
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 15541 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

โปรโมชั่นนี้ ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว  

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน  
และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที 

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่าน 
หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณี 

 



 

 
 

ฮอ่งกง  เซนิเจ ิน้  ทางเดนิกระจก 3 วนั 2 คนื 

ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดัแชกงหมวิ  l  วดักวนอ ู l  วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า 

ตืน่เตน้เรา้ใจ ทา้ทายความกลา้ “ทางเดนิกระจกหวงเทงิเซยี” สงูกวา่ 500 เมตร 
อสิระชอ้ปป้ิงจใุจถนนนาธาน  เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

เดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ , คา่วซีา่ 1,650 บาท 
 

ไฟลทข์าไป    EK384  BKK-HKG   14.00-18.05น. / ไฟลทข์ากลบั EK385  HKG-BKK    21.50-23.45น 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเช็กลปักอ๊ก(ฮอ่งกง) – เซนิเจ ิน้ 

10.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตูทางเขา้ที ่9 เคาน์เตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

Period ADL SGL 0-18 ปี Size Flight 

02-04 ตลุาคม 2562 (พ-ศ) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

03-05 ตลุาคม 2562 (พฤ-ส) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

04-06 ตลุาคม 2562 (ศ-อา) 6,996 +3,500 +3,500 24 EK 

05-07 ตลุาคม 2562 (ส-จ) 6,996 +3,500 +3,500 24 EK 

07-09 ตลุาคม 2562 (จ-พ) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

08-10 ตลุาคม 2562  (อ-พฤ) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

09-11 ตลุาคม 2562 (พ-ศ) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

10-12 ตลุาคม 2562 (พฤ-ส) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 
   11-13 ตลุาคม 2562                                       
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

6,996 
+3,500 +3,500 24 EK 

    13-15 ตลุาคม 2562                                       

วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 
6,996 

+3,500 +3,500 24 EK 

         14-16 ตลุาคม 2562                           
วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

5,995 
+3,500 +3,500 24 EK 

15-17 ตลุาคม 2562 (อ-พฤ) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

16-18 ตลุาคม 2562 (พ-ศ) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

17-19 ตลุาคม 2562 (พฤ-ส) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

18-20 ตลุาคม 2562 (ศ-อา) 6,996 +3,500 +3,500 24 EK 

20-22 ตลุาคม 2562 (อา-อ) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

         21-23 ตลุาคม 2562   วนัปิยะมหาราช 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

         22-24 ตลุาคม 2562   วนัปิยะมหาราช 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

         23-25 ตลุาคม 2562    วนัปิยะมหาราช 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

24-26 ตลุาคม 2562 (พฤ-ส) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

27-29 ตลุาคม 2562 (อา-อ) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

28-30 ตลุาคม 2562 (จ-พ) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

29-31 ตลุาคม 2562  (อ-พฤ) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

30 ต.ค.-1 พ.ย. 2562 (พ-ศ) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 

31 ต.ค.-2 พ.ย. 2562 (พฤ-ส) 5,995 +3,500 +3,500 24 EK 



 

 

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

14.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน์  เทีย่วบนิที ่EK384 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.05 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ออกทางออก B เพือ่พบ

ไกดท์อ้งถิน่    น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ โดยรถไฟ(ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – วดักวนอู – ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – เมอืงชงิหยวน – ยอดเขาหวงเทงิเสยี ไฮไลท์ ทางเดนิ

กระจกHuangtengxia Glass Bridge – เซนิเจ ิน้   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

★ น าท่านเดนิทางสู ่วัดกวนอ ูKuan Au Temple วัดศักดิส์ทิธิท์ีช่าวจนีนยิมขอพรใน

เรือ่งหนา้ทีก่ารงาน สักการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพสัญลักษณ์แห่งความซือ่สัตย ์

ความจงรักภกัดแีละความกลา้หาญ เชญิทา่นขอพรกราบไหวเ้พือ่เป็นสริมิงคลแกต่ัวเอง

และครอบครัวตามอธัยาศัย 

น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล 

“บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความ

รอ้นเช่น น ้ารอ้นลวก หรือ น ้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลที่โดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อ

ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

น าทา่นสู ่รา้นยางพารา  ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์ น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับ

หยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นสู ่เมอืงชงิหยวน มณฑลกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) ใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่นบนรถ

และชมววิธรรมชาตสิองขา้งทาง 

จากนัน้น าท่านสู ่ยอดเขาหวงเทงิเสยี (Huangtengxia Tianmen) ใหท้่านไดพ้บกับ   ไฮไลท ์  ทางเดนิ

กระจก (Huangtengxia Glass Bridge)  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
แหลง่ทอ่งเทีย่วใหมแ่กะกลอ่ง ทางเดนิกระจกทีต่อนนี้มคีวามสงูท าลายสถติทิางเดนิกระจกทีเ่มอืงจางเจยีเจีย้

ประเทศจนี 300 เมตร ทีน่ีม่คีวามสงูถงึ 500 เมตร(1,640 ฟตุ)และมคีวามยาวทางตรง 368 เมตร ความยาวใน

วงกลม 168 เมตร กระจกใสมคีวามหนา 6 ซม.ใชว้ัสดุแกว้ทีท่ันสมัยทีสุ่ดในโลก ทางเดนิกระจกสามารถรับ

น ้าหนักไดเ้กอืบ 400 ตันหรือประมาณ 4,000 คน การออกแบบของทางเดนิกระจกมลีักษณะคลา้ยกับไม ้

แบดมนิตันสองอนัวางอยูใ่นแนวตัง้และแนวนอน นอกจากนี้สถานทีแ่ห่งนี้ยังตกแต่งดว้ยน ้าตกเอฟเฟคแสงสทีี่

สวยงามไวท้ีท่างเดนิกระจกอกีดว้ย เชญิท่าน พบกับความหวาดเสยีวของทางเดนิกระจกทีม่รีะยะทางอันน่า

ตืน่เตน้ ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิง่ทุกอย่างทีอ่ยูภ่ายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วที่

อยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงาม มีกฎอยู่ว่าผูม้าเยือน ทางเดินกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดิน 

สันนษิฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด *หากท่านไม่ประสงคท์ี่จะเดนิทางเดนิ

กระจก ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แลว้มาเจอกันทีจุ่ดนัดพบ แต่แนะน าใหท้่านไดล้องสักครัง้  

(หมายเหต ุ: ทางเดนิกระจกเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีจ่ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอยา่งสงูอยู่

ตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนัน้หากสะพานไมเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่วเดนิ อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน 

เป็นอนัรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วทัง้ส ิน้) (ขอ้ตกลงส าคญั ขอ้ตกลงส าคญั หากท่าน

ไมเ่ดนิทางเดนิกระจก บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมเ่ป็นเหตใุหท้ าการคนืเงนิทกุกรณี)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเซนิเจิน้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) ใหท้่านไดพั้กผ่อนบนรถ

ตามอธัยาศัย 

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮ่องกง – วดัเจา้แม่กวนอมิฮองฮ า – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงถนน

นาธาน – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   น าทา่นเขา้สู ่

ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 

★ น าทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) 

เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่

กวนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัด

เจา้แมก่วนอมิที ่Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' 

เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาด



 

เล็กทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีนมาบชูาขอพร

กนัแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกวา่ทีน่ีแ่มน่มากทีพ่เิศษกวา่นัน้ นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิี

ขอซองอัง่เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย อสิระทา่นขอพรตามอธัยาศัย   น าท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้

ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นขอพร วัดแชกงหมวิ หรอื วัดกงัหันน าโชค วัดนีต้ัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็น

วัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิ์

ในดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด 

ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และ

เหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบ

ทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็

จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่า

มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอยา่งสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของ

ฮอ่งกง ถงึกบัจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อื

เป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการ

การท่องเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่่าทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้ง

บารมแีละสริมิงคลใหก้บัชวีติ  

 จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชีือ่เสยีงที ่ยา่นจมิซาจุ่ย ซึง่ถอื

ไดว้า่เป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮอ่งกงและของโลก กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, 

Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็น

ตน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจตามอัธยาศัย (อสิระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน) 

จนถงึเวลานัดหมาย  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.50 น.     ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่EK385 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

23.45 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................ 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมค่าวซีา่ส าหรับต่างชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ได ้รู ้จั ก ใ น น า ม ข อ ง ร ้า น รั ฐ บ า ล  คื อ  ร ้า น ห ย ก ,  ร ้า น ย า จี น ,  ร ้า น ไ ข่ มุ ก ,  ร ้า น ช า ,  ร ้า น น ว ด เ ท ้า  เ ป็ น ต ้น  
ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นคา้ทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 



 



 



 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

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

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่

มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิวนัแรกกบัเจา้หนา้ทีส่ง่ทวัร)์ 

× คา่วซีา่ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมูค่ณะ กรณีมเีหตทุ ีจ่ะตอ้งท าวซีา่เด ีย่ว วซีา่ตดิเลม่พาสปอรต์จากประเทศไทย 
(กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทนัหนั) ลกูคา้จะเป็นฝ่ายช าระคา่วซีา่และคา่ด าเนนิการวซีา่เอง โดยการยืน่วซีา่เด ีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 
วนัท าการไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง

ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป
ในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 



 
 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท

รปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจ

โปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่

จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  
แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้

ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสาย

การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็น

การป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  



 

 


