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จองเลย เราลดใหอ้กีทา่นละ 200 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/


 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
 

ฮอ่งกง..วดัแชกง..เซนิเจ ิน้  แพคเกจสดุคุม้ !!   
นมสัการเทพเจา้กวนอ.ู..เจา้แมก่วนอมิไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดัชือ่ดงัของเกาะฮอ่งกง 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ…เดนิทางโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์HX 

หมายเหต ุ: ราคานีส้ าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ / ไมร่วมคา่วซี่า 1,500 บาท ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 
 
 
 
 

วนัแรก สวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – Option Tour กระเชา้นองปิง360 - พระใหญน่องปิง – เซนิเจ ิน้                              

01.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่5-6 เคานเ์ตอร ์K 

สายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

03.30 น. อกเดนิทางสูฮ่อ่งกง เทีย่วบนิที ่HX 780 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.05 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปักอ๊ก ฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ออกทางออก B  

เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่   

★ OPTION  TOUR ★(ค่าใชจ้่ายท่านละ 1,000 บาท กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ 3 วัน) 

น าคณะขึน้สูด่า้นบนโดย กระเชา้นองปิง 360 องศา ใหท้่านไดส้ักการะ 
พระใหญโ่ป่วหลนิ ซึง่เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิก์ลางแจง้ใหญ่ทีส่ดุใน

โลกองคพ์ระท าขิน้จากการเชือ่มแผน่ทองสมัฤทธิก์วา่ 200 แผน่เขา้ดว้ยกนั
หันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายังหุบเขา และ

โขดหนิเบือ้งล่าง ใหท้่านชมความงดงามตามอัธยาศัย (หากทัศนวสิัยไม่
เอือ้อ านวย เชน่ ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะน า

ทา่นขึน้สกัการะพระใหญโ่ดยรถโคช้แทน ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ)  
อาหารกลางวนัไมอ่ยูใ่นรายการ อสิระเพือ่ใหท้า่นไดข้อพร หรอืเลอืกอาหารทอ้งถิน่ ตามอัธยาศัย จนกวา่ถงึเวลานัด  

 **น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ซนิเจ ิน้ โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร)   

ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้-พพิธิภณัเซนิเจ ิน้-จ าลองเมอืงฮอลแลนด ์-ชอ้ปป้ิง 3 รา้น พเิศษ-ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ  

Period ADL SGL 0-18 ปี Size Flight Available 

06 - 09 กรกฎาคม 61  7,997 4,500 +5,000 20 HX780//HX769 20 

13 – 16 กรกฎาคม 61 7,997 4,500 +5,000 20 HX780//HX769 20 

20 – 23 กรกฎาคม 61 7,997 4,500 +5,000 20 HX780//HX769 20 

21 – 24 กรกฎาคม 61 7,997 4,500 +5,000 20 HX780//HX769 20 

29 กรกฎาคม – 01 สงิหาคม 7,997 4,500 +5,000 20 HX780//HX769 20 

03 – 06 สงิหาคม 61 7,997 4,500 +5,000 20 HX780//HX767 20 

24 – 27 สงิหาคม 61 6,996 4,500 +5,000 20 HX780//HX767 20 

31 สงิหาคม – 3 กนัยายน 61 7,997 4,500 +5,000 20 HX780//HX769 20 

14 – 17 กนัยายน 61 6,996 4,500 +5,000 20 HX780//HX769 20 

20 – 23 กนัยายน 61 6,996 4,500 +5,000 20 HX780//HX769 20 

26 – 29 ตลุาคม 61  7,997 4,500 +5,000 20 HX780//HX769 20 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/


 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
 

  –โชวม์า่นน า้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านเดินทางไปยัง พพิธิภณัฑเ์ซินเจ ิน้ (SHENZHEN MUSEUM)  

พพิธิภณัฑน์ีต้ัง้อยูใ่จกลางเมอืง ภายในมกีารจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิ

เจิน้ มทีัง้โบราณวัตถ ุประวัตศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวัฒนธรรมและศลิปะ 

เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แตปี่ 1988 ใหท้า่นไดช้มตามอธัยาศัย จนถงึเวลาอนัสมควร   

 น าคณะเขา้ชม เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์ที่สรา้งขึน้มาเพื่อใหเ้หมือนประเทศ

ฮอลแลนด์ ใหท้่านไดช้มดอกไมจ้ าลอง และสถานที่ตกแต่งใหเ้หมือนประเทศ

ฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด ์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นไปผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบ

จักวาล“บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดน

ความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่

ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

น าทา่นสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้ห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัสน าท่านชม

รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเอง 

  จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนคนเดนิตงเหมนิ (Dongmen) เป็นศนูยร์วมแหง่การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

ภายในประเทศ ทีน่ีนั่บวา่เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิงและเป็นทัง้ถนนและตลาดชือ่ดังของเซนิเจิน้ 

จะมสีนิคา้หลากหลายมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชม และเลอืกซือ้ไมว่า่จะเป็น กระเป๋าหลยุหต์ิ๊งต๊อง ไอแพด

จนี ไอโฟนจนี รวมถงึสนิคา้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ อปุกรณ์ไอท ีรา้นอาหารฟาสตฟ์ดู และแบรดต์า่งๆมากมายคะ่ 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ !!! บฟุเฟ่ตส์กุ ีก้วางตุง้) 

 น าท่านสู ่ชมโชวน์ า้พุเตน้ระบ า ทีอ่ลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ อาท  ิ เหนิหาวสูส่วรรค ์เตน้

ระบ า น า้พุอลงัการงานสรา้งทีไ่มไ่ดเ้คยเห็นมากอ่น กบัโปรแกรมใหม่ (ถา้โชวปิ์ด ไมม่กีารจา่ยเงนิคนื

ใดๆท ัง้ส ิน้) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – ชมววิรอ้ยลา้นรมิอา่ววคิตอเรยี – วดักวนอ ู– เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ– จวิเวอรร์ ี ่

– วดัแชกง - อสิระชอ้ปป้ิงยา่นจิม่ซาจุย่+ถนนนาธาน – กรงุเทพฯ            

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูฮ่อ่งกง โดยรถไฟ ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง (ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร)  

 น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกง ชมววิรอ้ยลา้นรมิอา่ววคิตอเรยี หนึง่

ในแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิม เป็นจุดชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กับ

ความสวยงาม อ่าววคิตอเรยีทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก และตกึ

ระฟ้าทีพุ่ง่ทะยานขึน้สงูตัดกบัแนวเขาเขยีวขจอีันแสนสวยงาม 

เชญิถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

น าท่านสู่วดักวนอู ซมัสุ่ยโปว นยิมมากราบไหวว้ัดนี้ส่วน

ใหญจ่ะเป็นต ารวจกับผูท้ีท่ าธรุกจิสเีทา ขอพรกับเทพเจา้กวนอใูนเรือ่งธรุกจิและบรวิาร ใครท าธรุกจิก็

จะขอใหฝ่้าฟันอปุสรรคไปได ้

  น าท่านไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) 

เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระ

โพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที ่

Hung Hom หรอื 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่อง

ฮอ่งกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่ม่ไดส้วยงาม

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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มากมาย แต่เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที่

ชอบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าทีน่ี่แมน่มากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจาก

เจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย ซึง่คนสว่นใหญจ่ะนยิมไปในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทาง

วัดจะจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้กใ็หน้ าซอง

แดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซอง

จะมจี านวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกี

ก็ค่อยกลับไปท าบญุ ชว่งเทศกาลตรุษจนีจะมชีาวฮ่องกงและนักท่องเทีย่วไปสักการะขอพรกันมากขนาดตอ้ง

ต่อแถวยาวมาก คนทีไ่มม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอืน่ๆ ตลอดทัง้ปีเพือ่ขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอมิไดเ้ชน่กัน 

โดยซือ้อปุกรณ์เซน่ไหวจ้ากทางวัดเพยีงแตค่วรเตรยีมซองแดงไปเอง (ในกรณีทีท่างวัดไมไ่ดเ้ตรยีมซองแดงไว ้

ใหเ้นื่องจากไมไ่ดอ้ยูใ่นหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใสธ่นบัตรตามฐานะและศรัทธา เขยีนจ านวนเงนิทีต่อ้งการลงไป

ดว้ย ใสส่กลุเงนิยิง่ดใีหญ ่แลว้ก็ไหวด้ว้ยพธิเีดยีวกัน ถา้ประสพความส าเร็จตามทีมุ่ง่หวังค่อยกลับมาท าบญุทีน่ี่

ในโอกาสหนา้  

  น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการ

เสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

 น าทา่นขอพร วดัแชกง หมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค วดันีต้ัง้อยูท่ี่

ต าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวดัเกา่แกข่อง

ฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้

ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิ

ทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์

ประจ าวดั ต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิ

กลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ด ้

กอ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทัพไป

ปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ได ้

ชือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนกจ็ะไดรั้บชยัชนะเสมอ และ

ดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้น

ของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจ าลองดาบของ

ทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮอ่งกง

เลยทเีดยีว และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่า่ทัวร์

ไหนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ น า

ทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการ

เสรมิดวงเรือ่งฮวง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนพูเิศษ !! หา่นยา่ง สไตลฮ์อ่งกง)  

บา่ย          *อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทกุมมุโลก 

เลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ จนกวา่ถงึเวลานัด   

 ***อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง*** 

 จากนัน้สมควรแกเ่วลานัดหมาย  น าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

วนัทีส่ ี ่ ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ  

00.35 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX 769 (บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

02.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

// 

02.00 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX 767 (บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

04.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้

เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกัจงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ไมร่วมคา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลกูคา้ 

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

× คา่วซี่า 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวซีา่แบบหมู่คณะ กรณีมเีหตุทีจ่ะตอ้งท าวซีา่เดีย่ว วซี่าตดิเล่ม
พาสปอรต์จากประเทศไทย (กรณียกเลกิวซี่าหมู่คณะกระทนัหนั) ลูกคา้จะเป็นฝ่ายช าระคา่วซี่าและค่า
ด าเนนิการวซีา่เอง โดยการยืน่วซีา่เดีย่วจะใชเ้วลายืน่ 4 วนัท าการไมร่วมวนัหยดุราชการและเสาร-์อาทติย.์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
งดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็ม

จ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาด

จากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 
หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จาก
การทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสือ
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั ้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อ

ช ิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาด
บรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน
อตัราทีส่งูมาก  

 
 

 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

