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Period ADL SGL 0-18 ปี Size Flight 
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 62 (ศ-อา) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 

21 – 24 ธันวาคม 62 (ส-จ) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
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ฮอ่งกง . . . เซนิเจ ิน้ . . . ชอ้ปป้ิง 
ไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์... เสรมิดวง ... เสรมิบารม ี 

วดักวนอ ู. . เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ . . วดักงัหนั(แชกงหมวิ) . . วดัหวงัตา้เซยีน 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ … ยา่นดงัจมิซาจุย่ “ถนนนาธาน”  
เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) 

หมายเหต ุ: ราคานีส้ําหรบัคนไทยเทา่น ัน้ / ไมร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

 
วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ฮอ่งกง – ★ OPTION  TOUR ★ กระเชา้นองปิง+พระใหญ่โป่วหลนิ – ชอ้ปป้ิง

ซติ ีเ้กทเอาทเ์ลท – เซนิเจ ิน้  
 
เทีย่งคนืคร ึง่ คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่5-6 เคานเ์ตอร ์K สายการ

บนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในดา้นเอกสาร  
03.20 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ HX762 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่ง) 
07.05 น. ถงึสนามบนิ เช็กลัปกอ๊ก ฮ่องกง หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ออกทางออก B เพื่อพบ

ไกดท์อ้งถิน่   
★ OPTION TOUR ★ เกาะลันเตา ซึ่งถือไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
อนัมเีอกลกัษณร์ะดบัโลกของฮอ่งกง นําคณะขึน้สู่ดา้นบนโดย กระเชา้
นองปิง 360 องศา ใหท้่านไดส้ักการะ พระใหญ่โป่วหลิน ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิก์ลางแจง้ใหญ่ทีสุ่ดในโลกองคพ์ระทําขิน้จาก
การเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิก์ว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระพักตรไ์ป
ทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหิน

เบื้องล่าง ใหท้่านชมความงดงามตามอัธยาศัย (หากทัศนวสิัยไม่
เอือ้อํานวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะ
นําท่านขึน้สักการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทัง้น้ีเพื่อความปลอดภัย
ของลูกคา้เป็นสําคัญ) (ค่าใชจ้่ายท่านละ 1,200 บาท กรุณาชําระที่
หัวหนา้ทัวร ์หมายเหตุ ตอ้งมีผูเ้ดนิทาง 10 ท่านขึน้ไปถงึจะสามารถ
เดนิทางได.้) 
* สําหรับท่านที่ไม่ไดซ้ือ้ออพชั่นเกาะลันเตา ... อสิระใหท้่านไดช้อ้ป
ป้ิงที ่Citygate ซึง่จะเป็น Outlet ทัง้หา้ง มแีบรนดด์ัง มากมาย เช่น Nike , Adidas , Puma , Levi's , Esprit , 
Giordano และอืน่ๆอกีมากมาย ของที่น่ีราคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรอืบางรุ่นลดถงึ 70% เลยทีเดยีว ซึง่
ราคาจะถูกกว่าปกตอิย่างแน่นอน *อสิระอาหารกลางวนัตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย  จากนัน้นําท่านเดนิ
ทางเขา้สู ่เซนิเจิน้ โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง (ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร)   

คํา่               รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – วดักวนอ ู– เมอืงจาํลองฮอลแลนด ์– ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ – โชวนํ์า้พุ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นําท่านเดนิทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) วัดศักดิส์ทิธิท์ี่ชาวจีนนิยมขอพรใน

เรือ่งหนา้ทีก่ารงาน สกัการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพสญัลกัษณแ์ห่งความซือ่สตัย ์
ความจงรักภักดีและความกลา้หาญ เชิญท่านขอพรกราบไหวเ้พื่อเป็นสริมิงคลแก่
ตวัเองและครอบครัวตามอธัยาศยั 

 นําคณะเขา้ชม เมืองจําลองฮอลแลนด ์ที่สรา้งขึน้มาเพื่อใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์
ใหท้่านไดช้มดอกไมจํ้าลอง และสถานที่ตกแตง่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่าน
ไดถ้่ายภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจําลองประจําชาตฮิอลแลนด ์ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนัน้นําท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบ

จักวาล “บวัหมิะ” ของแท ้100% ยาประจําบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน
ความรอ้นเช่น น้ํารอ้นลวก หรอื น้ํามัน ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลที่โดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพื่อ
ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 
นําท่านสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้ห่มไหมอนัแสนนุ่มน่านอนชวนสมัผัส  นําท่านชม
รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่วัท่านเอง 

  จากนัน้นําท่านสู่ ถนนคนเดนิตงเหมนิ (Dongmen) เป็นศูนยร์วมแห่งการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายภายในประเทศ 
ที่น่ีนับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชอ้ปป้ิงและเป็นทัง้ถนนและตลาดชื่อดังของเซนิเจิ้น จะมีสนิคา้
หลากหลายมากมายใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกชม และเลอืกซือ้ไม่วา่จะเป็น กระเป๋าหลยุหต์ิ๊งต๊อง ไอแพดจีน ไอโฟน
จนี รวมถงึสนิคา้เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั อปุกรณไ์อท ีรา้นอาหารฟาสตฟ์ดู และแบรนดต์า่งๆมากมายคะ่ 

คํา่               รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านสู่ ชมโชวน้ํ์าพุเตน้ระบํา ทีอ่ลงัการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชุดตา่งๆ อาท ิเหนิหาวสู่สวรรค ์เตน้ระบํา 

น้ําพุอลงัการงานสรา้งทีไ่ม่ไดเ้คยเห็นมากอ่น กบัโปรแกรมใหม่ (ถา้โชวปิ์ด ไม่มกีารจ่ายเงนิคนืใดๆทัง้ส ิน้) 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ –  
   ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – สนามบนิ            
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําท่านเขา้สู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  

นําท่านเดนิทางสู่ วัดหวังตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ขอพรเพื่อเป็นศริมิงคล วัดหวังตา้เซยีนเป็นวัด
เก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนักพรตมีความรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้่วยคนอย่าง
มากมายทําใหค้นเหล่าน้ียกย่องในตวัท่านและไดต้ัง้ศาลเพื่อสักการะ ใหท้่านเป็นเทพวอ่งไทซนิ คนในสมัยน้ีมี
ความเขือ่เรื่องสุขภาพวา่เมื่อท่านรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมีทีทุ่กคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลย
มีคนมาขอดา้นสุขภาพอย่างมากมายที่น่ี อกีสิง่หนึ่งที่ผูค้นศรัทธาและนิยมทํา
เมื่อมาถงึวัดหวงัตา้เซยีนไดแ้ก่ การเสีย่งเซียมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน 
โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาวา่เซยีมซี
วดัหวงัตา้เซยีนมคีวามแมน่ยําเป็นอย่างยิง่ 
นําท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอมิฮ่องฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัด
เจา้แม่กวนอมิที่มชีือ่เสยีงแห่งหนึ่งในฮอ่งกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครอง
และปกปักรักษาวดัเจา้แม่กวนอมิที่ Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum 
Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัด
ขนาดเล็กที่ไม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวดัเจา้แม่กวนอมิที่ชาวฮอ่งกงนับถือ
มาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวดั ถา้ใครที่ชอบเสีย่งเซยีมซเีขา
บอกว่าที่น่ีแม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอ
ซองอัง่เปาจากเจา้แม่กวนอมิอีกดว้ย อสิระท่านขอพรตามอัธยาศัย  นําท่าน
เยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวง
เรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
นําท่านขอพร วัดแชกงหมวิหรือวดักังหันนําโชค วดัน้ีตัง้อยู่ที่ตําบลซา่ถิน่ ซึง่ถือ
เป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวดัเกา่แก่ของฮอ่งกง สรา้งขึน้เมื่อ 400 กวา่ปีผ่าน
มาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภ



4 

ทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมีรูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธ์
ประจําวัด ตํานานเล่าวา่ในช่วงปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมีการ
กอ่จลาจลแข็งเมืองขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์น้ีไดก้่อเกดิบุรุษชาตนัิกรบที่
ชือ่ว่าขุนพล แช  ้ก๊ง ที่ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกดิขึน้แทบทุก
สารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะ
ยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได ้
ชือ่วา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิ
ของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจําลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตึก
สํานักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมีด ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสัญลกัษณข์องเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัด
แชกง ยังเป็นที่มาของจีก้ังหันนําโชคที่มีชือ่เสยีงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวรไ์หนที่มาฮ่องกง 
เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ  

บา่ย          เชญิท่าน อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้อนัมีชือ่เสยีงที่ ย่านจมิซาจุ่ย ซึง่ถือไดว้่า
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้นําของฮอ่งกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิLouis Vuitton, Gucci, Polo 
Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ ให ้
ท่านชอ้ปป้ิงอย่างเต็มอิม่จุใจตามอธัยาศยั *อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* สมควรแกเ่วลานัด
หมาย  นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ
เกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้
พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณหีากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ
เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

23.50 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX…. (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 
วนัทีส่ ี ่ ฮอ่งกง – กรงุเทพ ฯ             
01.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ......................... 
 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมคา่วซี่าสําหรับต่างชาตแิละลกูคา้
เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พื้นเมอืงใหนั้กท่องเทีย่วท่ัวไป
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 เท ้ า  เ ป็ น ต ้ น  
ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นคา้ทุกรา้นจําเป็นตอ้ง
รบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณอีืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน
บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น
สําคัญ...กรณุาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม
ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์
บนิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
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× ไม่รวมคา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่ม่ไดร้ับการยกเวน้ยืน่วซีา่หมู่คณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลกูคา้ 
เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิทฯไม่สามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก ,์ คนขบัรถ , 2,000 บาท/ ทา่น/ ทรปิ, (ชําระทีส่นามบนิ) 
× คา่วซี า่ 1 ,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมูค่ณ ะ กรณ ีม เีหต ุที่จะตอ้งทําวซี ่าเด ีย่ว วซีา่ต ดิเลม่พาสปอรต์จาก

ประเทศไทย (กรณ ียกเลกิวซี า่หม ูค่ณ ะกระทนัหนั) ลกูคา้จะเป็นฝ่ายช ําระคา่วซีา่และคา่ดําเนนิการวซีา่เอง โดยการย ืน่วซี า่
เด ีย่วจะใช เ้วลาย ืน่ 4 วนัทําการไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร -์อาทติย .์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ท่าน หากตํา่กวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะชําระค่าบรกิารเพิม่
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
งดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 ชําระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 
• หากไม่ชาํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมื่อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดน้ีแลว้ 
• หากช ําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์… … … . 
• สง่รายช ือ่สํารองทีน่ ัง่ ผ ูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พร อ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเท ีย่ วทรปิใด, วนัท ีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร / /  [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มา
ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสก ุล และ
อ ืน่ๆ เพ ือ่ใช ใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ั�งส ิ�น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํา่ 2 
หนา้ หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
เง ือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
สว่นใหญ่เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเท่านัน้ 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน

ทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจได ้
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อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่กําหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์
ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่น้ี หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  


