
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 16591  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

โปรโมช ัน่นี ้ใชว้ซีา่กรุป๊แบบ 144 เทา่น ัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ 
วซีา่กรุป๊ของทา่นจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี 

และวซีา่ในเลม่ของทา่นจะถกูใชง้านทนัท ี
ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบวซีา่ตดิเลม่ของทา่น 

หากทา่นตอ้งไปท าใหมท่กุกรณี 



 

 

 

ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ ตงกวน ดสินยีแ์ลนด ์3 วนั 2 คนื 

ไหวข้อพร “เทพแชกง” เสรมิดวง เสรมิบารม ีณ วดักงัหนั  

ตืน่เตน้เรา้ใจเดนิ “สะพานแกว้ 3 มติ ิ+ โชวก์ายกรรม”  

สนกุสนานกบัเครือ่งเลน่ ตืน่เตน้เรา้ใจ ยอ้นวยัเด็ก  “ดสินยีแ์ลนด”์ 

เดนิทางโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์ น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,650 บาท / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

ไฟลทข์าไป   MS960  BKK-HKG   14.25-18.00 / ไฟลทข์ากลบั   MS961  HKG-BKK   20.50-22.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Period ADL SGL 0-18 ปี Size Flight 

28 - 30 มกราคม 2563 
6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

04 - 06 กมุภาพนัธ ์2563 
6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

06 - 08 กมุภาพนัธ ์2563 
วนัมาฆบชูา 

7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

13 - 15 กมุภาพนัธ ์2563 
6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

27 - 29 กมุภาพนัธ ์2563 
6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

10 - 12 มนีาคม 2563 
6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

17 - 19 มนีาคม 2563 
6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

24 - 26 มนีาคม 2563 
6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

26 – 28 มนีาคม 2563 
6,996 +3,500 +3,500 20 MS 



 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้  

11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่8 เคาน์เตอร ์Q สาย

การบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

 

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

 

14.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS)  เทีย่วบนิที ่MS960 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.00 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร,รับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

ออกทางออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิน้ โดยรถไฟ  

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – ตงกวน – ไฮไลท์ สะพานแกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) – โชวก์ายกรรม –  

     ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ชอ้ปป้ิงหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ตงกวน อยูท่างตอนเหนือและเป็นเมอืงหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยูท่างใตข้อง

เซนิเจิน้ มณฑลกวางตุง้ ตงกวนเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีส่ าคัญ มเีนื้อทีร่วม 2,465 ตารางกโิลเมตร ประชากร 

8.32 ลา้นคน มสีภาพอากาศค่อนขา้งรอ้นชืน้มแีสงแดดและฝนตกตลอดทัง้ปี ตงกวนเป็นที่รูจั้กกันในชือ่ 

"โรงงานของโลก" และเป็นที่ตัง้ของสถานประกอบการทีล่งทุนในต่างประเทศมากกว่า 10,000 รายท าให ้

กลายเป็นหนึง่ในฐานการผลติทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เมอืงประกอบดว้ยระบบอตุสาหกรรมสมยัใหม ่อเิล็กทรอนกิส์

,เครือ่งจักรไฟฟ้า,สิง่ทอเสือ้ผา้,เฟอรน์เิจอร,์ผลติภณัฑก์ระดาษ,อาหาร เครือ่งดืม่และอตุสาหกรรมเคม ีและยัง

เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม ท่าเรอืทีส่ าคัญส าหรับการคา้ระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุง้ ตงกวนมปีระวัติ

ความเป็นมามากกว่า 1,700 ปีและถอืไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม.) ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นบนรถและชมววิสองขา้งทาง จนถงึตงกวน 

น าทา่นเขา้สู ่LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN สถานทีพั่กผอ่นส าหรับ

ครอบครัวและนักท่องเทีย่วใหท้่านไดพ้บกับ   ไฮไลท ์

  สะพานแกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) แหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง เปิดใหท้่องเที่ยวเมื่อวันที่ 1 

มกราคม 2018 มคีวามสูง 88 เมตรและยาว 333 เมตร 

พบกบัความเสยีวของทางเดนิกระจกทีม่รีะยะทางอนั

น่าตืน่เตน้ ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิง่ทุกอย่างที่อยู่ภายใต ้

ทางเดนิกระจกทัง้หมด ซึง่เป็นสะพานกระจกและจะมชีว่งทีเ่ป็น 3 มติเิพิม่ความตืน่เตน้ใหท้่านได ้

หวาดเสยีว ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงาม มกีฎอยูว่่าผูม้าเยอืน 

สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สันนษิฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการ

http://bit.ly/2NMk5YE


ท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!! *หาก

ทา่นไมป่ระสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานแกว้ ทา่นสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แลว้มาเจอกนัทีจ่ดุนัดพบ 

แตแ่นะน าใหท้า่นไดล้องสกัครัง้  (หมายเหต ุ: สะพานแกว้เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีจ่ าเป็นตอ้งตรวจสอบ

และรักษาความปลอดภยัอยา่งสงูอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนัน้หากสะพานไมเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่ว

เดนิ อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพือ่ความปลอดภัย

ของนักทอ่งเทีย่วทัง้ส ิน้) (ขอ้ตกลขอ้ตกลงส าคญั งส าคญั หากท่านไมเ่ดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมเ่ป็น

เหตใุหท้ าการคนืเงนิทกุกรณี)  

น าท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม ชมการแสดงโชวท์ีผ่าดโผนน่าตืน่เตน้ประกอบแสง ส ีเสยีง พรอ้มโชวส์วยงาม

จากนักแสดงหลายชวีติใหท้า่นไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรมจนี ชมความแข็งแรงสลับกับความออ่นชอ้ย เป็นอกีหนึง่

โชวท์ีจ่ะสรา้งความประทับใจใหท้า่น.  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยา

ครอบจักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจาก

การโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอื

จะทาเพือ่ป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให ้

หนา้เนียนใส น าท่านสู่ รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลี้ยงไหมและการผลติผา้ห่ม

ไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส  น าท่านชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับ

หยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

  จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงจุใจกันที ่หา้งหลอหวู่เซ็นเตอร ์หรอืทีนั่กท่องเทีย่ว

ชาวไทยเรยีกกันว่า “มาบญุครองเซนิเจิน้”อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของใช ้

ของฝากสนิคา้แบรนดด์ัง C-O-P-Y มากมายหลายยีห่อ้ซึง่ราคาสนิคา้ขึน้อยูก่บัความสามารถในการเจรจา 

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (เมนูเป็ดปักกิง่+ไวนแ์ดง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์– สนามบนิฮอ่งกง –  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)         

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดี

ไชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวง  น าท่าน

ขอพร วัดแชกงหมวิ (วัดกังหันน าโชค) วัดนี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอื

เป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 

กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิ์

ในดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด 

ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และ

เหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบ

ทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็

จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นกไ็ดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่

มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็น

อยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกับจ าลองดาบของ

ท่านไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่

เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยัง

เป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮอ่งกง

ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้

เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่ ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์ (Hongkong Disney Land) 

ท่านจะไดพ้บกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชยีซึง่

แบง่ออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก ่MAINSTREET USA 

ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของที่ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาด

มากมาย  ส่วนต่อมาคือ TOMORROWLAND ท่านจะไดส้นุกกับ

เครือ่งเลน่อนัทันสมยัสไตล ์“โลกอนาคต”   และสดุสนุกกับเมอืงเทพนยิาย FANTASYLAND ท่านจะไดพ้บ



กับโชว์อันยิง่ใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่านชืน่ชอบ อาทเิช่น 

สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา ซนิเดอเรลา มกิกี&้มนินี ่หมพีแูละพอ้งเพือ่น 

และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อดว้ย 

ADVENTURELAND ดนิแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตืน่เตน้ ท่านจะ

ไดล้่องเรอืในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไป

กับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเตน้นานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE 

เพลดิเพลนิกับบา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน   เดนิต่อไปยัง IT’S A 

SMALL WORLD ลอ่งเรอืชมเหลา่บรรดาตุ๊กตา นานา ชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมี

การเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลักษณ์

ของแต่ละชาต ิและอยา่ลมืแวะทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทย  Toy Story Land    โซนนี้จะเป็น

โซนทีใ่หญ่ทีส่ดุใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ชือ่ดัง Toy Story   

เพลดิเพลนิกบัของเลน่มากมาย หรอื พึง่เปิดไดใ้หมไ่มน่านมานี้ เครือ่งเล่นทีห่วาดเสยีวทีส่ดุในแดนตะวันตก! 

ที ่กรซิลีย ์กัลซ ์GRIZZLY GULCH  ใหท้่านได ้สัมผัสเครื่องเล่นอันหวาดเสยีว ที่ไม่เป็นลองกับ SPACE 

MOUNTAIN  คอื BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรอื บิก๊ กรซิลยี ์เมาท์

เทน รนัอะเวย ์  ใหม ่ล่าสดุ  สตาร ์วอรส์ มาแลว้ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร ์วอรส์ ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์

เทคโอเวอร”์ นับตัง้แต่กลางเดอืนมถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสูฐ่านลับ

ของขบวนการต่อตา้นจักรวรรดิ ซึ่งคุณจะไดพ้บกับฮีโร่ที่ย ิ่งใหญ่ที่สุดของมหากาพย์สตาร์ วอร์ส  

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้่านสนุกสนานกับ

เครือ่งเลน่ตามอธัยาศัย (อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่ไดอ้ย่างเต็มที)่ ชมไฮไลท ์ของ

ทุกค ่าคืน แขกผูม้เีกรียตทิุกท่าน ร่วมเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดุจเพชรน ้างาม และ 

ในชว่งสง่ทา้ยของแตล่ะคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อันสวยงามตระการตา *ปล.ท่านใด

ไมป่ระสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าบัตรเขา้สวนสนุกทุกกรณี  เชญิ

ทา่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

22.00 น.    ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) เทีย่วบนิที ่MS961 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

23.50 น.    ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนั้นจะถอืว่า

ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนือ่งจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบทกุกรณี. 

หมายเหตุ   : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป
ไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขมุ่ก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับ
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 500,000-1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ช าระทีส่นามบนิ) 
× คา่วซี่า 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมู่คณะ กรณีมเีหตุทีจ่ะตอ้งท าวซี่าเดีย่ว วซีา่ตดิเล่มพาสปอรต์จาก

ประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทนัหนั) ลกูคา้จะเป็นฝ่ายช าระคา่วซีา่และคา่ด าเนนิการวซีา่เอง โดยการยืน่วซีา่
เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วนัท าการไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 
 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 
 หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 
 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 



 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋
เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรด
สอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง

ส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่าง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ
มัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 
 



 


