
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Period ADL SGL 0-18 ปี Airlines Size 

04 – 06(07) เมษายน 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 

05 – 07(08) เมษายน 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

06 – 08(09) เมษายน 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

11 – 13(14) เมษายน 2562 วนัสงกรานต ์ 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

 12 – 14(15) เมษายน 2562  วนัสงกรานต ์ 7,997.- 3,500 +4,500 ZH 20 

 13 – 15(16) เมษายน 2562  วนัสงกรานต ์ 7,997.- 3,500 +4,500 ZH 20 

18 – 20(21) เมษายน 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 

19 – 21(22) เมษายน 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

20 – 22(23) เมษายน 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

25 – 27(28) เมษายน 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 

26 – 28(29) เมษายน 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

27 – 29(30) เมษายน 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เซนิเจ ิ7น..ตงกวน..ฮอ่งกง 4 วนั 
►►HILIGHT..เดนิสะพานแกว้ 3 มติ ิLong Feng Villa Resort Dongguan 

ขอพรเจา้พอ่แชกงหมวิชืMอดงัของฮอ่งกง ... วดักวนอ ู... เจา้แมท่บัทมิ 

อสิระชอ้ปปิ7 งแบรนดเ์นมจใุจ  “ถนนนาธาน”  แหลง่ชอ้ปปิ7 งทีMขาชอ้ปไมค่วรพลาด 

เดนิทางโดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE  (ZH) 

 
หมายเหต ุ: ราคานี7สําหรบัคนไทยเทา่น ั7น / ไมร่วมคา่วซี่า 1,500 บาท ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
 
วนัแรก สนามบินสุวรรณ ภูม ิ – เซินเจ ิ7น – ตงกวน – ����ไฮไลท์���� สะพานแก้ว 3 มิต ิ (3D GLASS 

BRIDGE) – โชวก์ายกรรม – เซนิเจ ิ7น 

00.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �นที� 4 ประตทูางเขา้ที� 4 เคานเ์ตอร ์G สายการ
บนิ SHENZHEN AIRLINE (ZH) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกในดา้นเอกสาร   

02.45 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิ�น  โดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE เที�ยวบนิที� ZH9020  
06.30 น. เดนิทางถงึ นานาชาตเิป่าอนั เซนิเจิ�น นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ 
 นําท่านเดนิทางสู่ ตงกวน อยูท่างตอนเหนือและเป็นเมอืงหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยู่ทางใตข้อง

เซนิเจิ�น มณฑลกวางตุง้ ตงกวนเป็นเมอืงอตุสาหกรรมที�สําคัญ มเีนื�อที�รวม 2,465 ตารางกโิลเมตร ประชากร 
8.32 ลา้นคน มสีภาพอากาศค่อนขา้งรอ้นชื�นมแีสงแดดและฝนตกตลอดทั �งปี ตงกวนเป็นที�รูจั้กกันในชื�อ 
"โรงงานของโลก" และเป็นที�ตั �งของสถานประกอบการที�ลงทุนในต่างประเทศมากกว่า 10,000 รายทําให ้
กลายเป็นหนึ�งในฐานการผลติที�ใหญท่ี�สดุในโลก เมอืงประกอบดว้ยระบบอตุสาหกรรมสมยัใหม ่อเิล็กทรอนกิส์
,เครื�องจักรไฟฟ้า,สิ�งทอเสื�อผา้,เฟอรน์เิจอร,์ผลติภณัฑก์ระดาษ,อาหาร เครื�องดื�มและอตุสาหกรรมเคม ีและยัง
เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม ท่าเรอืที�สําคัญสําหรับการคา้ระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุง้ ตงกวนมปีระวัติ
ความเป็นมามากกวา่ 1,700 ปีและถอืไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สําคัญของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม.) ใหท้่านไดพั้กผ่อนบนรถและชมววิ
สองขา้งทาง จนถงึตงกวน 

นํ า ท่ า น เ ข ้ า สู่  LONG FENG VILLA 
RESORT DONGGUAN สถานที�พักผ่อน
สําหรับครอบครัวและนักท่องเที�ยวใหท้่าน
ไดพ้บกับ ����ไฮไลท์���� สะพานแกว้ 
3  มิต ิ (3D GLASS BRIDGE) แหล่ง
ทอ่งเที�ยวใหมแ่กะกลอ่ง เปิดใหท้่องเที�ยว
เมื�อวันที� 1 มกราคม 2018 มคีวามสูง 88 
เมตรและยาว 333 เมตร พบกบัความเสยีวของทางเดนิกระจกทีMมรีะยะทางอนันา่ตืMนเตน้ 
ทา่นจะไดเ้ห็นทกุสิ�งทกุอยา่งที�อยูภ่ายใตท้างเดนิกระจกทั �งหมด ซึ�งเป็นสะพานกระจกและจะมี
ชว่งที�เป็น 3 มติเิพิ�มความตื�นเตน้ใหท้า่นไดห้วาดเสยีว ถอืเป็น

การทา้ทายนักท่องเที�ยวที�อยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงาม มกีฎอยู่ว่าผูม้า
เยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สันนษิฐานว่าน่าจะชว่ย
ลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี� ระยะทาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!! *หากทา่นไมป่ระสงคท์ี�จะเดนิสะพานแกว้ ท่านสามารถ
เก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แลว้มาเจอกนัที�จดุนัดพบ แตแ่นะนําใหท้่านไดล้องสกัครั �ง  (หมายเหต ุ: สะพาน
แกว้เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�จําเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอยา่งสงูอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจนี 
ดังนั�นหากสะพานไมเ่ปิดใหนั้กท่องเที�ยวเดนิ อันเนื�องจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั�ว
กันว่า เหตุผลเพื�อความปลอดภัยของนักท่องเที�ยวทั �งสิ�น) (ขอ้ตกลงสําคญั ขอ้ตกลงสําคญั หากท่านไม่เดนิสะพานแกว้ 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิc ไมเ่ป็นเหตใุหทํ้าการคนืเงนิทกุกรณี)  

เทีMยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม ชมการแสดงโชวท์ี�ผาดโผนน่าตื�นเตน้ประกอบแสง ส ีเสยีง พรอ้มโชวส์วยงาม

จากนักแสดงหลายชวีติใหท้่านไดส้ัมผัสกบัวัฒนธรรมจนี ชมความแข็งแรงสลับกบัความออ่นชอ้ย เป็นอกีหนึ�ง
โชวท์ี�จะสรา้งความประทับใจใหท้า่น.  
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิ�น เมอืงที�มคีวามทันสมยั ซึ�งเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เมอืงใหมท่ี�มี
ความสวยงามและมกีารวางผังเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  

คํMา                � รบัประทานอาหารคํMา ณ ภตัตาคาร  
 นําคณะเขา้สูท่ ีMพกั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีMสอง เซนิเจ ิ7น – เกาะฮอ่งกง – วดันางช ี– วดัเจา้แมท่บัทมิ – โรงงานจวิเวอรร์ ีM – วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั) 

– ชอ้ปปิ7 งถนนนาธาน – เซนิเจ ิ7น 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง เที�ยวฮอ่งกงโดยรถไฟ ใหท้า่นไดล้องนั�งรถไฟจากเซนิเจิ�นสูฮ่อ่งกง (ใชเ้วลาใน

การเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 
 

นําท่านเดนิทางเขา้สู่ วัดนางช ี(Chi Lin Nunnery) วัดที�สรา้ง
ดว้ยเงนิบรจิาคของประชาชนและดารานักแสดงชื�อดังที�มคีวาม
ศรัทธาในวัดแห่งนี� สรา้งขึ�นมาในปี 1989 ในแบบราชวงศ์ถัง 
เป็นสํานักชแีหง่เดยีวในเกาะฮอ่งกงและมเีพยีงนางชเีท่านั�นไมม่ี
พระอาศัยอยู่ จุดเด่นคือโครงสรา้งของวัดจะไม่ไดใ้ชต้ะปูตอก
เลยจะใชไ้มอ้ย่างเดียวมกีารตกแต่งแบบทันสมัยคลา้ยวัดของ
ญี�ปุ่ น ดา้นในอาคารจะม ีพระพทุธเจา้ เจา้แมก่วนอมิหลายปางที�
สวยงามใหเ้ราไดช้มและขอพรสิ�งศักดิcสทิธิc ในอาคารไมส่ามารถ
ถ่ายรูปไดแ้ละหา้มส่งเสียงดังบรเิวณวัด ท่านสามารถถ่ายรูป
บรเิวณดา้นหนา้อาคารที�จัดแตง่สวนไวอ้ยา่งสวยงามใหไ้ดช้ม 
นํ า ท่ า น เข้ า สู่  ว ัด เจ้ า แ ม่ ท ับ ทิ ม  ทิ น ห ัว  (Tin Hau 
Temple) วัดเก่าแก่และสําคัญอกีวัดหนึ�งของฮ่องกง สรา้งขึ�น
ตั �งแต่ปีค.ศ.1876 มีผูค้นนิยมมากราบไหว ้เมื�อในสมัยก่อน
ฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง ซึ�งเคารพนับถือเจา้แม่
ทับทมิเพราะเชื�อว่าท่านเป็นเทพแห่งทอ้งทะเล เพื�อใหเ้ดนิทาง
ปลอดภัย เวลาออกไปทํางานไกลหรอืออกเรอืหาปลา ชาวบา้น
จงึมกัจะตอ้งมาขอพรเจา้แมท่ับทมิกอ่นออกเดนิทางใหต้ัวเองได ้
เดนิทางปลอดภัยปราศจากภยันตรายและในวัดแห่งนี�ยังมีไฮ
ไลท์อกีอย่างหนึ�งคอื จะพบกับขดธูปสแีดงขนาดใหญ่ ที�แขวน
อยูต่ามเพดานดา้นในวหิารของวัดที�มอียูม่ากมาย ทา่นสามารถที�
จะทําบุญแขวนธูปตามแบบชาวบา้นและเชญิขอพรไดต้าม
อัธยาศัย    นําท่านเยี�ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี� ที�ข ึ�นชื�อของ
ฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ที�ไดรั้บรางวัลอนัดับเยี�ยม และใชใ้นการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้ 
เทีMยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นขอพร วัดแชกงหมวิหรอืวัดกงัหันนําโชค วัดนี�ตั �งอยูท่ี�ตําบลซา่ถิ�น ซึ�งถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็น

วัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึ�นเมื�อ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึ�นชื�อลอืชาในเรื�องความศักดิcสทิธิc
ในดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั�นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิ�งศักดิcสทิธป์ระจําวัด 
ตํานานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึ�นทั�วประเทศ และ
เหตกุารณ์นี�ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบที�ชื�อวา่ขนุพล แช ้กง๊ ที�ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายที�เกดิขึ�นแทบ
ทกุสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ื�อวา่เป็นนักรบที�ไดช้ื�อวา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏที�ไหน
ก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ื�อวา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอื
ว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของ
ฮอ่งกง ถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญข่องธนาคารที�มชี ื�อวา่ตกึใบมดี ซึ�งเป็นตกึที�ถอื
เป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นที�มาของจี�กังหันนําโชคที�มชี ื�อเสยีงของวงการ
การท่องเที�ยวฮอ่งกงที�ไมว่่าทัวรไ์หนที�มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื�อสนิคา้มงคลชิ�นนี� เพื�อเสรมิสรา้ง
บารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ 

  นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�ง ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึ�งเป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั�วทกุมมุโลก เลอืก
ซื�อสนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิ�มจใุจ (อสิระอาหารเย็นเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ�ง) จนถงึเวลานัดหมาย 
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเซนิเจิ�น โดยรถไฟ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม) 
นําคณะเขา้สูท่ ีMพกั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีMสาม เมอืงจําลองฮอนแลนด ์– วดักวนอ ู– ชอ้ปปิ7 ง 3 รา้น – ชอ้ปปิ7 งหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์– สนามบนิเซนิเจ ิ7น  

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําคณะเขา้ชม เมอืงจําลองฮอลแลนด ์ที�สรา้งขึ�นมาเพื�อใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่น
ไดช้มดอกไมจํ้าลอง และสถานที�ตกแตง่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพที�มี
ววิสวย ชมดอกทวิลปิจําลองประจําชาตฮิอลแลนด ์ 
นําท่านเดนิทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple วัดศักดิcสทิธิcที�

ชาวจนีนยิมขอพรในเรื�องหนา้ที�การงาน สักการะขอพรองคเ์ทพ
เจา้กวนอ ูเทพสัญลักษณ์แห่งความซื�อสัตย ์ความจงรักภักดแีละ

ความกลา้หาญ เชญิทา่นขอพรกราบไหวเ้พื�อเป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและครอบครัว
ตามอธัยาศัย    จากนั�นนําท่านไปผ่อนคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพร
จนีและซื�อยาครอบจักวาล“บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจําบา้นที�มชี ื�อเสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ย
รักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ นํ�ารอ้นลวก หรอื นํ�ามัน ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลที�โดน
ลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพื�อป้องกนัผวิ   นําทา่นสู ่รา้นยางพารา ใหท้่านไดฟั้งบรรยายเกี�ยวกบัผลติภณัฑท์ี�ทําจาก
ยางพารา รูจั้กคุณสมบัตแิละเลือกชมเลือกซื�อสนิคา้ตามอัธยาศัย   นําท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมาย
เกี�ยวกบัหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชื�อเป็นของฝาก หรอืเป็นของที�ระลกึแดต่ัวท่านเองไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็น
เวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส 

เทีMยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ...เป็ดปักกิ�ง+ไวนแ์ดง) 
 นําท่าน ชอ้ปปิ�งหล่อหวู่เซ็นเตอร ์อสิระชอ้ปปิ�งของ COPY แบรนดเ์นมที�มใีหเ้ลอืกมากมายหลายอยา่ง หลาย

ยี�หอ้ อาท ิกระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสื�อผา้และอื�นๆ อสิระชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  นําท่าน
เดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเช็คอนิกอ่นขึ�นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.เพื�อหลกีเลี�ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิ
ที�อาจเกดิขึ�น เช่น สภาพการจราจรที�คับคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์
,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิcคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถ
ขึ�นเครื�องกลับตามวันและเวลาเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทัวร.์ 

23.15 น. เดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE เที�ยวบนิที� ZH9019   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีMส ีM สนามบนิสวุรรณภมู ิ

01.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ................................ 
 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ั7งนี7เพืMอประโยชนข์องตวัทา่น
เอง* 

 
บรษัิทขอสงวนสทิธิc : รายการทัวร์ท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื�องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื�นที�ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสาํคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงืMอนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนั�นจะถอืวา่ลกูคา้
รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั}วเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนี7ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั}วเครื�องบนิไปแลว้ 
× ไมร่วมคา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิี�ไม่ไดรั้บการยกเวน้ยื�นวซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิ�ม 5,000 บาท และลกูคา้ 
เป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่วซีา่ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 
 
เดนิทางขึ7นตํMา 15 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการงดออกเดนิทางและ
เลื�อนการเดนิทางไปในวนัอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เง ืMอนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชาํระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
� ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่าํระตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชืMอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชืMอสํารองทีMน ัMง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืMอพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีMยวทรปิใด, วนัทีMใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิrไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืMอ-นามสกุล และอืMนๆ เพืMอใชใ้นการจองต ัtว
เครืMองบนิท ั7งส ิ7น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไม่
มั�นใจโปรดสอบถาม 

เง ืMอนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตั}วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี

ที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิcที�จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิc ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 
เง ืMอนไขและขอ้กําหนดอืMนๆ 

1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวร์นี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทั �งหมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจาก
การที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�
หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั}วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง
ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยว
สว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น 
เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิcในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั}ว
เครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และ

รวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื�อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

 
 
 
  

  

 


