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เซนิเจ ิน้..ตงกวน..ฮอ่งกง 4 วนั 

►►HILIGHT..เดนิสะพานแกว้ 3 มติ ิLong Feng Villa Resort Dongguan 

ขอพรเจา้พอ่แชกงหมวิชือ่ดงัของฮอ่งกง ... วดักวนอู ... เจา้แมท่บัทมิ 

อสิระชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ  “ถนนนาธาน”  แหลง่ชอ้ปป้ิงทีข่าชอ้ปไมค่วรพลาด 

เดนิทางโดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE  (ZH) 
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หมายเหต ุ: ราคานีส้ าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ / ไมร่วมคา่วซี่า 1,500 บาท ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 

บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม  ิ– เซินเจ ิน้ – ตงกวน – ไฮไลท์ สะพานแกว้ 3 มติ ิ(3D 

GLASS BRIDGE) – โชวก์ายกรรม – เซนิเจ ิน้ 

00.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ที่ 4 ประตูทางเขา้ที่ 4 

เคานเ์ตอร ์G สายการบนิ SHENZHEN AIRLINE (ZH) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก

ในดา้นเอกสาร   

02.45 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้  โดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE เทีย่วบนิที ่ZH9020  

06.30 น. เดนิทางถงึ นานาชาตเิป่าอัน เซนิเจิน้ น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ 

 น าท่านเดนิทางสู ่ตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมืองหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยู่

ทางใตข้องเซนิเจิน้ มณฑลกวางตุง้ ตงกวนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ส าคัญ มีเนื้อที่รวม 2,465 

ตารางกโิลเมตร ประชากร 8.32 ลา้นคน มีสภาพอากาศค่อนขา้งรอ้นชืน้มีแสงแดดและฝนตก

ตลอดทัง้ปี ตงกวนเป็นทีรู่จ้ักกนัในชือ่ "โรงงานของโลก" และเป็นทีต่ัง้ของสถานประกอบการที่

ลงทนุในตา่งประเทศมากกว่า 10,000 รายท าใหก้ลายเป็นหนึง่ในฐานการผลติทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

เมืองประกอบด ว้ยระบบอุตสาหกรรมสมั ยใหม่ 

อิเล็ กท รอนิกส์,เค รื่อ งจั ก รไฟฟ้ า ,ส ิ่งทอเสื้อผ ้า

,เฟอรน์เิจอร,์ผลติภณัฑก์ระดาษ,อาหาร เครือ่งดืม่และ

อุตสาหกรรมเคมี และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม 

ทา่เรือทีส่ าคญัส าหรับการคา้ระหว่างประเทศในมณฑล

กวางตุง้ ตงกวนมีประวัตคิวามเป็นมามากกว่า 1,700 ปี

และถอืไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญของกวางตุง้ 

(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ใหท้า่นได ้

พักผ่อนบนรถและชมววิสองขา้งทาง จนถงึตงกวน 

Period ADL SGL 0-18 ปี Airlines Size 

04 – 06(07) เมษายน 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 

05 – 07(08) เมษายน 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

06 – 08(09) เมษายน 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

11 – 13(14) เมษายน 2562 วนัสงกรานต ์ 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

11 – 13(14) เมษายน 2562                    
วนัสงกรานต ์BUS 2 

7,997.- 
3,500 +4,500 ZH 20 

 12 – 14(15) เมษายน 2562  วนัสงกรานต ์ 7,997.- 3,500 +4,500 ZH 20 

 13 – 15(16) เมษายน 2562  วนัสงกรานต ์ 7,997.- 3,500 +4,500 ZH 20 

18 – 20(21) เมษายน 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 

19 – 21(22) เมษายน 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

20 – 22(23) เมษายน 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

25 – 27(28) เมษายน 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 

26 – 28(29) เมษายน 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

27 – 29(30) เมษายน 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

http://www.followmeholiday.com/
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น าท่ าน เข า้สู่  LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN สถานที่พั กผ่อน

ส าหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวใหท้่านไดพ้บกับ ไฮไลท์ สะพาน

แกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง เปิดให ้

ทอ่งเทีย่วเมื่อวันที ่1 มกราคม 2018 มคีวามสงู 88 เมตรและยาว 333 เมตร พบ

กบัความเสยีวของทางเดนิกระจกทีม่รีะยะทางอนันา่ตืน่เตน้ ท่านจะไดเ้ห็น

ทกุส ิง่ทุกอย่างทีอ่ยู่ภายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด ซึง่เป็นสะพานกระจกและจะมี

ช่วงที่เป็น 3 มิต ิเพิ่มความตื่นเตน้ใหท้่านไดห้วาดเสียว ถือเป็นการทา้ทาย

นักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงาม มีกฎอยู่ว่าผูม้าเยือน สะพาน

กระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก 

ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความ

ใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! *หากทา่นไม่ประสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานแกว้ ท่านสามารถเก็บภาพ

บรรยากาศโดยรอบ แลว้มาเจอกันทีจุ่ดนัดพบ แต่แนะน าใหท้่านไดล้องสักครัง้  (หมายเหตุ : 

สะพานแกว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสูงอยู่

ตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดงันัน้หากสะพานไม่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วเดนิ อันเนื่องจากสภาพอากาศ 

ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วทัง้ส ิน้) 

(ขอ้ตกลงส าคญั ขอ้ตกลงส าคญั หากทา่นไม่เดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่เป็นเหตใุหท้ าการคนืเงนิ

ทกุกรณี)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้ชม โชวก์ายกรรม ชมการแสดงโชวท์ีผ่าดโผนน่าตืน่เตน้

ประกอบแสง ส ีเสยีง พรอ้มโชวส์วยงามจากนักแสดงหลายชวีติให ้

ทา่นไดส้มัผัสกับวัฒนธรรมจีน ชมความแข็งแรงสลับกบัความอ่อน

ชอ้ย เป็นอกีหนึง่โชวท์ีจ่ะสรา้งความประทบัใจใหท้า่น.  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเซนิเจิน้ เมืองทีม่ีความทันสมัย ซึง่

เป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษของจีน เมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็น

ระเบยีบ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  

ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – เกาะฮอ่งกง – วดันางช ี– วดัเจา้แมท่บัทมิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ

(วดักงัหนั) – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – เซนิเจ ิน้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ เกาะฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงโดยรถไฟ ใหท้่านไดล้องน่ังรถไฟจากเซนิเจิน้สู่

ฮ่องกง (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่วัดนางช ี(Chi Lin Nunnery) วัดทีส่รา้งดว้ยเงนิบรจิาคของประชาชนและ

ดารานักแสดงชือ่ดังทีม่ีความศรัทธาในวัดแห่งนี้ สรา้งข ึน้มาในปี 1989 ในแบบราชวงศถ์ัง เป็น

ส านักชแีห่งเดียวในเกาะฮ่องกงและมีเพียงนางชเีท่านั้นไม่มี

พระอาศัยอยู่ จุดเด่นคอืโครงสรา้งของวัดจะไม่ไดใ้ชต้ะปูตอก

เลยจะใชไ้มอ้ย่างเดยีวมกีารตกแต่งแบบทันสมัยคลา้ยวัดของ

ญีปุ่่ น ดา้นในอาคารจะม ีพระพุทธเจา้ เจา้แม่กวนอมิหลายปาง

ที่สวยงามใหเ้ราไดช้มและขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิ์ ในอาคารไม่

สามารถถ่ายรูปไดแ้ละหา้มส่งเสยีงดังบรเิวณวัด ท่านสามารถ

ถา่ยรูปบรเิวณดา้นหนา้อาคารทีจ่ัดแต่งสวนไวอ้ย่างสวยงามให ้

http://www.followmeholiday.com/
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ไดช้ม 

น าท่ า น เข ้า สู่  วั ด เจ ้า แ ม่ ทั บ ทิม  ทิน หั ว  (Tin Hau 

Temple) วัดเกา่แกแ่ละส าคญัอีกวัดหนึง่ของฮ่องกง สรา้ง

ขึ้นตั ้งแต่ปีค.ศ.1876 มีผูค้นนิยมมากราบไหว ้เมื่อใน

สมัยกอ่นฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง ซึง่เคารพนับ

ถอืเจา้แม่ทับทมิเพราะเชือ่ว่าท่านเป็นเทพแห่งทอ้งทะเล 

เพือ่ใหเ้ดนิทางปลอดภยั เวลาออกไปท างานไกลหรือออก

เรือหาปลา ชาวบา้นจงึมักจะตอ้งมาขอพรเจา้แม่ทับทมิ

กอ่นออกเดนิทางใหต้ัวเองไดเ้ดนิทางปลอดภัยปราศจากภยันตรายและในวัดแห่งนี้ยังมีไฮไลท์

อกีอย่างหนึง่คอื จะพบกบัขดธูปสแีดงขนาดใหญ่ ทีแ่ขวนอยู่ตามเพดานดา้นในวหิารของวัดทีม่ี

อยู่มากมาย ท่านสามารถที่จะท าบุญแขวนธูปตามแบบชาวบา้นและเชญิขอพรไดต้ามอัธยาศัย    

น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดร้ับรางวัลอันดับเยี่ยม 

และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นขอพร วัดแชกงหมวิหรอืวัดกงัหันน าโชค วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ าบล

ซ่าถิน่ ซึง่ถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง 

สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชา

ในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมี

รูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศักดิ์สทิธ์ประจ าวัด 

ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจีนเกดิกลยีุคมี

การก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้่อเกดิ

บุรุษชาตนัิกรบที่ชือ่ว่าขุนพล แช ้ก๊ง ที่ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เก ิดข ึน้แทบทุก

สารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบ

กบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบ

ไรพ้่ายของท่านคนจีนถอืว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็น

อย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกบัจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงาน

ใหญ่ของธนาคารที่มีชือ่ว่าตกึใบมีด ซึง่เป็นตกึที่ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดยีว 

และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ชีือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่า

ทัวรไ์หนที่มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลอืกซื้อสนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้งบารมี และศริ ิ

มงคลใหก้บัชวีติ 

  น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุก

มุมโลก เลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ (อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการช ้

อปป้ิง) จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมืองเซนิเจิ้น โดยรถไฟ (ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 1 ชม) 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงจ าลองฮอนแลนด ์– วดักวนอู – ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ชอ้ปป้ิงหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์– สนาม

บนิเซนิเจ ิน้  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเขา้ชม เมืองจ าลองฮอลแลนด์ ที่สรา้งข ึ้นมาเพื่อใหเ้หมือนประเทศ

ฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไมจ้ าลอง และสถานที่ตกแต่งใหเ้หมือนประเทศ

ฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด ์ 
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น าท่านเดนิทางสู ่วัดกวนอู Kuan Au Temple วัดศักดิส์ทิธิท์ีช่าวจีนนยิมขอพรในเรือ่งหนา้ที่

การงาน สกัการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอู เทพสญัลกัษณ์แห่งความ

ซือ่สัตย ์ความจงรักภักดีและความกลา้หาญ เชญิท่านขอพรกราบ

ไหวเ้พื่อเป็นสริมิงคลแกต่วัเองและครอบครัวตามอัธยาศยั    จากนัน้

น าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่

เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล“บัวหิมะ”ของแท ้

100% ยาประจ าบา้นทีม่ชีือ่เสยีงและมีสรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษา

แผลจากการโดนความรอ้นเช่น น ้ารอ้นลวก หรือ น ้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกดิหนองพอง

แผลที่โดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อป้องกันผวิ   น าท่านสู ่รา้นยางพารา ใหท้่านไดฟั้งบรรยาย

เกี่ยวกับผลติภัณฑท์ี่ท าจากยางพารา รูจ้ักคุณสมบัตแิละเลือกชมเลือกซื้อสนิคา้ตามอัธยาศัย   

น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของที่

ระลกึแดต่วัทา่นเองไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งด าบน

ใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ...เป็ดปักกิง่+ไวนแ์ดง) 

 น าทา่น ชอ้ปป้ิงหล่อหวู่เซ็นเตอร ์อสิระชอ้ปป้ิงของ COPY แบรนดเ์นมทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายหลาย

อย่าง หลายยีห่อ้ อาท ิกระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้และอืน่ๆ อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั จนถงึ

เวลานัดหมาย  น าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึน้เครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยง

สถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทน

บรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผูพ้ิจารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอ

สงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการ

ทัวร.์ 

23.15 น. เดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE เทีย่วบนิที ่ZH9019   

 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

01.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ................................ 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอื่นๆโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรอืสาเหตุอื่นที่ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทาง

บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลง

อยา่งละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความ

เสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

http://www.followmeholiday.com/
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✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง
และคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ไมร่วมคา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลกูคา้ 

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่วซีา่ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร
เพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็ม

จ านวน  

ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• ส่งรายชื่อส ารองทีน่ ั่ง ผู ้เดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ื่อพรอ้มยนืยนัว่า

ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง

(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด

ชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 

2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้ก

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับ
คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 

10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง
ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
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5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น

ตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน
อัตราทีส่งูมาก  
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ตวัอยา่งหนา้พาสท่ีตอ้งยืน่วีซ่า ถ่ายหนา้คู่เท่านั้น 
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