
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *** ก ำหนดเดนิทำง  วันที่ 14-18 ตุลำคม 2558 (เฟส 1) *** 
 
 เข้ำชมงำน  China import and export fair / Canfon fair 2 วนั 
 นมัสกำรเทพเจ้ำแชกงหมิว  และเทพเจ้ำหวงัต้ำเซียน 
 อำหำร 10 มือ้ / พเิศษ 1 มือ้ บุฟเฟ่ต์นำนำชำต ิ  
 พกัเซ้ินเจิน้ 2 คนื , พกักวำงเจำ 2 คนื 
 พเิศษ!!! แจก SIM CARD จนี  ส ำหรับผู้ใหญ่  ท่ำนละ 1 อัน 

 
 



รำยละเอยีดโปรแกรมทวัร์ 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซ้ินเจิน้      

11.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T  
สายการบิน Emirate Airlines  

14.05 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airlines เท่ียวบินท่ี EK384 ( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ) 
18.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)ซ่ึงตั้งยู่บนเกาะลนัเตา  ของฮ่องกงเป็นดินแดน
  ตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์
  เกาลูน และเกาะเลก็ๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้..น าท่าน เดินทำงสู่เมอืงเซินเจิน้ โดยรถ
  โคช้ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง (ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทาง) ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระดว้ยตวั
  ของท่านเองในการเดินทางขา้มด่านและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที 

จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเซินเจิน้ ซ่ึงเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมือง
เศรษฐกิจการคา้ท่ีส าคญัของจีนทางตอนใตแ้ละเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอีกดว้ย 

ค ำ่                 รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (1) 
 

เข้ำสู่ที่พกั เซินเจิน้ CAA Holy Hotel หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัสอง  เซ้ินเจิน้ – กวำงโจว – ช็อปป้ิงถนนซ่ำงเซ่ียจิว่ – มือ้เย็นพเิศษ  ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์นำนำชำต ิ      

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (2) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศูนยส์มุนไพรจีนหรือบวัหิมะ ให้ท่านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน และ
น าท่าน ชมสินคา้พ้ืนเมืองของเมือง อาทิ เช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผา้ไหม ฯลฯ  ฝากคนท่ีท่านรัก จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองกวางเจา  ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง  (ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทาง) 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (3) 
เดินทางถึงเมืองกวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุง้ มีช่ือเสียงทางดา้นวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัแห่ง
หน่ึงของจีนและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภาคใตข้องจีนตั้งอยู่ปากแม่น ้ าจูเจียง มีประวติัศาสตร์ ยาวนานกว่า 
2,800 ปี คร้ังอดีตและยงัเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวท่ีเปิดตอ้นรับชาว ตะวนัตกท่ีเขา้มาติดต่อคา้ขาย
กวางเจามีอีกช่ือหน่ึงว่า “ เมืองแพะ” ” เล่ากนัว่าเคยมีเซียนห้าองค์ข่ีแพะท่ีปากคาบรวงขา้วเดินทางมาถึงเมืองกวาง
โจวและอวยพรใหถ่ิ้นน้ี “ ไม่มีความอดอยากชัว่นิรันดร์” หลงัจากท่ีเซียนหายตวัไป แพะทั้งหา้ก็กลายเป็นหินหลงัจาก
นั้นเป็นตน้มา กวางเจาก็ไดช่ื้อว่า “เมืองแพะ”   
จากนั้นน าท่านสู่ แหล่งช้อปป้ิง ถนนซ่ำงเซ่ียจิว่ เป็นถนนคนเดินท่ีมีความยาว ถึง 1,218 เมตร  ตวัอาคาร บา้นเรือน
ส่วนใหญ่ยงัคงอนุรักษไ์วซ่ึ้งสถาปัตยกรรมแบบโบราณ เป็นยา่นการคา้ท่ีมีช่ือมาแต่โบราณประมาณ150 ปีก่อน สมยั
สงครามฝ่ิน ค.ศ.1840 ท่ีพระราชส านักราชวงศชิ์งอนุมติัให้เป็นศูนยก์ารคา้ระหว่างประเทศในสมยันั้นจดัเป็นย่าน
การคา้ท่ีติดต่อกบัยโุรปโดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยงัคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอย่างสวยงามซ่ึง



ตอนหลงัคนจีนน ามาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบนัก็ยงัเป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความนิยมอยู่ซ่ึงมีสินคา้
อนัทนัสมยัต่างๆใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมายอาทิเส้ือผา้,กระเป๋า,สินคา้แบรนดเ์นมจีน ฯลฯ 
 

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

เขา้สู่ท่ีพกั กวางเจา Holiday Villa Hotel & Residence Guangzhou หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัสำม  ชมงำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที่ 118   ( เตม็วนั ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (5) 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้ำนำนำชำติกวำงเจำ “กวำงเจำเทรดแฟร์” คร้ังที่ 118 เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจ
งาน ผูป้ระกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกนั ซ่ึงเป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ พบกบัผูป้ระกอบการ ในแต่ละมณฑล
ของจีน แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินคา้ทางดา้นเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  
มากกว่า 100 หมวดหมู่ ใหท่้านไดอิ้สระกบัการดูงาน ( อสิระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชมงำน)  
 
 
 
 
 
 
 



 
เยน็  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร (6) พเิศษ  เมนูเป็ดปักกิง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขา้สู่ท่ีพกั กวางเจา Holiday Villa Hotel & Residence Guangzhou หรือระดบัเดียวกนั 
  

วนัส่ี  ชมงำนกวำงเจำเทรดแฟร์ คร้ังที่ 118 – เซ้ินเจิน้  ( เตม็วนั ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (7) 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้ำนำนำชำติกวำงเจำ “กวำงเจำเทรดแฟร์” คร้ังที่ 118 ให้ท่านไดอิ้สระดูงานตาม

 อธัยาศรัย  (อสิระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชมงำน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเ้วลานดัหมาย  พบกนัท่ีจุดนดัพบ  พาท่านข้ึนรถโคช้ออกเดินทางสู่เมืองเซ้ินเจ้ิน  (ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทาง) 

เยน็  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร (8) 

  เข้ำสู่ที่พกั เซินเจิน้ CAA Holy Hotel หรือระดับเดียวกนั 

 

 

 

 



 
วนัห้ำ  เซ้ินเจิน้ – ฮ่องกง –  วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้ำเซียน –  ร้ำนจวิเวอร์ร่ี – กรุงเทพ ฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (9) 
จากนั้นน าท่านด่านตรวจคนเขา้เมืองเซ้ินเจ้ิน  เพื่อเดินทำงสู่ฮ่องกง  หลงัผ่านกระบวนการคนเขา้เมืองแลว้  น าท่าน
ข้ึนโดยรถโคช้เพื่อเดินทางเขา้ฮ่องกง  ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง (ข้ึนอยูก่บัสภาพจราจร ณ วนัเดินทาง)  จากนั้นเดินทางไป วดั
แชกงหมวิ หรือ วดักงัหัน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายกุว่า 300 ปี คนทัว่ไปและคนจีนมีความเช่ือถือว่า
หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ   แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชคท่ี
ตั้งอยูใ่นวดัเพ่ือจะไดห้มุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัว  ให้มีความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศ
ศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดี   มีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปให ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านนมสัการ เทพเจ้ำหวงัต้ำเซียน ณ วดัหวงัต้ำเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงข้ึนช่ือใน
การดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ   น า ชมโรงงำนTSLซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบจิว
เวอร์ร่ี   ท่ีน่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัต่าง ๆ ไดใ้นราคาพิเศษ 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  (10) 
จากนั้น ใหท่้าน อสิระช้อปป้ิงตำมอธัยำศัย  ยา่นถนนนาธาน  ใหท่้านมีเวลาช็อปป้ิงท่ี OceanTerminal,  Harbour City 
สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , 
Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นท่ีห้าง Toy r’us แหล่งช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี DFS 
Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 
**อสิระรับประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศัย  เพือ่ควำมสะดวกของท่ำนในกำรช็อปป้ิง  ** 
สมควรแก่เวลา  คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

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 ้ าหนกัสมัภาระ 30 กิโลกรัม 
 ค่าบตัรเขา้ชมงานแฟร์  ส าหรับท่านท่ีไม่เคยมีบตัรเขา้งานมาก่อน 
 ค่ารถปรับอากาศระดบัมาตรฐาน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัการเดินทาง 1,000,000บาท 
 ค่าท าวีซ่าจีนแบบเด่ียวส าหรับพาสสปอร์ตไทย ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ (สามารถเขา้ออกได ้1 คร้ัง) 

 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป่าโรงแรม 
 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
 ค่าธรรมเนียมการท าวีซ่ากรณีท่ีลกูคา้เป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตคูเวต พาสสปอร์ตลาว เป็นตน้ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 150 หยวน/ลกูคา้ 1 ท่าน/ตลอดทริป 
 ค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากภยัธรรมชาติ เช่นพาย ุแผน่ดินไหว น ้ าท่วม 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม7% ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบก ากบัเต็มรูปแบบ 
 ค่าใชจ่้านส่วนตวัท่ีนอกเหนือจากรายการ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก มีเตียง + 2 ผูใ้หญ่ เด็กไม่มีเตียง 
+ 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเด่ียว 

14 – 18 ตุลาคม 2558 23,900 22,900 21,900 7,000 



- กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจอง มิฉะนั้นจะ
ถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ พร้อมกบัส่งเอกสารพาสปอร์ตส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 2-3 วนั 

- การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อย
ก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั 

 
กำรยกเลกิ 
- ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ  าทั้งหมด 
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี

บริษทัฯก าหนดไว ้(20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทั
ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋  
ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

- กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

- กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมดัจ  าทุกกรณี 
 
เอกสำรจ ำเป็นส ำหรับท ำบัตรเข้ำงำน 

1. นามบตัรภาษาองักฤษ ท่านละ 2 ใบ 
2. รูปถ่าย 2 น้ิว 2 รูป (พ้ืนขาว หรือฟ้า) 
3. ท่านใดท่ีเคยเขา้งานกวางเจาแฟร์  สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเก่าได ้กรณีท่ีท่านไม่ไดน้ าบตัรเก่ามา จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใน

การท าบตัรใหม่ 200 หยวน/ท่านทั้งน้ีทางบริษทัไม่ไดเ้ป็นผูเ้รียกเก็บแต่เป็นกฎของงานแฟร์ 
 

เงื่อนไขอืน่ ๆ 
1. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (ในกรณีท่ีเป็นโปรแกรมขายหนา้ร้านหรือ

จอยทวัร์ ทั้งน้ีหากมีการเพ่ิมราคาทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบก่อนท่ีท่านจะท าการช าระเงินโดยข้ึนอยูก่บัความยนิยอมของ
ท่าน) 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (ในกรณีช่วงเทศกาลวนัหยดุนกัขตั
ฤกษเ์น่ืองจากมีคณะเดินทางเป็นจ านวนมากซ่ึงทางบริษทัอาจจะมีการสลบัสายการบินเพื่อใหเ้พียงพอต่อจ านวนผูเ้ดินทางโดย
จะเป็นเทียบเท่าระดบัเดียวกนัตามราคาท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม ทั้งน้ีจะมีการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้) 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และ
ความเหมาะสมในการสลบัรายการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั) 

4. เน่ืองจากในปัจจุบนัทางกองตรวจคนเขา้เมืองไดรั้บการแจง้เตือนกรณีท่ีคนไทยลกัลอบออกประเทศเพื่อ วตัถุประสงคใ์การคา้
 แรงงานโดยการแฝงตวัไปกบัคณะทวัร์   ฉะนั้นหากกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิ



 ใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
 ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั 
5. ในกรณีท่ีท่านไม่ใชบ้ริการท่ีระบุไวใ้นรายการเช่น  อาหาร โรงแรม ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท่านไม่สามารเปล่ียนเป็น
 เงินหรือส่ิงอ่ืนทดแทนได ้
6. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย   อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
 ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี   เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ แกไ้ขได ้
 และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ ทวัร์และ
 อุบติัเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  
9. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ 
 จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
- เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

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

ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
- โรงแรมในฮ่องกงมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งมีขนาดกะทดัรัต ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
 
กำรเดนิทำงเป็นครอบครัว 
- หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก

, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัร์ทั้งหมด 

 


