
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Period ADL SGL 0-18 ปี Size Airlines Available 

04-06 กมุภาพนัธ ์2563 (องัคาร-พฤหสั) 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 20 

08-10 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆะบชูา) 6,996 +3,500 +3,500 20 EK 20 

09-11 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆะบชูา) 5,995 +3,500 +3,500 20 EK 20 

10-12 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆะบชูา) 5,995 +3,500 +3,500 20 EK 20 

15-17 กมุภาพนัธ ์2563 (เสาร-์จนัทร)์ 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 20 

19-21 กมุภาพนัธ ์2563 (พธุ – ศกุร ์) 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 20 

22-24 กมุภาพนัธ ์2563 (เสาร-์จนัทร)์ 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 20 

24-26 กมุภาพนธ ์2563 (จนัทร-์พธุ) 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 20 

27-29 กมุภาพนัธ ์2563 (พฤหสั-เสาร)์ 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 20 

01-03 มนีาคม 2563 (อาทติย-์องัคาร) 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 20 



 
 

 

ฮ ่อ ง ก ง  เ ซ ิน เ จิ ้น  ช ้อ ป ป้ิ ง  3 วนั   

ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดัชือ่ดงัของเกาะฮอ่งกง  

วดัหวงัตา้เซยีน(ขอความรกั) l เจา้แมก่วนอมิฮองฮํา(ขอเงนิ)l วดัแชกงหมวิ(ขอโชคลาภ) 

สวรรคข์องนกัชอ๊ป  . . .  ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมเต็มอิม่จใุจ  

เดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง  

หมายเหต ุ: ไมร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท,ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้                                         

10.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่ 9 เคานเ์ตอร์  T สายการ

บนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก   

13.45 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK384 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

17.40 น. ถงึสนามบนิ เชก็ลปักอ๊ก ฮ่องกง หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร แลว้ รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้    

ออกทางออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่    นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ โดยรถไฟ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  HIGGERT  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ – รา้นบวัหมิะ,รา้นหยก,รา้นยางพารา – เมอืงจําลองฮอลแลนด ์ 

– ชอ้ปป้ิงหลอหวูเ่ซ็นเตอร ์– โชวนํ์า้พเุตน้ระบํา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ซนิเจิน้ (SHENZHEN MUSEUM)  พพิธิภณัฑ์

นี้ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง ภายในมกีารจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้

โบราณวัตถ ุประวัตศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวัฒนธรรมและศลิปะ เปิดให ้

เขา้ชมมาตัง้แตปี่ 1988 ใหท้า่นไดช้มตามอัธยาศยั จนถงึเวลาอันสมควร   

จากนัน้นําทา่นไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบ

จักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจําบา้นทีม่ชีือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเชน่ น้ํารอ้นลวก หรอื น้ํามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่

ป้องกนัผวิ   นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของที่

ระลกึแดต่วัทา่นเองไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้

เนียนใส 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นสู ่รา้นยางพารา ใหท้า่นไดฟั้งบรรยายเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีทํ่าจากยางพารา รูจ้ักคณุสมบัตแิละเลอืกชม

เลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั    

นําคณะเขา้ชม เมอืงจําลองฮอลแลนด์  ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืนประเท ศ

ฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดช้มดอกไมจํ้าลอง และสถานทีต่กแตง่ใหเ้หมอืนฮอลแลนด ์

ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจําลองประจําชาต ิ  

จากนัน้นําทา่น อสิระชอ้ปป้ิงจุใจกนัที่  หา้งหลอหวู่เซ็นเตอร์  หรอืทีนั่กทอ่งเทีย่ว

03-05 มนีาคม 2563 (องัคาร-พฤหสั) 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 20 

07-09 มนีาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์ 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 20 

09-11 มนีาคม 2563 (จนัทร-์พธุ) 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 20 

11-13 มนีาคม 2563 (พธุ-ศกุร)์ 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 20 

14-16 มนีาคม 2563 ( เสาร-์จนัทร ์) 4,994 +3,500 +3,500 20 EK 20 

16 – 18 มนีาคม 2563 (จนัทร-์พธุ) 3,993 +3,500 +3,500 20 EK 20 



ชาวไทยเรยีกกนัว่า  “มาบุญครองเซนิเจิน้ ”อสิระใหท้า่นไ ดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของใชข้องฝากสนิคา้แบรนดด์งั  

C-O-P-Y  มากมายหลายยีห่อ้ซ ึง่ราคาสนิคา้ข ึน้อยู่กบัความสามารถในการเจรจา 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (เสรฟิ ! ไวนแ์ดง+เป็ดปักกิง่) 

 นําทา่น ชมโชวน้ํ์าพุเตน้ระบํา การแสดงโชวน้ํ์าพุประกอบดว้ยแสง ส ีเสยีงดนตรทีีห่นักเบา พรอ้มความอ่อนชอ้ย

ของสายน้ําประกอบเอฟเฟคเฉพาะตวั ใหท้า่นไดช้มการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิเหนิหาวสูส่วรรค ์ฯลฯ ตามอัธยาศยั 

(หมายเหต ุกรณีโชวปิ์ดการแสดง ทางบ.ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายหรอืจัดรายการอืน่ทดแทน เนื่องจากเป็น

รายการทีแ่ถมฟร)ี 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HIGGERT  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – เจา้แมก่วนอมิฮองฮํา – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ 

– ชอ้ปป้ิงฮอ่งกง – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู  ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮ่องกง โดยรถไฟ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน ขอพรเพือ่เป็นศริมิงคล วัดเกา่แกอ่ายุกว่ารอ้ยปี 

ทา่นเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคน

อย่างมากมายทําใหค้นเหลา่ นี้ยกย่องในตวัทา่นและไดต้ัง้ศา ลเพือ่สกัการะ ให ้

ทา่นเป็นเทพว่องไทซนิ คนในสมัยนี้มคีวามเขือ่เรือ่งสขุภาพว่าเมือ่ทา่นรวยแค่

ไหน ก็ตอ้งมทีีท่กุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายทีน่ี่ อกีส ิง่หนึง่ทีผู่ค้นศรัทธาและ

นยิมทําเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่งเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีาก

ถงึ 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาว่าเซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวามแม่นยําเป็นอย่างยิง่   

นําทา่นไปไหว ้เจา้แม่กวนอมิฮองฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่

ในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที ่

Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค .ศ. 1873 ถงึแม ้

จะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่ม่ไดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีน

มาบูชาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าทีน่ี่แม่นมากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจาก สกัการะขอ

พรแลว้ยังมพีธิขีอซองอั่งเปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย อสิระทา่นขอพรตามอัธยาศยั   นําทา่นเยีย่มชม  โรงงาน

จวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวง   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นขอพร  วัดแชกงหมวิหรอืวัดกงัหันนําโชค  วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ําบลซา่ถิน่ซ ึง่ถอื

เป็นชานเมอืงของฮ่องกงเป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งขึน้เมือ่ 400กว่าปีผ่าน

มาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิข ึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภ

ทรัพยส์นิเงนิทองโดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้ง๊และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธป์ระจํา

วัดตํานานเลา่ว่าในชว่งปลายขอ ราชวงศช์งิแผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจล

แข็งเมอืงขึน้ทัว่ประเทศและเหตกุารณ์นี้ไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพลแชก้ง๊ทีไ่ดย้กทพัไปปราบปราม

ความวุ่นวายทีเ่กดิข ึน้แทบทกุสารทศิและทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้ครเพราะไม่ว่าจะยก

ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอและดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่ นกนัดาบไร ้

พ่ายของทา่ นคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้น ของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงูธนาคาร

แบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสาํนักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชีือ่ว่าตกึ

ใบมดีซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกงยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันนําโชคทีม่ี

ชือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้  

เพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้บัชวีติ 

จากนัน้นํา ทา่น  อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั  ถนน

นาธาน  ย่านชอ้ปป้ิงส ิ นคา้อันมชีือ่เสยีงที ่ ย่านจมิ

ซาจุ่ย ซึง่ถอืไดว้่าเป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้นําของ

ฮ่องกงและของโลก กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิ

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

Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้  ใหท้า่นชอ้ปป้ิงอย่าง เต็มอิม่จุใจตามอัธยาศยั (อสิระอาหารเย็นเพือ่ความ

สะดวกในการชอ้ปป้ิง) สมควรแกเ่วลานัดหมาย  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท (มัคคเุทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์ ,คนขับรถ )เป็นผู ้



พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์  

21.00 น.     ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่EK385 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

23.15 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................ 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเห มาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ รว่มกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปได ้

รูจั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขม่กุ, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะ
มผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 
 

หมายเหตุ  : โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับ ตา่งชาตแิละลกูคา้เป็น
ผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

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

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 500,000-1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชาํระทีส่นามบนิ) 
× คา่วซีา่ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย ) เป็นวซีา่แบบหมูค่ณะ  กรณีมเีหตทุีจ่ะตอ้งทาํวซีา่เ ดีย่ว  วซีา่ตดิเลม่พาสปอรต์จาก

ประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทนัหนั) ลูกคา้จะเป็นฝ่ายชาํระคา่วซีา่และคา่ดาํเนนิการวซีา่เอง  โดยการยืน่วซีา่
เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วนัทาํการไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋
เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ
คนืเงนิไดท้กุกรณีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด  ๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ



ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ

ของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 
 


