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Period ADL SGL 0-18 ปี Flight 

20 - 22 ก.ย. 62 (ศ-อา)         6,996  3,500.- +3,500.- HX 

22 - 24 ก.ย. 62 (อา-อ)         5,995  3,500.- +3,500.- HX 

25 - 28 ก.ย. 62 (พ-ส)        5,995  3,500.- +3,500.- HX 

28ก.ย.- 01ต.ค. 62 (ส-อ)        6,996  3,500.- +3,500.- HX 

29ก.ย.- 01ต.คค 62 (อา-อ)        5,995  3,500.- +3,500.- HX 

30ก.ย.- 02ต.ค. 62 (จ-พ)        5,995  3,500.- +3,500.- HX 
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ฮอ่งกง . เซนิเจ ิน้ . ทางเดนิกระจก  4 วนั 2 คนื 

ตืน่เตน้เรา้ใจ ทา้ทายความกลา้ “ทางเดนิกระจกหวงเทงิเซยี” สงูกวา่ 500 เมตร 

ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์3 วดัดงัของเกาะฮอ่งกง เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ l วดักงัหนั(แชกงหมวิ) l วดัเจา้แมท่บัทมิ 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ … ยา่นดงัจมิซาจุย่ “ถนนนาธาน”  

เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก,ราคานีเ้ฉพาะคนไทยเทา่น ัน้ / ไมร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
กรณุาตรวจสอบไฟลลบ์นิกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งของทา่น 
    
วนัเดนิทาง ไฟลล ์ เสน้ทาง เวลา  วนัเดนิทาง ไฟลล ์ เสน้ทาง เวลา นดัหมาย 

20กนัยายน HX780 BKK-HKG   02.00-05.40  22กนัยายน HX779   HKG - BKK   20.40-22.50 19กนัยายน 
เวลา 23.30 

22กนัยายน HX780 BKK-HKG   02.00-05.40  24กนัยายน HX761   HKG - BKK   21.45-23.55 21กนัยายน 
เวลา 23.30 

25กนัยายน HX780 BKK-HKG   02.00-05.40  28กนัยายน HX767   HKG - BKK   02.00-04.00+1 24กนัยายน 
เวลา 23.30 

28กนัยายน HX762 BKK-HKG   04.40-08.15  01ตลุาคม HX767   HKG - BKK   02.00-04.00+1 28กนัยายน 
เวลา 00.30 

29กนัยายน HX762 BKK-HKG   04.40-08.25  01ตลุาคม  HX767   HKG - BKK   21.45-23.55 29กนัยายน

เวลา 00.30 
30กนัยายน HX762 BKK-HKG   04.15-07.45  02ตลุาคม HX761   HKG - BKK   21.45-23.55 30กนัยายน

เวลา 00.30 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้ – เมอืงชงิหยวน –  ไฮไลท์   ทางเดนิกระจก

Huangtengxia Glass Bridge – เมอืงเซนิเจ ิน้ 

เทีย่งคนื คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่5-6 เคานเ์ตอร ์K สายการ

บนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในดา้นเอกสาร  

.......... น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบนิฮ่องกงแอร์ไลน์ เทีย่วบนิที่ HX780 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

.......... น. ถงึสนามบนิ เช็กลัปก๊อก ฮอ่งกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ออกทางออก B เพือ่พบ

ไกดท์อ้งถิน่ จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิน้ โดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

 จากนัน้นําท่านสู ่เมอืงชงิหยวน มณฑลกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) ใหท้่านไดอ้สิระ

พักผอ่นบนรถและชมววิธรรมชาตสิองขา้งทาง 

จากนัน้นําทา่นสู ่ยอดเขาหวงเทงิเสยี (Huangtengxia Tianmen) 

ใหท้่านไดพ้บกับ  ไฮไลท ์  ทางเดนิกระจก (Huangtengxia  

Glass Bridge) แหล่งท่องเทีย่วใหมแ่กะกล่อง ทางเดนิกระจกที่

ตอนนี้มีความสูงทําลายสถติทิางเดนิกระจกที่เมืองจางเจียเจี้ย

ประเทศจนี 300 เมตร ทีน่ี่มคีวามสูงถงึ 500 เมตร(1,640 ฟตุ)

และมคีวามยาวทางตรง 368 เมตร ความยาวในวงกลม 168 เมตร 

กระจกใสมีความหนา 6 ซม.ใชว้ัสดุแกว้ที่ทันสมัยที่สุดในโลก 

ทางเดนิกระจกสามารถรับน้ําหนักไดเ้กอืบ 400 ตันหรอืประมาณ 4,000 คน การออกแบบของทางเดนิกระจกมี

ลักษณะคลา้ยกับไมแ้บดมนิตันสองอันวางอยู่ในแนวตัง้และแนวนอน นอกจากนี้สถานทีแ่ห่งนี้ยังตกแต่งดว้ย

น้ําตกเอฟเฟคแสงสทีีส่วยงามไวท้ีท่างเดนิกระจกอกีดว้ย เชญิท่าน พบกับความหวาดเสยีวของทางเดนิกระจก

ทีม่รีะยะทางอนัน่าตืน่เตน้ ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิง่ทุกอยา่งทีอ่ยูภ่ายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด ถอืเป็นการทา้ทาย

นักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงาม มกีฎอยูว่่าผูม้าเยอืน ทางเดนิกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้

ขณะเดนิ สันนษิฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด *หากท่านไม่ประสงคท์ีจ่ะเดนิ

ทางเดนิกระจก ทา่นสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แลว้มาเจอกนัทีจ่ดุนัดพบ แตแ่นะนําใหท้า่นไดล้องสกั
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ครัง้  (หมายเหตุ : ทางเดนิกระจกเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีจํ่าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอยา่ง

สงูอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนัน้หากสะพานไมเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิ อนัเนือ่งจากสภาพอากาศ ลม หมิะ 

ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพือ่ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วทัง้ส ิน้) ( หากขอ้ตกลงส ำคญั 

ทา่นไมเ่ดนิทางเดนิกระจก บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมเ่ป็นเหตใุหทํ้าการคนืเงนิทกุกรณี)  

จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงเซนิเจิน้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) ใหท้่านไดพั้กผ่อนบนรถ

ตามอธัยาศัย 

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – วดักวนอ ู–  – ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิตงเหมนิ  เมอืงจ ำลองฮอลแลนด์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

★ นําท่านเดนิทางสู ่วัดกวนอ ูKuan Au Temple วัดศักดิส์ทิธิท์ีช่าวจนีนยิมขอพรใน

เรือ่งหนา้ทีก่ารงาน สักการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพสัญลักษณ์แห่งความซือ่สัตย ์

ความจงรักภกัดแีละความกลา้หาญ เชญิทา่นขอพรกราบไหวเ้พือ่เป็นสริมิงคลแกต่ัวเอง

และครอบครัวตามอธัยาศัย 

นําคณะเขา้ชม เมอืงจําลองฮอลแลนด์ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์

ใหท้่านไดช้มดอกไมจํ้าลอง และสถานทีต่กแต่งใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่าน

ไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจําลองประจําชาตฮิอลแลนด ์ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล 

“บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจําบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความ

รอ้นเช่น น้ํารอ้นลวก หรือ น้ํามัน ช่วยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลที่โดนลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อ

ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

นําทา่นสู ่รา้นยางพารา  ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์ นําท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับ

หยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

นําท่านสู ่ถนนคนเดนิตงเหมนิ (Dongmen) เป็นศูนยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายภายในประเทศ ทีน่ี่

นับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชอ้ปป้ิงและเป็นทัง้ถนนและตลาดชื่อดังของเซนิเจิ้น จะมีสนิคา้

หลากหลายมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชม และเลอืกซือ้ไมว่า่จะเป็น กระเป๋าหลุยหต์ิ๊งต๊อง ไอแพดจนี ไอโฟน

จนี รวมถงึสนิคา้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ อปุกรณ์ไอท ีรา้นอาหารฟาสตฟ์ดู และแบรนดต์า่งๆมากมายคะ่ 

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  (เมนูเป็ดปักกิง่+ไวนแ์ดง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮํา – วดัเจา้แมท่บัทมิ ทนิเฮา – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแช

กงหมวิ – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – สนามบนิฮอ่งกง            

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเขา้สู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  

★ นําท่านไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่ง

หนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แมก่วนอมิ

ที ่Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 

ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุกวัน

จะมคีนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที่ชอบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พเิศษกว่านัน้ นอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอัง่เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย อสิระทา่นขอพรตามอธัยาศัย   

★ นําท่านสู ่ วัดเจา้แมท่ับทมิ ทนิเฮา เยา มา เต(Tin Hau Yau Ma Tei) วัด

เก่าแก่และสําคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง สมัยก่อน ฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บา้น

ชาวประมงซึง่เคารพนับถอืเจา้แม่ทับทมิว่าเป็นเทพแีห่งทะเล ทีฮ่่องกงจะมวีัด

เจา้แมท่ับทมิอยู่มากมาย ผูค้นสว่นใหญ่จะมาสักการะบชูาเจา้แมท่ับทมิในเรือ่ง

ของการเดนิทางใหป้ลอดภยั วัดจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจนี สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี

ค.ศ. 1876 อสิระท่านขอพรตามอัธยาศัย   นําท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ที่

ข ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิ

ดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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★ นําท่านขอพร วัดแชกงหมวิหรอืวัดกังหันนําโชค วัดนี้ตัง้อยูท่ีตํ่าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง 

เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความ

ศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธป์ระจํา

วัด ตํานานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และ

เหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบ

ทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็

จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่า

มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง 

ถงึกับจําลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็น

สัญลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันนําโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการ

ท่องเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่่าทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ี

และศริมิงคลใหก้บัชวีติ  

บา่ย          เชญิทา่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชีือ่เสยีง

ที ่ยา่นจมิซาจุย่ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้นําของฮอ่งกงและของโลก กับ

สนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, 

Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 

เป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มอิม่จใุจตามอธัยาศัย *อสิระอาหารเย็นเพือ่ความ

สะดวกในการชอ้ปป้ิง* สมควรแกเ่วลานัดหมาย  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

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

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

........ น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX...... (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

......... น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ......................... หรอื 

 

วนัทีส่ ี ่ ฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ)  

......... น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX....... (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

......... น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ......................... 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมค่าวซีา่สําหรับต่างชาตแิละ
ลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไ ด ้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  
ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นคา้ทุกรา้นจําเป็นตอ้ง

รบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
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× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ไมร่วมคา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่ม่ไดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลกูคา้ 
เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระทีส่นามบนิ) 
× คา่วซี่า 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซี่าแบบหมู่คณะ กรณีมเีหตุทีจ่ะตอ้งทําวซี่าเดีย่ว วซี่าตดิเล่มพาสปอรต์จาก

ประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทนัหนั) ลูกคา้จะเป็นฝ่ายชําระคา่วซีา่และคา่ดําเนนิการวซีา่เอง โดยการยืน่วซีา่
เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วนัทําการไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํา่กวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 ชาํระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ

ประเทศทีม่ีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิ่มจากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง
บรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ
มัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ

ของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  


