้ี “ ไม่มีความอดอยากชั่วนิรันดร์” 
หลงัจากท่ีเซียนหายตวัไป แพะทั้งหา้ก็กลายเป็นหินหลงัจากนั้นเป็นตน้มา กวางเจาก็ไดช่ื้อวา่ “เมืองแพะ”   
จากนั้นน าท่านสู่ แหล่งช้อปป้ิง ถนนซ่ำงเซ่ียจ่ิว  เป็นถนนคนเดินท่ีมีความยาว ถึง 1 ,218 เมตร  ตวัอาคาร 
บา้นเรือนส่วนใหญ่ยงัคงอนุรักษไ์วซ่ึ้งสถาปัตยกรรมแบบโบราณ เป็นยา่นการคา้ท่ีมีช่ือมาแต่โบราณประมาณ
150 ปีก่อน สมยัสงครามฝ่ิน ค.ศ.1840 ท่ีพระราชส านกัราชวงศชิ์งอนุมติัให้เป็นศูนยก์ารคา้ระหวา่งประเทศใน



สมยันั้นจดัเป็นยา่นการคา้ท่ีติดต่อกบัยุโรปโดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยงัคงรักษาไวแ้บบทรง
โบราณอยา่งสวยงามซ่ึงตอนหลงัคนจีนน ามาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบนัก็ยงัเป็นยา่นชอ้ปป้ิง
ท่ีมีความนิยมอยูซ่ึ่งมีสินคา้อนัทนัสมยัต่างๆใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมายอาทิเส้ือผา้,กระเป๋า,สินคา้แบรนด์เนมจีน 
ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (4)   *** พิเศษเมนู บุฟเฟ่ตน์านาชาติ 

เข้ำสู่ทีพ่กั กวำงเจำ Holiday Villa Hotel & Residence Guangzhou หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัสำม  กวำงโจว – ดูงำนกวำงเจำเทรดแฟร์  คร้ังที ่118  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (5) 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้ำนำนำชำติกวำงเจำ “กวำงเจำเทรดแฟร์” คร้ังที่ 118 เพื่อมองหาช่องทางทาง
ธุรกิจงาน ผูป้ระกอบการ มากกวา่ 5,000 รายมารวมกนั ซ่ึงเป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ พบกบัผูป้ระกอบการ ในแต่
ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทัว่โลก ให้ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวม
สินคา้ทุกประเภท อาทิเช่น สินคา้ทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ  มากกว่า 100 
หมวดหมู่ ใหท้่านไดอิ้สระกบัการดูงาน ( อสิระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชมงำน)  
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร ( 6) พเิศษ  เมนูเป็ดปักกิง่ 
เข้ำสู่ทีพ่กั กวำงเจำ Holiday Villa Hotel & Residence Guangzhou หรือระดับเดียวกนั 
 
 



วนัส่ี  กวำงโจว – ดูงำนกวำงเจำเทรดแฟร์  คร้ังที ่118  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (7) 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้ำนำนำชำติกวำงเจำ “กวำงเจำเทรดแฟร์” คร้ังที ่118 ใหท้่านไดอิ้สระดูงานตาม

 อธัยาศรัย  (อสิระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชมงำน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้เวลานัดหมาย  พบกันท่ีจุดนัดพบ  พาท่านข้ึนรถโค้ชออกเดินทางสู่เมืองเซ้ินเจ้ิน  (ใช้เวลาประมาณ 3-4 
ชัว่โมง 
ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทาง) 

เยน็  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร (8) 

  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองฮ่องกง    

เข้ำสู่ทีฮ่่องกง  PANDA  HOTEL  หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัห้ำ  ฮ่องกง – วดัแชกงหมวิ –รีพลสัเบย์ – วทิเตอเรียพคี - ร้ำนจิวเวอร์ร่ี – ร้ำนสมุนไพร  

  – อสิระช็อปป้ิงนำธำน 

เช้ำ  รับประทำนแบบติ่มซ ่ำ  ณ ภัตตำคำร (9) 
จากนั้นเดินทางไป วดัแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายกุวา่ 300 ปี คนทัว่ไป
และคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากได้ไปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ   
แล้วจะต้องไปหมุนกังหันน าโชคท่ีตั้ งอยู่ในวดัเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัว  ให้มีความ
เจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดี   มีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วย
หมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปให ้ 
 
 
 
 
 
 



 
 จากนั้นน าท่านข้ึนสู่เขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงและสวยของฮ่องกง สัมผัสบรรยำกำศบริสุทธ์ิสดช่ืน 

สำมำรถชมทัศนียภำพอันงดงำมของ เกำะฮ่องกงและเกำลูนได้ทั้งเกำะอย่ำงชัดเจน ทั้งน้ียงัต่ืนตากบัตึกระฟ้าท่ี

สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึก

อ่ืนๆ อันเป็นท่ีตั้ งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ  จากนั้นน าท่าน

นมสัการขอพรจากเจ้ำแม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY 

ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3ปี  จากนั้นให้ท่านไดรั้บพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึง

ถือวา่เป็นจุดรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้งยงัใหท้่านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (10) 
หลงัอาหารน า ชมโรงงำนTSL ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบจิวเวอร์ร่ี   ท่ีน่ี
ท่านสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัต่าง ๆ ไดใ้นราคาพิเศษ  จากนั้นพาท่านชมร้ำนสมุนไพร 
 น าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้

ท่านเตม็อ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา

, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซ้อน

มากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้

เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

ไดเ้วลานดัหมาย  พาท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
21.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airlines เท่ียวบินท่ี EK385 
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
 ************************************************************************ 

อตัรำค่ำบริกำร 

 
*** หมายเหตุ: เด็กหมายถึง  อาย ุ2-11 ปี 
 
อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ไป-กลบั โดยสายการบิน Emirate Airlines 
 ค่าษีสนามบิน 
 ค่าภาษีน ้ามนั 
 ค่าน ้าหนกัสัมภาระ 30 กิโลกรัม 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็ก มีเตียง + 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง + 2 ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

วนัท่ี  14 – 18 ตุลาคม 2558 24,900 23,900 22,900 7,000 



 ค่าบตัรเขา้ชมงานแฟร์  ส าหรับท่านท่ีไม่เคยมีบตัรเขา้งานมาก่อน 
 ค่ารถปรับอากาศระดบัมาตรฐาน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัการเดินทาง 1,000,000บาท 
 ค่าท าวซ่ีาจีนแบบเด่ียวส าหรับพาสสปอร์ตไทย ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ (สามารถเขา้ออกได ้1 คร้ัง) 

 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป่าโรงแรม 
 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
 ค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีากรณีท่ีลูกคา้เป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตคูเวต พาสสปอร์ตลาว เป็นตน้ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกิน

จากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 150 หยวน/ลูกคา้ 1 ท่าน/ตลอดทริป 
 ค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากภยัธรรมชาติ เช่นพาย ุแผน่ดินไหว น ้าท่วม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบก ากบัเตม็รูปแบบ 
 ค่าใชจ่้านส่วนตวัท่ีนอกเหนือจากรายการ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

 
เงื่อนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง และช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท หลังจากท าการจอง 

มิฉะนั้นจะถือวา่การจองไม่สมบูรณ์ พร้อมกบัส่งเอกสารพาสปอร์ตส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 2-3 วนั 
- การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
กำรยกเลกิ 
- ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 



- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ า
ตัว๋  ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

- กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมดัจ าทุกกรณี 
 
เอกสำรจ ำเป็นส ำหรับท ำบัตรเข้ำงำน 

1. นามบตัรภาษาองักฤษ ท่านละ 2 ใบ 
2. รูปถ่าย 2 น้ิว 2 รูป (พื้นขาว หรือฟ้า) 
3. ท่านใดท่ีเคยเข้างานกวางเจาแฟร์  สามารถใช้บัตรเข้างานอันเก่าได้ กรณีท่ีท่านไม่ได้น าบัตรเก่ามา จะต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมในการท าบตัรใหม่ 200 หยวน/ท่านทั้งน้ีทางบริษทัไม่ไดเ้ป็นผูเ้รียกเก็บแต่เป็นกฎของงานแฟร์ 
 

เงื่อนไขอืน่ ๆ 
1. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (ในกรณีท่ีเป็นโปรแกรมขายหนา้ร้าน

หรือจอยทวัร์ ทั้งน้ีหากมีการเพิ่มราคาทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบก่อนท่ีท่านจะท าการช าระเงินโดยข้ึนอยูก่บัความ
ยนิยอมของท่าน) 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (ในกรณีช่วงเทศกาลวนัหยุด
นกัขตัฤกษเ์น่ืองจากมีคณะเดินทางเป็นจ านวนมากซ่ึงทางบริษทัอาจจะมีการสลบัสายการบินเพื่อใหเ้พียงพอต่อจ านวนผู ้
เดินทางโดยจะเป็นเทียบเท่าระดบัเดียวกนัตามราคาท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม ทั้งน้ีจะมีการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้) 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์
และความเหมาะสมในการสลบัรายการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั) 

4. เน่ืองจากในปัจจุบนัทางกองตรวจคนเขา้เมืองไดรั้บการแจง้เตือนกรณีท่ีคนไทยลกัลอบออกประเทศเพื่อ วตัถุประสงค์
ใการคา้ แรงงานโดยการแฝงตวัไปกบัคณะทวัร์   ฉะนั้นหากกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน
และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั 

5. ในกรณีท่ีท่านไม่ใชบ้ริการท่ีระบุไวใ้นรายการเช่น  อาหาร โรงแรม ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท่านไม่สามาร
เปล่ียนเป็นเงินหรือส่ิงอ่ืนทดแทนได ้

6. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
 ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี   เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ ทวัร์
และอุบติัเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  

9. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ 
 จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 



ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
- เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
- กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
- โรงแรมในฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องมีขนาดกะทดัรัต ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
 
กำรเดินทำงเป็นครอบครัว 
- หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมง
ติดต่อกนัท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
หมำยเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งฮ่องกง และเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้

พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนาม คือ  

เซ้ินเจิน้ : ร้านหยก+ร้านนวดเทา้ + ร้านชา+ ร้านยา  

ฮ่องกง : ร้านจิวเวอร์ร่ี  

ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่าน 

ทราบวา่  ร้านทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นำท ีซ้ือ 

หรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  หากท่านไม่ลงร้าน  ท่านตอ้ง 

ช าระเพิ่มค่าทวัร์  ท่านละ 250 หยวน 


