
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERPRO HONGKONG DONGGUAN 
SHENZHEN 
3 วนั 2 คนื 
 

 Long Feng Villa Resort Dongguan สถานทีพ่กัผ่อนส าหรบัครอบครวั 
 สะพานแกว้ 3 มติ ิแหล่งท่องเทีย่วใหม่แกะกล่อง 
 วดักวนอู วดัทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีช่าวเซนิเจิน้ 
 จ าลองเมืองฮอลแลนด ์The Flower Town in Holland 
 จุดชมววิ วคิตอเรยีพคี หน่ึงในแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม 
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกูแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ หลอวู ่ซติี ้Lo Wu City  
 วดัแชกงหมวิ ขอพรเพื่อเสรมิสรา้งบารมี และสริมิงคลใหก้บัชวีติ 
 ชมหาดทราย ณ อา่วรพีลัส ์เบย ์ ไหว ้เจา้แมก่วนอมิ ขอพรเร ือ่ง 99 ประกาศ 
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาถกูจากทั่วทุกมุมโลกที ่จมิซาจุย่ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - ฮอ่งกง - เซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) - ดองกวน - Long 

Feng Villa Resort Dongguan - สะพานแกว้ 3 มติ ิ- โชวก์ายกรรม 
 
04:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 เคานเ์ตอร ์

M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
06:40 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX616  
 
10:15 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมอืงเซนิเจิน้ (โดยรถไฟ) เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ที่มี
ชายแดนตดิกบัฮ่องกง (ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง) 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (Set Box)  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ดองกวน Dongguan อยู่ทางตอนเหนือ ดองกวนมีประวตัคิวามเป็นมามากกว่า 

1,700 ปีและถือไดว่้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญั (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ใหท่้านได ้
พัก ผ่อนบนรถและชมวิวสองข ้างทางจนถึงดองกวน  น าท่าน เข ้าสู่  Long Feng Villa Resort 
Dongguan สถานทีพ่กัผ่อนส าหรบัครอบครวัและนักท่องเทีย่ว  

 
 

 
 

จากน้ันใหท่้านไดพ้บกบั สะพานแกว้ 3 มิติ แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง เปิดใหท่้องเที่ยวเมื่อวนัที่ 1 
มกราคม 2018 มีความสูง 88 เมตรและยาว 333 เมตร พบกบัความเสยีวของทางเดนิกระจก สะพานแกว้ 
3 มิติ 3D Glass Bridge ที่มีระยะทางอันน่าตื่นเตน้ ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใตท้างเดิน
กระจกทัง้หมด ซึง่เป็นสะพานกระจกและจะมีชว่งทีเ่ป็น 3 มิติเพิ่มความตื่นเตน้ใหท่้านไดห้วาดเสียว ถือเป็น
การทา้ทายนักท่องเทีย่วที่อยากมาสมัผสัทิวทศันอ์นังดงาม มีกฎอยู่ว่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้
หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันิษฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่ง
นี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! *หากท่านไม่ประสงคท์ี่จะเดินสะพานแกว้ 
ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แลว้มาเจอกนัทีจุ่ดนัดพบแต่แนะน าใหท่้านไดล้องสกัคร ัง้ (หมาย
เหตุ : สะพานแกว้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีจ่ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรกัษาความปลอดภยัอย่างสูง
อยู่ตลอดจากทางรฐับาลจนี ดงันั้นหากสะพานไม่เปิดใหน้ักท่องเทีย่วเดนิ อนัเน่ืองจากสภาพ
อากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอนัรบัทราบโดยท ัว่กนัว่า เหตุผลเพือ่ความปลอดภยัของนักท่องเทีย่ว
ท ัง้สิน้) (ขอ้ตกลงส าคญั หากท่านไม่เดนิสะพานแกว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่เป็นเหตุใหท้ า
การคนืเงินทุกกรณี) 
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จากน้ันน าท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม Acrobatic show ชมการแสดงโชวท์ี่ผาดโผนน่าตื่นเตน้ประกอบ
แสง ส ีเสียง พรอ้มโชวส์วยงามจากนักแสดงหลายชวีติใหท่้านไดส้มัผสักับวฒันธรรมจนี ชมความแข็งแรง
สลบักบัความอ่อนชอ้ย เป็นอกีหน่ึงโชวท์ีจ่ะสรา้งความประทบัใจใหท่้าน  
 
 

 
 
จากน้ันพาทุกท่านแวะสกัการะ พระพรหม พระเจา้ผูส้รา้ง ผูล้ขิติความเป็นไปของทุกสรรพสิง่ เป็นผูก้ าหนด
ชะตาชวีติของมนุษยทุ์กคน ทีเ่ป็นศูนยร์วมจติใจสกัการะของคนไทยในเซนิเจิน้ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Higgert Hotel หรอืเทยีบเทา่   
 
วนัที ่2  วดักวนอู - โรงงานผลิตหยก - ศูนยส์มุนไพรจีน - รา้นผลิตภณัฑย์างพารา - The Flower 

Town in Holland - ชอ้ปป้ิงหลอ่หวูเ่ซน็เตอร ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านสู่ วดักวนอู วดัที่ศ ักดิส์ิทธิท์ี่ชาวเซนิเจิน้นิยมขอพรในเร ือ่งหน้าที่การงาน สักการะขอ

พระเทพเจา้กวนอู เป็นเทพสญัลักษณ์แห่งความซือ่สตัย ์ความจงรกัภักดี และความกลา้หาญ จากน้ัน
เดินทางสู่ โรงงานผลิตหยก ของล า้ค่าที่ขึน้ชือ่ ซึง่ชาวจีนมีความเชือ่ว่าหยกคือ สญัลกัษณข์องความดี
งาม สตปัิญญา และความยุตธิรรมรวมไปถงึลทัธขิงจือ๊ยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสญัญาลกัษณแ์ห่ง
ปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึง่หากใครไดค้รอบครองหยกจะพบ
ความสุขความเจรญิรุง่เรอืง ความร า่รวย ความมีโชค ใหท่้านไดเ้ลือกน าท่านชม ศูนยส์มุนไพรจนี แหล่ง
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คน้ควา้ยาแผนโบราณ ที่เราเรยีกว่า บวัหิมะ ยาประจ าบา้นที่มีชือ่เสียงและมีสรรพคุณมากมาย ผ่อนคลาย
ดว้ยการนวดฝ่าเทา้พรอ้มฟังการบรยายสรรพคุณของสมุนไพร จากน้ันน าทุกท่านแวะ รา้นผลติภณัฑ ์
ยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัของประเทศจนีไดน้ าผลติภณัฑย์างพารามาท าเป็นเครือ่งนอน
ของใชใ้นบา้นไดอ้ย่างลงตวั 

 
ค า่ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันพาทุกท่านเดินทางสู่ จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์The Flower Town in Holland สรา้งขึน้มา

เพื่อใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด ์ใหท่้านไดช้มดอกไมจ้ าลอง และสถานที่ตกแต่งใหเ้หมือนประเทศ
ฮอลแลนด ์ใหท่้านไดถ้่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจ าลองประจ าชาติฮอลแลนด ์จากน้ันน าคณะสู่
สวนสาธารณะโลตสัฮิลลท์ี่ต ัง้อนุสาวรยีข์องท่านเติง้เสี่ยวผิง ที่ทรงมีแนวคิดอยากจะสรา้งเมืองเซนิเจิน้ให ้
ทนัสมยั และเป็นเมืองทีม่ีเศรษฐกจิล า้ยุค ใหท่้านไดเ้พลนิเพลนิกบับรรยากาศแสนสบาย และถ่ายภาพทีร่ะลกึ
ของท่านเติง้เสีย่วผิง 

 
 

 
 
  น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ หลอ วู่ ซติี ้Lo Wu City คนไทยรูจ้กัในนาม

มาบุญครองเมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ใหท่้านไดเ้ลือกซือ้เป็นของฝากส าหรบัคนที่ท่านรกั
และตวัท่านเองไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้, กระเป๋า, นาฬิกา, อุปกรณค์อมพิวเตอรม์ีใหไ้ดเ้ลอืกสรร 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู เป็ดปักกิง่ + ไวนแ์ดง) 
 
ทีพ่กั  Higgert Hotel หรอืเทยีบเทา่   

 
วนัที ่3 กลบัฮอ่งกง (โดยรถไฟ) - วดัแชกงหมวิ - โรงงานจวิเวอรร์ ี ่- รา้นหยก - จุดชมววิวคิตอเรยี พีค 

- ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟฟ้า) (ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมวิ 
เป็นวดัทีข่ึน้ชือ่อย่างมาก ทีเ่กาะฮ่องกงวดัแห่งนีเ้รารูจ้กักนัดีในนามวดักงัหนัวดันีม้ีกงัหนัทองแดงทีเ่ชือ่กนัว่า
ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่สิง่ช ัว่รา้ยและน าแต่สิง่ดีๆ มาใหช้าวฮ่องกงนิยมไปสกัการะทีว่ดันี้ในวนัขึน้ ปีใหม่ของ
จนีหรอืวนัตรุษจนีน่ันเอง ซึง่ชาวฮ่องกงและไทยจะไปสกัการะผูท้ีเ่กดิปีชง จะแคลว้คลาดในเร ือ่งทีไ่ม่ดทุีกเร ือ่ง 
เมื่อถงึบรเิวณวดัจะเห็นถงึความรม่เย็นของวดัไดอ้ย่างดทีเีดยีว เขา้ขา้งในวดัจะมีเจา้หนา้ทวีดัขายธปู  
 
 

 
 
 
น าท่านสกัการะ เจา้แมก่วนอมิอา่วรพีลสัเบย ์พระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตาที่น่ีมีชือ่เสยีงในของการของ
บุตร ไหวไ้ฉ่ซิง้เอีย้ขอพรโชคลาภตลอดปี และขา้มสะพานต่ออายุซ ึง่เชือ่กนัว่าขา้มหน่ึงคร ัง้จะมีอายุเพิ่มขึน้ 
3 ปี อ่าวรพีลสัเบย ์สถานทีพ่กัผ่อนบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเลและจุดทีส่นใจอกีดา้นหน่ึงของอ่าว  
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พาทุกท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึน้สู่จุดชมววิ วคิตอเรยี พีค หน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่
คุณจะตอ้งทึ่งกบัความสวยงาม อ่าววคิตอเรยีทีม่ีชือ่เสยีงระดบัโลก และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สูงตดักบัแนว
เขาเขยีวขจอีนัแสนสวยงาม เชญิถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
 

 
 
 
จากน้ันพาท่านเขา้ชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่Jewelry Factory ทีข่ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดีไซนท์ีไ่ดร้บั
รางวลัอันดับเยี่ยมและใชใ้นการเสรมิดวงเร ือ่งฮวงจุย้ ถ่ายรูป Group Photo ที่ฮ่องกงและเซนิเจิน้จะมี
ชา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายใหก้บัลูกทวัร ์ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้  

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิงที่ย่าน จมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุม

โลกท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณ
เท่าใด ศูนยก์ารคา้ช ัน้เลศิของฮ่องกงมีทุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี ้เป็นแหล่งรวมหอ้ง
เสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดงัจากทั่วทุกมุมโลกอกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถ
จะอิม่เอมกบัอาหารช ัน้เลศิบรรยากาศหรูเลือกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอ
เชีย่นเทอรม์นิัล แหล่งรวมสินคา้ Brand Name ชัน้น าที่มีใหเ้ลือกชม และชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิ
Esprit, Emporio Armani, Giorgio Armani Dkny Mark & Spensor ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us   

 
ค า่ อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เชก็แลบ็กอ๊ก 
 
21:35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX709 
 
23:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  มนีาคม       
10 ม.ีค. 62 - 12 ม.ีค. 62  11,900 11,900 11,900 4,900 - 
24 ม.ีค. 62 - 26 ม.ีค. 62  12,900 12,900 12,900 4,900 - 
เดอืน  เมษายน 
28 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62  11,900 11,900 11,900 4,900 - 
เดอืน  พฤษภาคม 
19 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62  12,900 12,900 12,900 4,900 - 
26 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62  12,900 12,900 12,900 4,900 - 
เดอืน  มถิุนายน 
02 ม.ิย. 62 - 04 ม.ิย. 62  13,900 13,900 13,900 4,900 - 
23 ม.ิย. 62 - 25 ม.ิย. 62  12,900 12,900 12,900 4,900 - 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากที่ไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่
เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีที่ออกตั๋วเครือ่งบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิในส่วนนี ้

 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ
จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี่ยว
เพิ่มตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ทีเ่ดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม (พกัเดี่ยว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิส าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพื่อเป็นสนิน ้าใจกบั
ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พื่อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 

 การท่องเทีย่วประเทศฮ่องกงนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล รา้นจิวเวลรี ่เพื่อเป็นการ
สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของประเทศจนีแตไ่มไ่ดม้กีารบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ย
คา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 400HKD ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักลา่วแลว้ 

 กรณีทีท่่านตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 3,000 บาทตอ่ทา่น (ก่อนวนัเดนิทาง 5 วนัเท่าน้ัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Cathay Pacific 
 ค่าที่พกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์
การแข่งขันกีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
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 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกันเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 1,500 บาท /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย พิจารณาตามพึงพอใจเพื่อใหเ้ป็นสนิน ้าใจ 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า
โหลดใตเ้ครือ่งบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครื่องไดไ้ม่เกิน 7 
กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิ่น
ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดินทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสิทธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้มี) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรอืสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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เงื่อนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 5,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมือง จะไมม่กีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบิน, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ ฮอ่งกง 

 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนื้อววั ☐  ไมท่านเนื้อหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


