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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้  

10.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตูทางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอร ์T สาย

การบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

14.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK)  เทีย่วบนิที ่EK384 (บรกิารอาหารบน

เครือ่ง) 

18.00 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮ่องกง  น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร,รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

ออกทางออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิน้ โดยรถไฟ  

ค า่               รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – ตงกวน – ไฮไลท์ สะพานแกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) – โชวก์ายกรรม –  

     ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ชอ้ปป้ิงหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่ตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมืองหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยู่ทางใตข้อง

เซนิเจิน้ มณฑลกวางตุง้ ตงกวนเป็นเมืองอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ มีเนื้อทีร่วม 2,465 ตารางกโิลเมตร ประชากร 

8.32 ลา้นคน มีสภาพอากาศค่อนขา้งรอ้นชื้นมีแสงแดดและฝนตกตลอดทัง้ปี ตงกวนเป็นที่รูจ้ักกันในชื่อ 

"โรงงานของโลก" และเป็นที่ตัง้ของสถานประกอบการที่ลงทุนในต่างประเทศมากกว่า  10,000 รายท าให ้

กลายเป็นหนึง่ในฐานการผลติทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เมอืงประกอบดว้ยระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อเิล็กทรอนกิส์

,เครือ่งจักรไฟฟ้า,ส ิง่ทอเสือ้ผา้,เฟอรน์เิจอร,์ผลติภัณฑก์ระดาษ,อาหาร เครือ่งดืม่และอุตสาหกรรมเคมี และยัง

เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม ท่าเรือทีส่ าคัญส าหรับการคา้ระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุง้ ตงกวนมีประวัต ิ

ความเป็นมามากกว่า 1,700 ปีและถอืไดว้่าเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีส่ าคญัของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม.) ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนรถและชมววิสองขา้งทาง จนถงึตงกวน 



 

น า ท่ า น เ ข ้ า สู่  LONG FENG VILLA RESORT 

DONGGUAN สถานที่พักผ่อนส าหรับครอบครัวและ

นักท่องเที่ยวใหท้่านไดพ้บกับ   ไฮไลท ์  สะพาน

แกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยว

ใหม่แกะกล่อง เปิดใหท้่องเที่ยวเมื่อวันที่ 1 มกราคม 

2018 มีความสูง 88 เมตรและยาว 333 เมตร พบกบั

ความเสยีวของทางเดนิกระจกที่มรีะยะทางอนัน่า

ตืน่เตน้ ท่านจะไดเ้ห็นทุกส ิง่ทุกอย่างทีอ่ยู่ภายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด ซึง่เป็นสะพานกระจกและ

จะมชีว่งทีเ่ป็น 3 มติเิพิม่ความตืน่เตน้ใหท้่านไดห้วาดเสยีว ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยาก

มาสมัผัสทวิทัศน์อันงดงาม มกีฎอยู่ว่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานว่า

น่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใส

อาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! *หากท่านไม่ประสงคท์ี่จะเดนิสะพานแกว้ ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศ

โดยรอบ แลว้มาเจอกันที่จุดนัดพบ แต่แนะน าใหท้่านไดล้องสักครัง้  (หมายเหตุ : สะพานแกว้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสงูอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนั้นหาก

สะพานไม่เปิดใหนั้กท่องเที่ยวเดนิ อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า 

เหตผุลเพือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วทัง้ส ิน้) (ขอ้ตกลงส าคญั ขอ้ตกลงส าคญั หากทา่นไม่เดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่เป็นเหตใุหท้ าการคนืเงนิทกุกรณี)  

น าท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม ชมการแสดงโชวท์ี่ผาดโผนน่าตืน่เตน้ประกอบแสง ส ีเสยีง พรอ้มโชว์

สวยงามจากนักแสดงหลายชวีติใหท้า่นไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรมจีน ชมความแข็งแรงสลับกับความอ่อน

ชอ้ย เป็นอกีหนึง่โชวท์ีจ่ะสรา้งความประทบัใจใหท้า่น.  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นน าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซื้อยา

ครอบจักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ีชือ่เสยีงและมีสรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจาก

การโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรือ

จะทาเพื่อป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งด าบนใบหนา้ให ้

หนา้เนียนใส น าท่านสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลี้ยงไหมและการผลติผา้ห่ม

ไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส  น าท่านชมรา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกีย่วกับ

หยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่วัทา่นเอง 

  จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงจุใจกันที ่หา้งหลอหวู่เซ็นเตอร ์หรือที่นักท่องเที่ยว

ชาวไทยเรียกกนัว่า “มาบุญครองเซนิเจิน้”อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของใช ้

ของฝากสนิคา้แบรนดด์งั C-O-P-Y มากมายหลายยีห่อ้ซ ึง่ราคาสนิคา้ข ึน้อยู่กบัความสามารถในการเจรจา 

ค า่               รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูเป็ดปักกิง่+ไวนแ์ดง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์– สนามบนิฮอ่งกง –  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)         

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดี

ไชน์ทีไ่ดร้ับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวง  น าท่าน

ขอพร วัดแชกงหมวิ (วัดกังหันน าโชค) วัดนี้ตัง้อยู่ที่ต าบลซ่าถิน่ ซึง่ถือ

เป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมื่อ 400 

กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรื่องความศักดิส์ทิธิ์

ในดา้นของโชคลาภทรัพย์สนิเงนิทอง โดยมีรูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศักดิส์ทิธ์ประจ าวัด 

ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจีนเกดิกลยีุคมกีารก่อจลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และ

เหตกุารณ์นี้ไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิข ึน้แทบ

ทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนก็



 

จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นกไ็ดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของทา่นคนจนีถอืว่า

มีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของ

ฮ่องกง ถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อื

เป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจี้กงัหันน าโชคทีม่ีชือ่เสยีงของวงการ

การท่องเทีย่วฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้ง

บารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) 

ท่านจะไดพ้บกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชยีซึง่

แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก่ MAINSTREET USA 

ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของที่ระล ึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาด

มากมาย  สว่นตอ่มาคอื TOMORROWLAND ทา่นจะไดส้นุกกบัเครือ่ง

เล่นอันทันสมัยสไตล ์“โลกอนาคต”   และสดุสนุกกับเมืองเทพนิยาย 

FANTASYLAND ท่านจะไดพ้บกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัว

การต์ูนทีท่่านชืน่ชอบ อาทเิช่น สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา ซนิเดอเรลา 

มกิกี้&มินนี่ หมีพูและพอ้งเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่

ใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อดว้ย ADVENTURELAND ดนิแดนแห่งการ

ผจญภัยอันน่าตื่นเตน้ ท่านจะไดล้่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE 

RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่ าอัน น่าตื่น เตน้นานาชนิด 

TARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกับบา้นตน้ไมข้อง ทาร์ซาน   

เดนิต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา 

นานา ชาติ ซ ึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้โดยตุ๊กตาจะมีการ

เคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรก

ดว้ยเสยีงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิและอย่าลืมแวะ

ทกัทายตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย  Toy Story Land    โซนนี้

จะเป็นโซนที่ใหญ่ทีสุ่ดใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นชือ่ดัง Toy 

Story   เพลดิเพลนิกับของเล่นมากมาย หรือ พึง่เปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี้ เครือ่งเล่นทีห่วาดเสยีวทีส่ดุในแดน

ตะวันตก! ที่ กรซิลีย์ กัลซ ์GRIZZLY GULCH  ใหท้่านได ้สัมผัสเครื่องเล่นอันหวาดเสยีว ที่ไม่เป็นลองกับ 

SPACE MOUNTAIN  คือ BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรือ บิก๊ กรซิลยี ์

เมาทเ์ทน รนัอะเวย ์  ใหม่ ล่าสดุ  สตาร ์วอรส์ มาแลว้ สมัผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร ์วอรส์ ทูมอรโ์รว์

แลนด ์เทคโอเวอร”์ นับตัง้แต่กลางเดอืนมถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสู่

ฐานลับของขบวนการต่อตา้นจักรวรรด ิซึง่คุณจะไดพ้บกับฮีโร่ที่ย ิ่งใหญ่ที่สุดของมหากาพย์สตาร์ วอร์ส  

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้่านสนุกสนานกับ

เครือ่งเลน่ตามอัธยาศัย (อสิระอาหารเย็น เพื่อใหท้า่นเพลดิเพลนิกับเครือ่งเลน่ไดอ้ย่างเต็มที)่ ชมไฮไลท ์ของ

ทุกค ่าคืน แขกผูม้ีเกรียตทิุกท่าน ร่วมเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดุจเพชรน ้างาม และ 

ในชว่งสง่ทา้ยของแตล่ะคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อันสวยงามตระการตา *ปล.ท่านใด

ไม่ประสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บัตรเขา้สวนสนุกทุกกรณี  เชญิ

ทา่นอสิระตามอัธยาศยั จนถงึเวลานั 

ดหมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.30 น.    ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK)  เทีย่วบนิที ่EK385 (บรกิารอาหารบน

เครือ่ง) 

23.45 

 น.    ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  
 

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/


 
 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนั้นจะถอืว่า

ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบทกุกรณี. 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร์ ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมค่าวีซา่ส าหรับต่างชาตแิละลูกคา้

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ) 
× คา่วซี่าแบบหมูค่ณะ 1,650 บาท/ทา่น 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพ ือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไม่มั่นใจโปรด
สอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัร์

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่น
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง

ดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทาง
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 



 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใช ้

ในการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกนัภัยสายการบนิ การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้
ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการ

ป้องกนัโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก  


