
 

ทวัรฮ์อ่งกง BHT9191732 
ฮอ่งกง . . . เซนิเจ ิ�น . . . ชอ้ปปิ� ง 

ไหวพ้ระขอพรสิ$งศกัดิ'สทิธิ' ... เสรมิดวง ... เสรมิบารม ี 
วดักวนอ ู. . เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ . . วดักงัหนั(แชกงหมวิ) . . วดัหวงัตา้เซยีน 

ชอ้ปปิ� งแบรนดเ์นมจใุจ … ยา่นดงัจมิซาจุย่ “ถนนนาธาน”  
เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) 

หมายเหต ุ: ราคานี�สาํหรบัคนไทยเทา่น ั�น / ไมร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทร ิ
 
กรณุาตรวจสอบไฟลลบ์นิกอ่นทําการจอง เพื$อความถกูตอ้งของทา่น 
    
วนัเดนิทาง ไฟลล ์ เสน้ทาง เวลา  วนัเดนิทาง ไฟลล ์ เสน้ทาง เวลา นดัหมาย 
03สงิหาคม HX762 BKK-HKG   04.40-08.50 05สงิหาคม HX761 HKG - BKK   21.45-23.55+1 03สงิหาคม 

เวลา00.30 
18สงิหาคม HX780 BKK-HKG   02.00-05.40 20สงิหาคม HX761 HKG - BKK   21.45-23.55+1 17สงิหาคม 

เวลา 23.30 
22สงิหาคม HX780 BKK-HKG   02.00-05.40 25สงิหาคม HX767   HKG - BKK   02.00-04.00+1 21สงิหาคม 

เวลา 23.30 



 

24สงิหาคม HX762 BKK-HKG   04.40-08.50 27สงิหาคม HX767   HKG - BKK   02.00-04.00+1 24สงิหาคม 
เวลา 00.30 

30สงิหาคม HX768 BKK-HKG   02.00-05.40  02กนัยายน HX767   HKG - BKK   02.00-04.00+1 29สงิหาคม 
เวลา 23.30 

06กนัยายน HX780 BKK-HKG   02.00-05.40  09กนัยายน HX767   HKG - BKK   02.00-04.00+1 05กนัยายน 
เวลา 23.30 

14กนัยายน HX780 BKK-HKG   02.00-05.40  17กนัยายน HX767   HKG - BKK   02.00-04.00+1 13กนัยายน 
เวลา 23.30 

28กนัยายน HX780 BKK-HKG   02.00-05.40  30กนัยายน HX761   HKG - BKK   21.45-23.55+1 27กนัยายน 
เวลา 23.30 

18ตลุาคม HX780 BKK-HKG   02.00-05.40  21ตลุาคม  HX767   HKG - BKK   02.00-04.00+1 17ตลุาคม 
เวลา 23.30 

26ตลุาคม HX780 BKK-HKG   02.00-05.40  30กนัยายน HX761   HKG - BKK   23.50-02.20+1 25ตลุาคม 
เวลา 23.30 

 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ฮอ่งกง – ★ OPTION  TOUR ★ กระเชา้นองปิง+พระใหญ่โป่วหลนิ – ชอ้ป
ปิ� งซติ ี�เกทเอาทเ์ลท – เซนิเจ ิ�น  

......... น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั �นที� 4 ประตทูางเขา้ที� 5-6 เคาน์เตอร ์K สาย
การบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในดา้นเอกสาร  

......... น. อกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบนิฮ่องกงแอร์ไลน์ เที�ยวบนิที� HX768 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบน
เครื�อง) 

......... น. ถงึสนามบนิ เช็กลัปกอ๊ก ฮอ่งกง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ออกทางออก B เพื�อพบ
ไกดท์อ้งถิ�น   
★ OPTION TOUR ★ เกาะลันเตา ซึ�งถือไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที�ยว
อันมเีอกลักษณ์ระดับโลกของฮอ่งกง นําคณะขึ�นสูด่า้นบนโดย กระเชา้
นองปิง 360 องศา ใหท้่านไดส้ักการะ พระใหญ่โป่วหลิน ซึ�งเป็น
พระพุทธรปูทองสัมฤทธิNกลางแจง้ใหญ่ที�สดุในโลกองคพ์ระทําขิ�นจาก
การเชื�อมแผ่นทองสัมฤทธิNกว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระพักตรไ์ป
ทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหิน
เบื�องล่าง ใหท้่านชมความงดงามตามอัธยาศัย (หากทัศนวสิัยไม่
เอื�ออํานวย เชน่ ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะ
นําท่านขึ�นสักการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทั �งนี�เพื�อความปลอดภัย
ของลูกคา้เป็นสําคัญ) (ค่าใชจ้่ายท่านละ 1,200 บาท กรุณาชําระที�
หัวหนา้ทัวร ์หมายเหตุ ตอ้งมีผูเ้ดนิทาง 10 ท่านขึ�นไปถงึจะสามารถ
เดนิทางได.้) 
* สําหรับท่านที�ไม่ไดซ้ื�อออพชั�นเกาะลันเตา ... อสิระใหท้่านไดช้อ้ป
ปิ� งที�  Citygate ซึ�งจะเป็น Outlet ทั �งหา้ง มีแบรนด์ดัง มากมาย เช่น Nike , Adidas , Puma , Levi's , 
Esprit , Giordano และอื�นๆอกีมากมาย ของที�นี�ราคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรือบางรุ่นลดถงึ 70% เลย
ทเีดยีว ซึ�งราคาจะถกูกวา่ปกตอิยา่งแน่นอน *อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  จากนั�น
นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เซนิเจิ�น โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั�วโมง (ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจร)   

คํ�า              � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
 นําคณะเขา้สูท่ ี$พกั Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

วนัที$สอง เซนิเจ ิ�น – วดักวนอ ู– เมอืงจําลองฮอลแลนด ์– ชอ้ปปิ� ง 3 รา้น – ชอ้ปปิ� งตลาดตงเหมนิ – โชวนํ์ �าพ ุ

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นําท่านเดนิทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) วัดศักดิNสทิธิNที�ชาวจีนนิยมขอพรใน

เรื�องหนา้ที�การงาน สกัการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอ ูเทพสญัลักษณ์แหง่ความซื�อสตัย ์
ความจงรักภักดีและความกลา้หาญ เชญิท่านขอพรกราบไหวเ้พื�อเป็นสริมิงคลแก่
ตัวเองและครอบครัวตามอธัยาศัย 

 นําคณะเขา้ชม เมอืงจําลองฮอลแลนด ์ที�สรา้งขึ�นมาเพื�อใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์
ใหท้า่นไดช้มดอกไมจํ้าลอง และสถานที�ตกแตง่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่น
ไดถ้า่ยภาพที�มวีวิสวย ชมดอกทวิลปิจําลองประจําชาตฮิอลแลนด ์ 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั�นนําท่านไปผ่อนคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซื�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�ยงไหมและการผลติผา้ห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวน
สมัผัส  นําทา่นชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี�ยวกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชื�อเป็นของฝาก หรอืเป็นของที�ระลกึ
แดต่ัวทา่นเอง 

  จากนั�นนําทา่นสู ่ถนนคนเดนิตงเหมนิ (Dongmen) เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายภายในประเทศ 
ที�นี�นับว่าเป็นสถานที�ที�นักท่องเที�ยวนิยมมาชอ้ปปิ� งและเป็นทั �งถนนและตลาดชื�อดังของเซนิเจิ�น จะมสีนิคา้
หลากหลายมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชม และเลอืกซื�อไมว่า่จะเป็น กระเป๋าหลยุหต์ิrงต๊อง ไอแพดจนี ไอโฟน
จนี รวมถงึสนิคา้เสื�อผา้ เครื�องประดับ อปุกรณ์ไอท ีรา้นอาหารฟาสตฟ์ดู และแบรนดต์า่งๆมากมายคะ่ 

คํ�า              � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
 นําทา่นสู ่ชมโชวนํ์�าพเุตน้ระบํา ที�อลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุตา่งๆ อาท ิเหนิหาวสูส่วรรค ์เตน้ระบํา 

นํ�าพอุลังการงานสรา้งที�ไมไ่ดเ้คยเห็นมากอ่น กบัโปรแกรมใหม ่(ถา้โชวปิ์ด ไมม่กีารจา่ยเงนิคนืใดๆทั �งสิ�น) 
 นําคณะเขา้สูท่ ี$พกั Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที$สาม เซนิเจ ิ�น – ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี$ – วดัแชกงหมวิ –  
   ชอ้ปปิ� งถนนนาธาน – สนามบนิ            

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําท่านเขา้สู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 
ชั�วโมง  
นําท่านเดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ขอพรเพื�อเป็นศริมิงคล วัดหวังตา้เซยีนเป็นวัด
เกา่แกอ่ายุกว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนักพรตมคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอย่าง
มากมายทําใหค้นเหลา่นี�ยกยอ่งในตัวทา่นและไดต้ั �งศาลเพื�อสกัการะ ใหท้า่นเป็นเทพวอ่งไทซนิ คนในสมัยนี�มี
ความเขื�อเรื�องสขุภาพวา่เมื�อทา่นรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมทีี�ทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลย
มคีนมาขอดา้นสุขภาพอย่างมากมายที�นี� อกีสิ�งหนึ�งที�ผูค้นศรัทธาและนิยมทํา
เมื�อมาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก่ การเสี�ยงเซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน 
โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมคีวามเชื�อถอืศรัทธาวา่เซยีมซี
วัดหวังตา้เซยีนมคีวามแมน่ยําเป็นอยา่งยิ�ง 
นําท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอมิฮ่องฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัด
เจา้แมก่วนอมิที�มชีื�อเสยีงแหง่หนึ�งในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครอง
และปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที� Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum 
Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตั �งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัด



 

ขนาดเล็กที�ไมไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิที�ชาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูา
ขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที�ชอบเสี�ยงเซยีมซเีขาบอกวา่ที�นี�แมน่มากที�พเิศษกวา่นั�น นอกจากสักการะขอพรแลว้
ยังมพีธิขีอซองอั�งเปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย อสิระทา่นขอพรตามอัธยาศัย  นําทา่นเยี�ยมชม โรงงานจวิเวอร์
รี� ที�ข ึ�นชื�อของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ี�ไดรั้บรางวัลอนัดับเยี�ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื�องฮวงจุย้ 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําท่านขอพร วัดแชกงหมวิหรอืวัดกังหันนําโชค วัดนี�ตั �งอยู่ที�ตําบลซ่าถิ�น ซึ�ง
ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึ�นเมื�อ 400 กวา่ปี
ผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึ�นชื�อลอืชาในเรื�องความศักดิNสทิธิNในดา้นของ
โชคลาภทรัพย์สนิเงนิทอง โดยมีรูปปั�นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิ�ง
ศักดิNสทิธป์ระจําวัด ตํานานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลี
ยคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึ�นทั�วประเทศ และเหตกุารณ์นี�ไดก้อ่เกดิบรุษุชาติ
นักรบที�ชื�อวา่ขนุพล แช ้ก๊ง ที�ไดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายที�เกดิขึ�นแทบทุกสารทศิ และท่านเองก็ได ้
ชื�อวา่เป็นนักรบที�ไดช้ื�อวา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไม่วา่จะยกทัพไปปราบกบฏที�ไหนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ และ
ดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ื�อวา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้น
ของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจําลองดาบของ
ท่านไปก่อสรา้งตกึสํานักงานใหญ่ของธนาคารที�มีชื�อว่าตกึใบมีด ซึ�งเป็นตกึที�ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะ
ฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นที�มาของจี�กังหันนําโชคที�มชีื�อเสยีงของวงการการท่องเที�ยวฮอ่งกงที�
ไมว่า่ทัวรไ์หนที�มาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื�อสนิคา้มงคลชิ�นนี� เพื�อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บั
ชวีติ  

บา่ย          เชญิท่าน อสิระชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านชอ้ปปิ�งสนิคา้อันมชีื�อเสยีงที� ย่านจมิซาจุ่ย ซึ�งถอืไดว้่า
เป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งชั �นนําของฮอ่งกงและของโลก กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, Polo 
Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ ให ้
ท่านชอ้ปปิ�งอย่างเต็มอิ�มจุใจตามอัธยาศัย *อสิระอาหารเย็นเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ�ง* สมควรแกเ่วลา
นัดหมาย  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

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

21.45 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� HX761 (บรกิารอาหารบนเครื�อง) 
23.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ......................... 
 

วนัที$ส ี$ ฮอ่งกง – กรงุเทพ ฯ             

02.00 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� HX767 (บรกิารอาหารบนเครื�อง) 
04.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ......................... 



 

 
 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิ$ม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละลกูคา้
เป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่เอง บรษัิททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไป
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  เป็ น ต ้น  
ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบวา่ รา้นคา้ทุกรา้นจําเป็นตอ้ง
รบกวนทกุทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทั �งสิ�น 
บรษัิทขอสงวนสทิธิN : 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...กรุณาอา่นรายการและเงื$อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั�นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ�น และขอสงวนสทิธิNไม่รับผดิชอบกรณีมตีั�วเครื�องบนิภายในประเทศ
เนื�องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื�องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� 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 
× ไมร่วมคา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิี�ไมไ่ดรั้บการยกเวน้ยื�นวซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิ�ม 5,000 บาท และลกูคา้ 
เป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระที$สนามบนิ) 
× คา่วซี่า 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซี่าแบบหมูค่ณะ กรณีมเีหตุที$จะตอ้งทําวซี่าเดี$ยว วซี่าตดิเลม่พาสปอรต์จาก

ประเทศไทย (กรณียกเลกิวซีา่หมูค่ณะกระทนัหนั) ลกูคา้จะเป็นฝ่ายชําระคา่วซีา่และคา่ดาํเนนิการวซีา่เอง โดยการยื$นวซีา่
เดี$ยวจะใชเ้วลายื$น 4 วนัทําการไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์ 

Period ADL SGL 0-18 ปี Size Flight 

03 – 05 สงิหาคม 62 (HX762//HX761) 5,995.- 3,500.- +3,500.- 20 HX 
18 - 20 สงิหาคม 62 (HX780//HX761) 5,995.- 3,500.- +3,500.- 20 HX 
22 - 25 สงิหาคม 62 (HX780//HX767) 6,996.- 3,500.- +3,500.- 20 HX 
24 - 27 สงิหาคม 62 (HX762//HX767) 6,996.- 3,500.- +3,500.- 20 HX 

30 สงิหาคม-02 กนัยายน 62 
(HX768//HX767) 

6,996.- 3,500.- +3,500.- 20 HX 

06 – 09 กนัยายน 62 (HX768//HX767) 5,995.- 3,500.- +3,500.- 20 HX 
14 – 17 กนัยายน 62 (HX768//HX767) 6,996.- 3,500.- +3,500.- 20 HX 
28 - 30 กนัยายน 62 (HX780//HX761) 5,995.- 3,500.- +3,500.- 20 HX 
18 – 21 ตลุาคม 62 (HX780//HX767) 6,996.- 3,500.- +3,500.- 20 HX 
26 – 28 ตลุาคม 62 (HX780//HX761) 6,996.- 3,500.- +3,500.- 20 HX 



 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 
เดนิทางขึ�นตํ$า 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการงดออกเดนิทางและ
เลื�อนการเดนิทางไปในวนัอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื$อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่ําระตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื$อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื$อสํารองที$น ั$ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื$อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเที$ยวทรปิใด, วนัที$ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิ'ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื$อ-นามสกุล และอื$นๆ เพื$อใชใ้นการจองต ัrว
เครื$องบนิท ั�งส ิ�น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไม่
มั�นใจโปรดสอบถาม 
เง ื$อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิNที�จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิN ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 
เง ื$อนไขและขอ้กาํหนดอื$นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง

ดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่าก
ทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทาง
เรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใช ้
ในการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�
เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ 
เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นั�น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 

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

2. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบนิเทา่นั�น  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื�อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการ
ป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

 

 


