
 

 

 
 

เซินเจิ้น..ตงกวน..ฮ่องกง 4 วัน 

►►HILIGHT..เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan 

ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง ... วัดกวนอู ... เจ้าแม่ทับทิม 

อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ  “ถนนนาธาน”  แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด 

เดินทางโดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE  (ZH) 

 



 

 

หมายเหตุ : ราคานี้ส าหรับคนไทยเท่านั้น / ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เซินเจิ้น – ตงกวน – ไฮไลท์ สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) – 

โชว์กายกรรม – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เซินเจิ้น 

00.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขา

ออก ชั้นที่ 4 ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 

SHENZHEN AIRLINE (ZH) โดยมี เจ้ าหน้ าที่ คอยอ านวย

ความสะดวกในด้านเอกสาร   

02.45 น. เดินทางสู่  เมืองเซิน เจิ้น   โดยสายการบิน  SHENZHEN 

AIRLINE เที่ยวบินที่ ZH9020  

Period ADL SGL 0-18 ปี Airlines Size 

03-05(06) มกราคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
04-06(07) มกราคม 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 
05-07(08) มกราคม 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 
10-12(13) มกราคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
11-13(14) มกราคม 2562 7,557.- 3,500 +4,500 ZH 20 
12-14(15) มกราคม 2562 7,557.- 3,500 +4,500 ZH 20 
17-19(20) มกราคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

21-23(24) กุมภาพันธ์ 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
22-24(25) กุมภาพันธ์ 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
23-25(26) กุมภาพันธ์ 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

28 กุมภาพันธ์-02(03)มีนาคม 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 
01-03(04) มีนาคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
02-04(05) มีนาคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
07-09(10) มีนาคม 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 
08-10(11) มีนาคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
09-11(12) มีนาคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
14-16(17) มีนาคม 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 
15-17(18) มีนาคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
16-18(19) มีนาคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 



 

 

06.30 น. เดินทางถึง นานาชาติเป่าอัน เซินเจิ้น น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ 

 น าท่านเดินทางสู่ ตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมืองหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยู่ทางใต้ของเซินเจิ้น 

มณฑลกวางตุ้ง ตงกวนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ส าคัญ มีเนื้อที่รวม 2,465 ตารางกิโลเมตร ประชากร 8.32 ล้านคน มี

สภาพอากาศค่อนข้างร้อนชื้นมีแสงแดดและฝนตกตลอดทั้งปี  ตงกวนเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "โรงงานของโลก" และเป็น

ที่ตั้งของสถานประกอบการที่ลงทุนในต่างประเทศมากกว่า 10,000 รายท าให้กลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่ใหญ่

ที่สุดในโลก เมืองประกอบด้วยระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องจักรไฟฟ้า,สิ่งทอเสื้อผ้า,เฟอร์นิเจอร์,

ผลิตภัณฑ์กระดาษ,อาหาร เครื่องดื่มและอุตสาหกรรมเคมี และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ท่าเรือที่ส าคัญส าหรับ

การค้าระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุ้ง ตงกวนมีประวัติความเป็นมามากกว่า 1,700 ปีและถือได้ว่าเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญของกวางตุ้ง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถและชมวิวสองข้าง

ทาง จนถึงตงกวน 

น าท่านเข้าสู่ LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN สถานที่พักผ่อนส าหรับครอบครัวและ

นักท่องเที่ยวให้ท่านได้พบกับ ไฮไลท์ สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) แหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง เปิดให้ท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018 มีความสูง 88 เมตรและยาว 

333 เมตร พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้น ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุก

อย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด ซึ่งเป็นสะพานกระจกและจะมีช่วงที่เป็น 3 มิติเพ่ิมความ

ตื่นเต้นให้ท่านได้หวาดเสียว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม มีกฎ

อยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่ วยลดความ

สกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่

ออก!! *หากท่านไม่ประสงค์ที่จะเดินสะพานแก้ว ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แล้วมาเจอกันที่จุดนัดพบ 

แต่แนะน าให้ท่านได้ลองสักครั้ง  (หมายเหตุ : สะพานแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จ าเป็นต้องตรวจสอบและรักษาความ

ปลอดภัยอย่างสู งอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนั้นหากสะพานไม่ เปิดให้

นักท่องเที่ยวเดิน อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกัน

ว่า เหตุผลเพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น) (ข้อตกลงส าคัญ ข้อตกลงส าคัญ หากท่านไม่

เดินสะพานแก้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่เป็นเหตุให้ท าการคืนเงินทุกกรณี)  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเข้าชม โชว์กายกรรม ชมการแสดงโชว์ที่ผาดโผนน่าตื่นเต้นประกอบแสง สี เสียง พร้อมโชว์สวยงามจาก

นักแสดงหลายชีวิตให้ท่านได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีน ชมความแข็งแรงสลับกับความอ่อนช้อย เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่จะสร้าง

ความประทับใจให้ท่าน.  



 

 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ เชิญลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆ บรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง พบกับ

วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ ชมวิธีการปลูกการดูแลรักษา นอกจากนี้ท่านยังสามารถชิมสตรอเบอร์รี่

ได้จากภายในไร่ไดต้ามอัธยาศัย... 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น เมืองที่มีความทันสมัย ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน 

เมืองใหม่ท่ีมีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  

ค่ า                 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก SHENZHEN FX HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สอง เซินเจิ้น – เกาะฮ่องกง – วัดนางชี – วัดเจ้าแม่ทับทิม – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) – ช้อปปิ้ง

ถนนนาธาน – เซินเจิ้น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงโดยรถไฟ ให้ท่านได้ลองนั่งรถไฟจากเซินเจิ้นสู่ฮ่องกง (ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ 1 ชม.) 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ วัดนางชี (Chi Lin Nunnery) วัดที่สร้างด้วย

เงินบริจาคของประชาชนและดารานักแสดงชื่อดังที่มีความศรัทธาใน

วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นมาในปี 1989 ในแบบราชวงศ์ถัง เป็นส านักชีแห่ง

เดียวในเกาะฮ่องกงและมีเพียงนางชีเท่านั้นไม่มีพระอาศัยอยู่ จุดเด่น

คือโครงสร้างของวัดจะไม่ได้ใช้ตะปูตอกเลยจะใช้ไม้อย่างเดียวมีการ

ตกแต่ งแบบทันสมัยคล้ ายวัดของญี่ ปุ่ น  ด้ าน ในอาคารจะมี 

พระพุทธเจ้า เจ้าแม่กวนอิมหลายปางที่สวยงามให้เราได้ชมและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในอาคารไม่สามารถถ่ายรูปได้และ

ห้ามส่งเสียงดังบริเวณวัด ท่านสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าอาคาร

ที่จัดแต่งสวนไว้อย่างสวยงามให้ได้ชม 

น าท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) วัดเก่าแก่

และส าคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1876 มีผู้คน

นิยมมากราบไหว้ เมื่อในสมัยก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง 

ซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทับทิมเพราะเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งท้องทะเล เพื่อให้เดินทางปลอดภัย เวลาออกไปท างานไกล

หรือออกเรือหาปลา ชาวบ้านจึงมักจะต้องมาขอพรเจ้าแม่ทับทิมก่อนออกเดินทางให้ตัวเองได้เดินทางปลอดภัย

ปราศจากภยันตรายและในวัดแห่งนี้ยังมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือ จะพบกับขดธูปสีแดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยู่ตาม

เพดานด้านในวิหารของวัดที่มีอยู่มากมาย ท่านสามารถที่จะท าบุญแขวนธูปตามแบบชาวบ้านและเชิญขอพรได้ตาม



 

 

อัธยาศัย    น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ใน

การเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านขอพร วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันน าโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ต าบลซ่า

ถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้น

เมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่อง

ความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้า

พ่อแช้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่า

ในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิด

บุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้

ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กาย

ของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย 

ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านักงาน

ใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มา

ของจี้กังหันน าโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง  เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อ

สินค้ามงคลชิ้นนี้ เพ่ือเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต 

  น าท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก เลือกซื้อ

สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ (อิสระอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้ง) จนถึงเวลานัดหมาย น าท่าน

เดินทางกลับสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม) 

น าคณะเข้าสู่ที่พัก SHENZHEN FX HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม เมืองจ าลองฮอนแลนด์ – วัดกวนอู – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ – สนามบินเซินเจิ้น  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าคณะเข้าชม เมืองจ าลองฮอลแลนด์ ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชม

ดอกไม้จ าลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้

ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาติ

ฮอลแลนด์  

น าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนนิยมขอพรใน

เรื่องหน้าที่การงาน สักการะขอพรองค์เทพเจ้ากวนอู เทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีและความกล้า



 

 

หาญ เชิญท่านขอพรกราบไหว้เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวตามอัธยาศัย     จากนั้นน าท่านไปผ่อนคลาย

ความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล“บัวหิมะ”ของแท้ 100% 

ยาประจ าบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรือ น้ ามัน 

ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพ่ือป้องกันผิว   น าท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้

ฟังบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางพารา รู้จักคุณสมบัติและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย   น าท่านชม 

ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ ระลึกแด่ตัวท่านเองไหม้เสียจาก

การตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ...เป็ดปักก่ิง+ไวน์แดง) 

 น าท่าน ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ อิสระช้อปปิ้งของ COPY แบรนด์เนมที่มีให้เลือกมากมายหลายอย่าง หลายยี่ห้อ 

อาทิ กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้าและอ่ืนๆ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย  น าท่านเดินทางเข้าสู่

สนามบินเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้น

เครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

23.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE เที่ยวบินที่ ZH9019   

 

วันที่สี ่ สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ................................ 

 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง* 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงินจากนั้นจะถือว่า

ลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 



 

 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ไม่รวมค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพ่ิม 5,000 บาท และลูกค้า 
เป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้) 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  

× ค่าวีซ่า 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
เดินทางขึ้นต่ า 15 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้

คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 



 

 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว

เครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หาก
ไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระ
เงินมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ   อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก
ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 
 
 
 
 


