
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11366 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 



  

โปรโมช ัน่นี ้ใชว้ซีา่กรุป๊แบบ 144 เทา่น ัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิ
เลม่อยูแ่ลว้ 

วซีา่กรุป๊ของทา่นจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงจนี และวซีา่ในเลม่ของทา่นจะถกูใชง้านทนัท ี

ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบวซีา่ตดิเลม่ของทา่น 
หากทา่นตอ้งไปท าใหมท่กุกรณี 

 

ฮอ่งกง  เซนิเจ ิน้  ชอ้ปป้ิง  4 วนั 3 คนื 

ไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดัชือ่ดงัของเกาะฮอ่งกง วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั)  

นมสัการเจา้แมก่วนอมิ หาดรพีลสัเบย ์/ ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ เต็มอ ิม่  

เดนิทางโดยสายการบนิเอธโิอเปียนแอรไ์ลน ์น ัง่สบายๆ มจีอสว่นตวัพรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง  

ET608  BKK  HKG  14.15-18.20 / ET609  HKG BKK  22.55-00.35 

หมายเหต ุ: ราคานีไ้มม่รีาคาเด็ก,ไมร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท,ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Period ADL SGL 0-18 ปี Airlines Size 

11 – 14 มกราคม 62 (ศ-จ) 7,997 +4,500 +5,000 ET 20 

18 – 21 มกราคม 62 (ศ-จ) 7,997 +4,500 +5,000 ET 20 

25 – 28 มกราคม 62 (ศ-จ) 7,997 +4,500 +5,000 ET 20 

01 - 04 กมุภาพนัธ ์62 (ศ-จ)  7,997 +4,500 +5,000 ET 20 

08 - 11 กมุภาพนัธ ์62 (ศ-จ) 7,997 +4,500 +5,000 ET 20 

15 - 18 กมุภาพนัธ ์62 (ศ-จ) 7,997 +4,500 +5,000 ET 20 

22 - 25 กมุภาพนัธ ์62 (ศ-จ) 7,997 +4,500 +5,000 ET 20 

01 - 04 มนีาคม 62 (ศ-จ) 7,997 +4,500 +5,000 ET 20 

08 - 11 มนีาคม 62 (ศ-จ) 7,997 +4,500 +5,000 ET 20 

15 - 18 มนีาคม 62 (ศ-จ) 7,997 +4,500 +5,000 ET 20 

22 - 25 มนีาคม 62 (ศ-จ) 7,997 +4,500 +5,000 ET 20 

29 ม.ีค. - 01 เม.ย. 62 (ศ-จ) 7,997 +4,500 +5,000 ET 20 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้                                         

11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอร ์T สาย

การบนิเอธโิอเปียนแอรไ์ลน ์(ET) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.15 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิเอธโิอเปียนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ET608 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.20 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปัก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

ออกทางออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่   

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจิน้ โดยรถไฟ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์– สวนสาธารณะโลตสัฮลิล ์– รา้นบวัหมิะ,รา้นผา้ไหม,รา้นหยก – 

ชอ้ปป้ิงหลอหวูเ่ซ็นเตอร ์– โชวน์ า้พุเตน้ระบ า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเขา้ชม เมอืงจ าลองฮอลแลนด์ ที่สรา้งขึน้มา

เพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้มดอกไม ้

จ าลอง และสถานที่ ตกแต่ งให เ้หมือนประเทศ

ฮอลแลนด ์ใหท้่านไดถ้่ายภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิ

ลปิจ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด ์ 

 จากนั้นน าท่านสู่  สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ ที่ตั ้ง

อนุสาวรยีข์องท่านเติง้เสีย่วผงิ ทีท่รงมแีนวคดิอยากจะ

สรา้งเมอืงเซนิเจิน้ใหท้ันสมยั และเป็นเมอืงทีม่เีศรษฐกจิล ้ายคุ ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบับรรยากาศแสนสบาย 

และถา่ยภาพทีร่ะลกึของทา่นเติง้เสีย่วผงิ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบจัก

วาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่

ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส  

น าท่านสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้ห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส  น าท่าน

ชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงจุใจกันที ่หา้งหลอหวู่เซ็นเตอร ์หรอืทีนั่กท่องเทีย่ว

ชาวไทยเรยีกกนัวา่ “มาบญุครองเซนิเจิน้”อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของใช ้

ของฝากสนิคา้แบรนดด์ัง C-O-P-Y  มากมายหลายยีห่อ้ซึง่ราคาสนิคา้ขึน้อยู่กับ

ความสามารถในการเจรจา 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

http://bit.ly/2NMk5YE


 น าทา่น ชมโชวน์ ้าพเุตน้ระบ า การแสดงโชวน์ ้าพปุระกอบดว้ยแสง ส ีเสยีงดนตรทีี่

หนักเบา พรอ้มความอ่อนชอ้ยของสายน ้าประกอบเอฟเฟคเฉพาะตัว ใหท้่านได ้

ชมการแสดงชดุต่างๆ อาท ิเหนิหาวสูส่วรรค ์ฯลฯ ตามอัธยาศัย (หมายเหตุ กรณี

โชวปิ์ดการแสดง ทางบ.ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายหรอืจัดรายการอืน่ทดแทน 

เนือ่งจากเป็นรายการทีแ่ถมฟร)ี 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง (อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั) – เซนิเจ ิน้      

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ฮอ่งกง พรอ้มกนัโดยไมต่อ้งลากกระเป๋า โดยรถไฟ  สบายๆเทีย่วฮอ่งกง สนุกสนานชอ้ป

ป้ิง แบบเต็มเหนี่ยวหรอืบางท่านตอ้งการเทีย่วเอง โดยไมอ่ยากวุ่นวายไปกลุ่มใหญ่หรอืบางท่านตอ้งการไป

ถ่ายภาพในจุดต่างๆแบบกันเอง เชญิท่าน อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมี

ชือ่เสยีงที่ ย่านจมิซาจุ่ย ซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮ่องกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลาย

ชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  

Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจตามอธัยาศัย  

 

 แหลง่ชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมมุโลก เลอืกซือ้สนิคา้

ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ  

 แหลง่ชอ้ปป้ิง โอเชีย่นเทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าทีม่หีเ้ลอืกชมและชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิ

ESPRIT , EMPORIO ARMANI , GIORGIO ARMANI , DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนู TOY’S 

US (อสิระอาหารกลางวันและเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น) จนถงึเวลานัดหมาย 

หมายเหต ุ:  การเดนิทางระหวา่ง เซนิเจิน้-ฮอ่งกง-เซนิเจิน้  จะใชว้ซีา่แบบเขา้ออกพรอ้มกนัทัง้กรุ๊ป  ขอความรว่มมอืในการรักษา 

 เวลาดว้ยคะ 

17.00 น. พบหัวหนา้ทัวร์ ณ จุดนัดพบ  จากนั้นน าคณะเดนิทางกลับสู่ เซนิเจิน้ โดยรถไฟ (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.)  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – จดุชมววิวคิตอเรยีพอยท ์– หาดรพีลสัเบย ์– โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – 

ชอ้ปป้ิงฮอ่งกง – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เกาะฮ่องกง โดยรถไฟ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  น าท่านเทีย่วเกาะฮอ่งกง 

ชมววิ VICTORIA POINT หนึง่ในแหลง่ท่องเทีย่วยอดนยิม เป็นจดุชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กบัความสวยงามอา่ว

วคิตอเรยีที่มชี ือ่เสยีงระดับโลกและตกึระฟ้าที่พุ่งทะยานขึน้สูงตัดกับแนวเขาเขยีวขจีอันแสนสวยงามเชญิ

ถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

น าท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ (REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทร์

เสีย้วแหง่นี้สวยทสีดุแห่งหนึง่และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์

ไปหลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ที่

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่

ชายหาดใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชค

ลาภเพือ่เป็นสริมิงคลขา้มสะพานต่ออายุซ ึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมี

อายเุพิม่ขึน้ 3 ปี   น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีร่างวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้น

การเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



น าท่านขอพร  วัดแชกงหมวิหรอืวัดกังหันน าโชค วัดนี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่

ถิน่ซ ึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกงเป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งขึน้เมือ่

400กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศ์ชงิขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความ

ศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทองโดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแช ้

กง๊และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัดต านานเล่าวา่ในชว่งปลาย

ขอราชวงศ์ชงิแผ่นดนิจีนเกดิกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ทั่ว

ประเทศและเหตุการณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่ว่าขนุพลแชก้๊งที่

ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิและท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คย

แพใ้ครเพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็น

ดาบไรพ้่ายเชน่กันดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการ

ต่อสูเ้ป็นอยา่งสงูธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกงถงึกับจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่

ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดีซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกงยังเป็น

ทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืก

เชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้บัชวีติ 

จากนั้นน าท่านสู่ สถานที่ชอ้ปป้ิง  *อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย*  จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู่

สนามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉิน

ที่อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์  

22.55 น.    ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิเอธโิอเปียนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ET609 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

00.35 น.    ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  

 
 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  : รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้

รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 



หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละ

ลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

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

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ,  

× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง

ส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่าง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 
 


