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อตัราคา่บรกิาร 

  ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-18 ปี พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

วนัที ่13-15 กนัยายน 61 8,765 11,999 4,500  

วนัที ่20-22 กนัยายน 61 8,765 11,999 4,500  

วนัที ่11-13 ตลุาคม 61 10,999 12,999 4,500  

วนัที ่18-20 ตลุาคม 61 10,999 12,999 4,500  

วนัที ่25-27 ตลุาคม 61 10,999 12,999 4,500  

วนัที ่01-03 พฤศจกิายน 61 10,999 12,999 4,500  

วนัที ่08-10 พฤศจกิายน 61 10,999 12,999 4,500  

วนัที ่12-14 พฤศจกิายน 61 10,999 12,999 4,500  

วนัที ่15-17 พฤศจกิายน 61 10,999 12,999 4,500  

วนัที ่22-24 พฤศจกิายน 61 10,999 12,999 4,500  

วนัที ่29 พฤศจกิายน -01 ธนัวาคม 61 10,999 12,999 4,500  

วนัที ่06-08 ธนัวาคม 61 11,999 13,999 4,500  

วนัที ่13-15 ธนัวาคม 61 11,999 13,999 4,500  

วนัที ่20-22 ธนัวาคม 61 12,999 15,999 4,500  

วนัที ่28-30 ธนัวาคม 61 14,999 16,999 4,500  

วนัที ่29-31 ธนัวาคม 61 17,999 19,999 6,000 วนัปีใหม ่

วนัที ่30-01 มกราคม 61 21,999 23,999 6,000 วนัปีใหม ่
 

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิจนถงึ 2 ขวบ) ราคา 7,000 บาท 
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วนัแรก   สนามบนิดอนเมอืง – ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้                                                                        (--/อสิระ/D)  

03.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่3 ประตูทางเขา้ที ่3 สายการบนิไทยแอร์
เอเชยี  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.30 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี  เทีย่วบนิที ่FD508  
10.15 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้รับสมัภาระเรยีบรอ้ย พบไกดท์อ้งถิน่ 
 

อสิระกบัการทอ่งเทีย่ว หรอื เลอืกซือ้ทวัร ์Optional 
***ซือ้แลว้ไมส่ามารถยกเลกิและไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี*** 

 
Optional 1    รายการทัวรเ์ลอืกซือ้เพิม่เตมิ HongKong Disneyland ราคา 2,700 บาทตอ่ทา่น ไกดแ์นะน าการเดนิทาง 

 (อสิระอาหารกลางวัน เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วของทา่น) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เดนิทางสูด่นิแดนแหง่ความฝัน Hongkong Disneyland แหง่นี้เป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ั่วโลก

และเป็นสวนสนุกแห่งที ่11 ของดสินีย ์เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและ    
รสีอรต์ ระดับโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา  

- กรซิลยีก์ลัช สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มันส ์ไม่
เหมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มายน ์คารส์”  

- ทอย สตอรีแ่ลนด ์ธมีแลนดจ์ากดสินียพ์คิซารส์ าหรับเด็กทกุวยั เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏบิตักิารรว่มกบักอง
ก าลังของแอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป 

- เมนสตรที ยู เอส เอ กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกิันทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลทอ์อฟแฟนตาซ ี
พาเหรด 2 รอบของทกุวัน 

- ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านหว้งอวกาศอันมดืมดิไปกับโรลเลอรโ์คสเตอร ์“สเปซเมาทเ์ท่น” และ
“บซัไลทเ์ยยีรแ์อสโทร บลาสเทอร”์  

- แฟนตาซแีลนด ์ดืม่ด า่ไปกบัโลกแหง่เทพนยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกับเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตาม
เรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์”  

- แอดเวนเจอรแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่การผจญภัยอนัน่าตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจกับการผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิา
ในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครซู”  

http://bit.ly/2NMk5YE
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- มสิทคิ พอยท ์ชมพพิธิภัณฑส์ว่นตัวของทา่นลอรด์ ซึง่อยูภ่ายในคฤหาสนท์ีต่กแตง่ในสไตลว์กิตอเรยีน และเมือ่ใดก็ตามทีเ่จา้ลงิ
นอ้ย อลัเบริต์ เพือ่นเดนิทางคูใ่จของทา่นลอรด์ ไดเ้ลน่ซกุซนเปิดหบีเครือ่งดนตรโีบราณ เมือ่นัน้ผงวเิศษ มวิสคิ 
ดัสท ์จะถูกปลดปล่อยออกมาจากหบี และน่ันหมายถงึการผจญภัยสดุทา้ทายไดเ้ริม่ตน้ขึน้ แฟนๆไอรอนแมน 
ซเูปอรฮ์โีร่สดุฮอตจากคา่ยมารเ์วล หา้มพลาด! เพราะฮอ่งกง ดสินียแ์ลนด ์เปิดธมี Iron Man Experience (ใน
โซน Tomorrow land) ในวันที ่11 มกราคม 2017 ทีผ่า่นมา ไฮไลทเ์ด็ดคอื การขึน้ยาน Iron Wing บนิไปกบัไอ
รอนแมน ปราบเหลา่รา้ยทีอ่อกมาถลม่ฮอ่งกง จัดเต็มกับเทคโนโลยแีละชดุเกราะสดุล ้าทีส่รา้งโดย โทนี่ สตารค์ 
มาโชวใ์หแ้ฟนๆดกูัน ไมว่า่จะเป็น Iron Man MARK III ,  เตาปฏกิรณ์อารค์และเครือ่งตา้นแรงโนม้ถว่ง Iron 
Wing , ชดุ Iron Man MARK I และอืน่ๆ อกีเพยีบ 

 
Optional 2.    รายการทัวรเ์ลอืกซือ้เพิม่เตมิ กระเชา้นองปิง ราคา 850 บาทตอ่ทา่น ไกดแ์นะน าการเดนิทาง 

(อสิระอาหารกลางวัน เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วของทา่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดนิทางสู ่เกาะลนัเตา ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกงเปลีย่นอริยิาบถขึน้เคเบิล้ไฟฟ้า น ัง่กระเชา้ 
นองปิงชมววิ 360 องศา  หนา้ตา่งเป็นกระจกใสทีส่ามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบพาโนรามา่ ในมุม
กวา้งถงึ 360 กราบไหวข้อพรพระใหญ ่หรอืเรยีกวา่ พระพทุธรปูเทยีนถาน ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาองค์
พระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้อสิระใหท้า่นไดส้ัมผัสกับหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง 
(Ngong Ping Village) ใหท้า่นเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมูบ่า้น
จ าลองแหง่นี้ทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลง
ตัวจน จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่City Gate Outlet  เป็นตกึทีข่ายแตส่นิคา้ Late Season และปรับราคาตัง้แต ่
50% ขึน้ไป มอียู ่70 กวา่ยีห่อ้ ตั่งแตย่ีห่อ้ Nike, Addidas, Roots, Puma,ไปจนถงึแบรนดเ์นม เชน่ Bally, AX, 
DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse (กลุม่สนิคา้แบรนดดั์งๆ ของรา้น On Pedder), Polo, 
Samsonite , Crocs, Agatha (เครือ่งประดับรปูนอ้งหมา), Vivienne Tam, DVF (Diane Von Furstenberg และ 
I.T. ซึง่เป็นกลุม่แฟชัน่ชัน้น าของฮอ่งกง เหมอืน Club 21 ทีป่ระเทศไทย และสงิคโปร ์
สมควรแกเ่วลา พบกนั ณ จดุนัดหมาย  
น าทา่นออกเดนิทางสูเ่ซนิเจ ิน้ โดยรถไฟ 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตะลยุเมอืงเซนิเจิน้ เมอืงทีม่คีวามทันสมัยซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี รัฐบาลจนีมี
ความภมูใิจในเมอืงใหมแ่หง่นี้เป็นอยา่งมาก เนื่องจากทีน่ี่มคีวามสวยงาม และมกีารวางผังเมอืงอยา่งเป็นระบบ
ระเบยีบ น าคณะผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หลังผา่นพธิกีารตรวจเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ท ี ่1)  
ทีพ่กั  Lee.   Garden hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง  พพิธิภณัเซนิเจ ิน้ - สวนดอกไม ้ฮอลแลนด ์ – รา้นยาจนี – รา้นหยก – รา้นยางพาราหรอืรา้นเยือ่ไผ ่– 
                       ชอ้ปป้ิงหลอ่วู ่- โชวน์ า้พเุตน้ระบ า                                                                                 (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่2) 
 น าทา่นเดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ (Shenzhen Museum)  พพิธิภัณฑน์ี้ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ภายในมี

การจัดแสดงนิทรรศการเกีย่วกับเมืองเซนิ
เจิ้น  มีทั ้งโบราณวัตถุ  ประวัติศาสตร ์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ศลิปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แตปี่ 1988 ให ้
ท่านไดช้มตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอัน
ส ม ค ว ร น า ท่ า น ช ม  ส ว น ด อ ก ไ ม ้
ฮอลแลนด(์The Flower Town In 
Holland) ในเซนิเจิน้ โดยไดอ้อกแบบและ  
ก่อสรา้งเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดนิ ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอรแ์ลนดข์นานแท ้ทีน่ยิมออกแบบหลังคาหนา้จ่ัวใหล้วดลายไมซ่ ้ากัน ราวกับจะ
ประกวดประชนักนัก็ไมป่าน เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม ่ก าลังเป็นนยิมในขณะนี้ ทีน่ี่เป็นสวนสาธารณะทีม่รีา้น
ดอกไม ้และมุมภาพภาพทีส่วยงาม อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟใหน่ั้งชลิลก์ัน โดยแตล่ะรา้นจะไดรั้บการออกแบบใหม้ี
สไตล ์และคงเอกลักษณ์ใหม้บีรรยากาศเหมอืนอยู่ฮอลแลนด ์และกลมกลนืเขา้ภมูทัิศน์ลอ้มรอบเมอืงเซนิเจิน้ 
จากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบ
จักวาล “บวัหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชีือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน
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ความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่
ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส  

 (หมายเหต ุ: พพิธิภัณฑเ์ซนิเจิน้ ปิดทกุวันจันทร ์***น าทา่นเทีย่ววัดกวนอแูทนพพิธิภัณฑ*์**  
เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ท ี ่3)  
บา่ย น าทา่นชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก 

หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง   หลังจากนัน้ เขา้ชมรา้นยางพาราหรอืรา้น
เยือ่ไผ่ เขา้ชมสรรพคุณของยางพารา และวิธีการน าไปใชง้านที่ก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ หลังจากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกับการตอ่ราคาสนิคา้มากกวา่ 50% ที่
คนไทยขนานนามวา่มาบญุครองเซนิเจิน้ หรอืหลอ่วูซ่ติ ี ้ทา่นจะพบกับสนิคา้กอ๊ป
ป้ีแบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายอาทAิmani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, 
Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ท ี ่4) ล ิม้รสอาหารพเิศษ... เป็ด
ปกักิง่ ไวนแ์ดง  

 น าท่าน ชมโชวน์ า้พเุตน้ระบ า ทีอ่ลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ 
อาท ิเหนิหาวสูส่วรรค ์เตน้ระบ า น ้าพอุลังการงานสรา้งทีไ่มไ่ดเ้คยเห็นมากอ่น 

 (หมายเหต ุ: โชวปิ์ดทกุวันจันทร ์และชว่งฝนตกหนักจะงดการแสดง) 
ทีพ่กั  Lee.   Garden hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม       เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่–  ช็อปป้ิงถนนนาธาน –     
                       กรงุเทพฯ                                                                                                               (B/L/อสิระ)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่5)  
 หลังอาหาร เดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง  
 จากนัน้น าท่านสู ่วดัแชกงหมวิ เพือ่สักการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกังหัน

ทองแดง ทีเ่ชือ่กันวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขับไลส่ิง่ชั่วรา้ยและ น าแตส่ิง่ดีๆ  มาให ้ชาว
ฮอ่งกงนยิมไปสักการะทีว่ัดนี้ในวันขึน้ปีใหม่ น าทา่นเดนิทางสู ่     วดัหวงัตา้เซยีน 
(คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายุกว่ารอ้ยปี โดยชาว
ฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพื่อขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรงไรโ้รคภัย จากนั้นน า
ท่านเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัล
อนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ท ี ่6)  
บา่ย อสิระใหท้กุทา่นเพือ่ใชเ้วลาในการชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบ

รนเนมตา่งๆ  จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ นักช็อปป้ิงมักจะ
ตัง้ตน้กนัทีส่ถานีจมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถา่ยรปูฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนั
ซับซอ้นมากมายม ีShopping Complex ขนาดใหญ่ชือ่ Ocean Terminal ซึง่
ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิ
ทะลถุงึกนัได ้

    ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั                      
22.10 น.          เดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD503 
23.59 น.          ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศปลายทาง 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีต่า่งประเทศทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักโหลดกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก. 8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. คา่วซีา่กรุ๊ป ประเภท 144 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,800 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 
หมายเหต ุ

1.) ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปสว่นตัวตัง้แต ่15 ผูใ้หญข่ึน้ไป 
2.) ช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 
3.) ราคาทัวรน์ี้ ไมส่ามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปนักเรยีน นักศกึษา อาจารย ์หมอ พระ หรอือาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกับยา เครือ่งประดับ และ
อาชพีทีเ่กีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 
4.) ใชไ้ดเ้ฉพาะกรุ๊ปผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและผูถ้อืพาสปอรต์ลาว ทีเ่ดนิทางไปและกลับประเทศไทยหรอืประเทศลาวเทา่นัน้ 
5.) รวมวซีา่144 ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ หากเกดิกรณีทีไ่มส่ามารถท าวซีา่หนา้ดา่นไดจ้ะเก็บคา่วซี่าเพิม่จากลูกคา้ 
กรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ประเภท144 ลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่งเพิม่ทา่นละ 1,800 บาท 
6.) OPTION ทวัร ์ซือ้แลว้ไมส่ามารถยกเลกิและไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 
7.) กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปทีฮ่อ่งกงช าระเพิม่รา้นละ 1,000 ฮอ่งกง/ทา่น ทีจ่นีช าระเพิม่รา้นละ 1,000 หยวน/
ทา่น 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
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คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
***ไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี*** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3.ตัง้แตว่ันที ่12 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป หา้มน าเงนิไทยเขา้ฮอ่งกงเกนิ 500,000 บาท หรอื HK$120.000 ถา้มยีอด
จ านวนมากกวา่นี้ใหต้ดิตอ่แจง้ความประสงคต์อ่เจา้หนา้ทีก่รมศลุกากรฮอ่งกงกอ่นทกุครัง้ และแจง้ความจ านงวา่น าเงนิสด
มาซือ้ของท าอะไรทีอ่อ่งกงไวเ้ป็นหลักฐาน หากไมแ่จง้ความจ านงในกรณีทีต่รวจเจออาจโดนยดึหรอือาจโดนปรับ 

 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


