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Period ADL SGL 0-18 ปี Size Flight 

02 – 04 พฤษภาคม 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

07 – 09 พฤษภาคม 2562  
วนัพระราชลบรมราชาภิเษก 

7,997 +3,500 
 

+3,500 20 MS 

14 – 16 พฤษภาคม 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

16 – 18 พฤษภาคม 2562 วนัวสิาขบูชา 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

21 – 23 พฤษภาคม 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

30 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

04 – 06 มถินุายน 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

11 – 13 มถินุายน 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

18 – 20 มถินุายน 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

20 – 22 มถินุายน 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

27 – 29 มถินุายน 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

02 – 04 กรกฎาคม 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 

04 – 06 กรกฎาคม 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

11 – 13 กรกฎาคม 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 

16 – 18 กรกฎาคม 2562  
วนัอาสาฬหบูชา+วนัเข้าพรรษา 8,998 

 
+3,500 

 
+3,500 20 MS 

25 – 27 กรกฎาคม 2562 7,997 +3,500 +3,500 20 MS 



 

 
 
 

 

ฮอ่งกง เซนิเจ ิ=น ตงกวน ดสินยีแ์ลนด ์3 วนั 2 คนื 

ไหวข้อพร “เทพแชกง” เสรมิดวง เสรมิบารม ีณ วดักงัหนั  

ตืQนเตน้เรา้ใจเดนิ “สะพานแกว้ 3 มติ ิ+ โชวก์ายกรรม”  

สนกุสนานกบัเครืQองเลน่ ตืQนเตน้เรา้ใจ ยอ้นวยัเด็ก  “ดสินยีแ์ลนด”์ 
เดนิทางโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์ น ัQงสบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครืQอง 

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก ราคานี�ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท / ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

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

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิ=น  

11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั �นที, 4 ประตทูางเขา้ที, 8 เคานเ์ตอร ์Q สาย
การบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) โดยมเีจา้หนา้ที,คอยอํานวยความสะดวก   

14.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS)  เที,ยวบนิที, MS960 (บรกิารอาหารบนเครื,อง) 
18.00 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง  นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร,รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

ออกทางออก B เพื,อพบไกดท์อ้งถิ,น  จากนั�นนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิ�น โดยรถไฟ  
คํ,า              � รับประทานอาหารคํ,า ณ ภัตตาคาร  
 นําคณะเขา้สูท่ ีQพกั JAMES JOYCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีQสอง เซนิเจ ิ=น – ตงกวน – ����ไฮไลท�์��� สะพานแกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) – โชวก์ายกรรม –  
     ชอ้ปปิ= ง 3 รา้น – ชอ้ปปิ= งหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์ 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู ่ตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมอืงหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยู่ทางใตข้อง
เซนิเจิ�น มณฑลกวางตุง้ ตงกวนเป็นเมอืงอตุสาหกรรมที,สําคัญ มเีนื�อที,รวม 2,465 ตารางกโิลเมตร ประชากร 
8.32 ลา้นคน มีสภาพอากาศค่อนขา้งรอ้นชื�นมีแสงแดดและฝนตกตลอดทั�งปี ตงกวนเป็นที,รูจั้กกันในชื,อ 
"โรงงานของโลก" และเป็นที,ตั �งของสถานประกอบการที,ลงทุนในต่างประเทศมากกว่า 10,000 รายทําให ้
กลายเป็นหนึ,งในฐานการผลติที,ใหญท่ี,สดุในโลก เมอืงประกอบดว้ยระบบอตุสาหกรรมสมัยใหม ่อเิล็กทรอนกิส์
,เครื,องจักรไฟฟ้า,สิ,งทอเสื�อผา้,เฟอรน์เิจอร,์ผลติภัณฑก์ระดาษ,อาหาร เครื,องดื,มและอตุสาหกรรมเคม ีและยัง
เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม ท่าเรอืที,สําคัญสําหรับการคา้ระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุง้ ตงกวนมปีระวัติ
ความเป็นมามากกวา่ 1,700 ปีและถอืไดว้า่เป็นแหล่งท่องเที,ยวที,สําคัญของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม.) ใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนรถและชมววิสองขา้งทาง จนถงึตงกวน 

นํ า ท่ า น เ ข ้ า สู่  LONG FENG VILLA RESORT 
DONGGUAN สถานที, พักผ่อนสําห รับครอบครัวและ
นักท่องเที,ยวใหท้่านไดพ้บกับ ��  ไฮไลท ์��  สะพาน
แกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) แหล่งท่องเที,ยว
ใหม่แกะกล่อง เปิดใหท้่องเที,ยวเมื,อวันที, 1 มกราคม 
2018 มีความสูง 88 เมตรและยาว 333 เมตร พบกบั

30 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2562 6,996 +3,500 +3,500 20 MS 



 

ความเสยีวของทางเดนิกระจกทีQมรีะยะทางอนัน่าตืQนเตน้ ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิ,งทุกอย่างที,อยู่ภายใต ้
ทางเดนิกระจกทั�งหมด ซึ,งเป็นสะพานกระจกและจะมชีว่งที,เป็น 3 มติเิพิ,มความตื,นเตน้ใหท้่านไดห้วาดเสยีว 
ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเที,ยวที,อยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงาม มกีฎอยู่ว่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้ง
สวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ยลดความสกปรก งา่ยตอ่การทําความสะอาด สะพานกระจก 
แห่งนี� ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! *หากท่านไม่ประสงคท์ี,จะเดนิสะพาน
แกว้ ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แลว้มาเจอกันที,จุดนัดพบ แต่แนะนําใหท้่านไดล้องสักครั �ง  
(หมายเหตุ : สะพานแกว้เป็นสถานที,ท่องเที,ยวที,จําเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสูงอยู่
ตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนั�นหากสะพานไมเ่ปิดใหนั้กทอ่งเที,ยวเดนิ อันเนื,องจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน 
เป็นอันรับทราบโดยทั,วกันวา่ เหตผุลเพื,อความปลอดภัยของนักทอ่งเที,ยวทั �งสิ�น) (ขอ้ตกลงสําคญั ขอ้ตกลงสําคญั หากทา่น
ไมเ่ดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิf ไมเ่ป็นเหตใุหทํ้าการคนืเงนิทกุกรณี)  
นําท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม ชมการแสดงโชวท์ี,ผาดโผนน่าตื,นเตน้ประกอบแสง ส ีเสยีง พรอ้มโชวส์วยงาม
จากนักแสดงหลายชวีติใหท้า่นไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรมจนี ชมความแข็งแรงสลับกับความออ่นชอ้ย เป็นอกีหนึ,ง
โชวท์ี,จะสรา้งความประทับใจใหท้า่น.  

เที,ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั�นนําท่านไปผ่อนคลายความเมื,อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซื�อยา

ครอบจักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจําบา้นที,มชีื,อเสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจาก
การโดนความรอ้นเชน่ นํ�ารอ้นลวก หรอื นํ�ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลที,โดนลวกไดด้ ีหรอื
จะทาเพื,อป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างดําบนใบหนา้ให ้
หนา้เนียนใส นําท่านสู่ รา้นผา้ไหม ชมขั �นตอนการเลี�ยงไหมและการผลติผา้ห่ม
ไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส  นําท่านชมรา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกี,ยวกับ
หยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชื�อเป็นของฝาก หรอืเป็นของที,ระลกึแดต่ัวทา่นเอง 

  จากนั�นนําท่าน อสิระชอ้ปปิ� งจุใจกันที, หา้งหลอหวู่เซ็นเตอร ์หรอืที,นักท่องเที,ยว
ชาวไทยเรยีกกันวา่ “มาบญุครองเซนิเจิ�น”อสิระใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งเลอืกซื�อของใช ้
ของฝากสนิคา้แบรนดด์ัง C-O-P-Y มากมายหลายยี,หอ้ซึ,งราคาสนิคา้ขึ�นอยูก่บัความสามารถในการเจรจา 

คํ,า              � รับประทานอาหารคํ,า ณ ภัตตาคาร  (เมนูเป็ดปักกิ,ง+ไวนแ์ดง) 
 นําคณะเขา้สูท่ ีQพกั JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีQสาม เซนิเจ ิ=น – ฮอ่งกง – โรงงานจวิเวอรร์ ีQ – วดัแชกงหมวิ – สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์– สนามบนิฮอ่งกง –  
สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)         

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางเขา้สู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชั,วโมง นําทา่นเยี,ยมชม โรงงานจวิเวอรร์ี, ที,ข ึ�นชื,อของฮอ่งกงพบกบังานดี
ไชน์ที,ไดรั้บรางวัลอันดับเยี,ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื,องฮวง  นําท่าน
ขอพร วัดแชกงหมวิ (วัดกังหันนําโชค) วัดนี�ตั �งอยู่ที,ตําบลซ่าถิ,น ซึ,งถอื
เป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึ�นเมื,อ 400 
กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึ�นชื,อลอืชาในเรื,องความศักดิfสทิธิf
ในดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมีรูปปั�นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิ,งศักดิfสทิธป์ระจําวัด 
ตํานานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึ�นทั,วประเทศ และ
เหตกุารณ์นี�ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบที,ชื,อวา่ขนุพล แช ้กง๊ ที,ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายที,เกดิขึ�นแทบ
ทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ื,อวา่เป็นนักรบที,ไดช้ื,อวา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏที,ไหนก็
จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ื,อวา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่
มีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของ
ฮอ่งกง ถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสํานักงานใหญข่องธนาคารที,มชีื,อวา่ตกึใบมดี ซึ,งเป็นตกึที,ถอื
เป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นที,มาของจี�กงัหันนําโชคที,มชีื,อเสยีงของวงการ
การท่องเที,ยวฮอ่งกงที,ไม่ว่าทัวรไ์หนที,มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื�อสนิคา้มงคลชิ�นนี� เพื,อเสรมิสรา้ง
บารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ 



 

เที,ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) 
ท่านจะไดพ้บกับเครื,องเล่นอันทันสมัยและสนุกที,สุดหนึ,งในเอเชยีซึ,ง
แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อันไดแ้ก่ MAINSTREET USA 
ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้ขายของที,ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาด
มากมาย  สว่นตอ่มาคอื TOMORROWLAND ทา่นจะไดส้นุกกบัเครื,อง
เล่นอันทันสมัยสไตล์ “โลกอนาคต”   และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย 
FANTASYLAND ท่านจะไดพ้บกับโชว์อันยิ,งใหญ่ตระการตากับตัว
การต์ูนที,ท่านชื,นชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท ์เจา้หญงินิทรา ซนิเดอเรลา 
มกิกี�&มินนี, หมีพูและพอ้งเพื,อน และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที,
ใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อดว้ย ADVENTURELAND ดนิแดนแห่งการ
ผจญภัยอันน่าตื,นเตน้ ท่านจะไดล้่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE 
RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่าตื,น เตน้นานาชนิด 
TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบา้นตน้ไมข้อง ทาร์ซาน   
เดนิต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD ล่องเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา 
นานา ชาติ ซึ,งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้โดยตุ๊กตาจะมีการ
เคลื,อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรก
ดว้ยเสยีงเครื,องดนตรทีี,เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาต ิและอย่าลืมแวะ
ทักทายตุ๊กตาสวมชดุประจําชาตขิองไทย  Toy Story Land    โซนนี�
จะเป็นโซนที,ใหญ่ที,สุดใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตรแ์อนิเมชั,นชื,อดัง Toy 
Story   เพลดิเพลนิกับของเล่นมากมาย หรอื พึ,งเปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี� เครื,องเล่นที,หวาดเสยีวที,สดุในแดน
ตะวันตก! ที, กรซิลีย ์กัลซ ์GRIZZLY GULCH  ใหท้่านได ้สัมผัสเครื,องเล่นอันหวาดเสยีว ที,ไม่เป็นลองกับ 
SPACE MOUNTAIN  คือ BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรือ บิsก กรซิลยี ์
เมาทเ์ทน รนัอะเวย ์  ใหม่ ล่าสดุ  สตาร ์วอรส์ มาแลว้ สัมผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร ์วอรส์ ทูมอรโ์รว์
แลนด ์เทคโอเวอร”์ นับตั �งแต่กลางเดอืนมถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละคร ในภาพยนตร ์และเดนิทางสู่
ฐานลับของขบวนการต่อตา้นจักรวรรด ิซึ,งคุณจะไดพ้บกับฮีโร่ที,ย ิ,งใหญ่ที,สุดของมหากาพย์สตาร์ วอร์ส  
https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ใหท้่านสนุกสนานกับ
เครื,องเลน่ตามอัธยาศัย (อสิระอาหารเย็น เพื,อใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครื,องเลน่ไดอ้ยา่งเต็มที,) ชมไฮไลท ์ของ
ทุกคํ,าคืน แขกผูม้ีเกรียตทิุกท่าน ร่วมเนรมติประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยบิระยับดุจเพชรนํ�างาม และ 
ในชว่งสง่ทา้ยของแตล่ะคนื ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจังหวะเสยีงเพลง  อันสวยงามตระการตา *ปล.ทา่นใด
ไมป่ระสงคจ์ะเขา้สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิfในการคนืคา่บัตรเขา้สวนสนุกทกุกรณี  เชญิ
ทา่นอสิระตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื,อทําการเชค็อนิกอ่นขึ�นเครื,องประมาณ 2-3 ชม.เพื,อหลกีเลี,ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที,อาจ
เกดิขึ�น เชน่ สภาพการจราจรที,คับคั,ง,สภาพอากาศและอื,นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผู ้
พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิfคนืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึ�นเครื,องกลับตามวัน
และเวลาเที,ยวบนิที,ระบใุนรายการทัวร.์ 

20.50 น.    ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) เที,ยวบนิที, MS961 (บรกิารอาหารบนเครื,อง) 
22.40 น.    ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิf : รายการทัวรท์่องเที,ยวสามารถเปลี,ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื,องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอื,นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี,ยนตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื,นที,ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงืQอนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั�นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น และขอสงวนสทิธิfไม่รับผดิชอบกรณีมตีั�วเครื,องบนิภายในประเทศ
เนื,องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื,องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 



 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิQม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละลกูคา้
เป็นผูดํ้าเนนิการยื,นวซีา่เอง บรษัิททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครื,องบนิไป-กลบัตามรายการที,ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที,พักตามที,ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที,ตา่งๆ ตามรายการที,ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที,ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที,ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื,อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี=ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื,องดื,ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ที,มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที,กระเป๋าสมัภาระที,มนํี�าหนักเกนิกวา่ที,สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที,สายการบนิเรยีกเก็บเพิ,ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื,องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชําระทีQสนามบนิ) 
× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,500 บาท/ทา่น 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× คา่ภาษีมลูคา่เพิ,ม 7 % และภาษีหกั ณ ที,จา่ย 3 % 
เดนิทางขึ=นตํQา 20 ทา่น หากตํ,ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี,จะชําระคา่บรกิารเพิ,มเพื,อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี,จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfในการงดออกเดนิทางและ
เลื,อนการเดนิทางไปในวนัอื,นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ืQอนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
• หากไมชํ่าระตามที,กําหนด ขออนุญาตตดัที,นั,งใหล้กูคา้ทา่นอื,นที,รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื,อนไข 
• เมื,อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื,อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที,ไดร้ะบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืQอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชืQอสาํรองทีQน ัQง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืQอพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีQยวทรปิใด, 

วนัทีQใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ}ไมร่บัผดิชอบ
คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืQอ-นามสกลุ และอืQนๆ เพืQอใชใ้นการจองต ั~วเครืQองบนิท ั=งส ิ=น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ,า 2 หนา้ หากไมม่ั,นใจโปรด
สอบถาม 
เง ืQอนไขยกเลกิการจอง : 
เนื,องจากเป็นราคาตั�วเครื,องบนิโปรโมชั,น เมื,อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื,อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที,กองตรวจคน
เขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที,ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิfที,จะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งส ิ�น  รวมถงึ เมื,อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ,ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิf ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งส ิ�น 
 

เง ืQอนไขและขอ้กาํหนดอืQนๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื,อการทอ่งเที,ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที,ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที,มนัีกทอ่งเที,ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที,ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศที,มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที,ยวทกุทา่นยนิดทีี,จะชําระคา่บรกิารเพิ,มจากการที,มนัีกทอ่งเที,ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที,ทางบรษัิทกําหนด
เพื,อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี,จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื,อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื,อ เลขที,หนังสอืเดนิทาง 
และอื,นๆ เพื,อใชใ้นการจองตั�วเครื,องบนิ ในกรณีที,นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfในการเปลี,ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื,อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันที,เดนิทางจรงิของประเทศที,เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที,ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที,เพิ,มขึ�นของนักทอ่งเที,ยวที,มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้
ของสายการบนิ เปลี,ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื,น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี,ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที,ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfใน
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ,มขึ�น ในกรณีที,มกีารเปลี,ยนแปลงอตัราแลกเปลี,ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื,องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสาย
การบนิ การเปลี,ยนแปลงเที,ยวบนิฯลฯ  



 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที,จะนําตดิตวัขึ�นเครื,องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกนัทกุชิ�นไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ,งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที,ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้
ทา่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ,งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ที,กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที,โหลดใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นั�น  

2. สิ,งของที,มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที,
โหลดใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นั�น  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี,ทํามาจากพชื และเนื�อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื�อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื,อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที,จะมาจากสิ,งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที,ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที,สงูมาก  

 

 


