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PERIOD ADL SGL 0-18 YEAR FLIGHT 

13 - 16 กรกฎาคม 2562      

(วนัอาสาฬหบูชา) 
10,901 +4,500 +5,000 MS 

27 - 30 กรกฎาคม 2562     

 (วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)  
10,901 +4,500 +5,000 MS 

10 - 13 สิงหาคม 2562     

 (วนัแม่) 
10,901 +4,500 +5,000 MS 

ฮ่องกง  เซินเจิ้ น  ชอ้ปป้ิง  4 วนั 3 คืน 

ไหวพ้ระขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัช่ือดงัของเกาะฮ่องกง วดัแชกงหมิว(วดักงัหนั)  

นมสัการเจา้แม่กวนอิม หาดรีพลสัเบย ์/ ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจุใจ เตม็อ่ิม  

เดินทางโดยสายการบินอียปิตแ์อร ์ MS  นัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครื่อง 

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

หมายเหต ุ:ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท,ไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้ น                                         

11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้นท่ี 4 ประตูทางเขา้ท่ี 8 เคาน์เตอร ์ Q 

สายการบินอียปิตแ์อร ์(MS) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก   

14.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินอียปิตแ์อร ์(MS) เท่ียวบินท่ี MS960 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
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18.00 น. ถึงสนามบิน เช็กลปักอ๊ก ฮ่องกง นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร, รบัสมัภาระเรียบรอ้ย

แลว้ ออกทางออก B เพ่ือพบไกดท์อ้งถ่ิน นําท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้ น โดยรถไฟ (ใชเ้วลาประมาณ 1 

ชม.)  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั SHENZHEN FX HOTEL หรือเทียบเทา่  

วนัที่สอง เซินเจิ้ น – เมืองจาํลองฮอลแลนด ์– สวนสาธารณะโลตสัฮิลล ์– รา้นบวัหิมะ,รา้นผา้ไหม,รา้นหยก – 

ชอ้ปป้ิงหลอหวู่เซ็นเตอร ์– โชวน์ํ้าพเุตน้ระบาํ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะเขา้ชม เมืองจาํลองฮอลแลนด ์ท่ีสรา้งข้ึนมาเพื่อใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด์ ใหท่้านไดช้มดอกไม้

จาํลอง และสถานท่ีตกแต่งใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด ์ใหท่้านไดถ่้ายภาพท่ีมีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจาํลอง

ประจาํชาติฮอลแลนด ์ 

 จากน้ันนําท่านสู่ สวนสาธารณะโลตสัฮิลล ์ท่ีตั้งอนุสาวรียข์องท่านเต้ิงเส่ียวผิง ท่ีทรงมีแนวคิดอยากจะสรา้ง

เมืองเซินเจิ้ นใหท้นัสมยั และเป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจลํ้ายุค ใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบับรรยากาศแสนสบาย 

และถ่ายภาพท่ีระลึกของท่านเต้ิงเส่ียวผิง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําท่านไปผ่อนคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยา

ครอบจกัวาล “บวัหิมะ” ของแท ้100% ยาประจาํบา้นท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรกัษาแผล

จากการโดนความรอ้นเชน่ น้ํารอ้นลวก หรือ น้ํามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ 

หรือจะทาเพ่ือป้องกันผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างดําบน

ใบหน้าใหห้นา้เนียนใส นําท่านสู่ รา้นผา้ไหม ชมขั้นตอนการเล้ียงไหมและการผลิตผา้ห่มไหมอนัแสนนุ่มน่า

นอนชวนสมัผสั นําท่านชม รา้นหยก มีสินคา้มากมายเกี่ยวกบัหยกใหท่้านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็น

ของท่ีระลึกแด่ตวัท่านเอง 

 จากน้ันนําท่าน อิสระชอ้ปป้ิงจุใจกนัท่ี หา้งหลอหวูเ่ซ็นเตอร ์หรือท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยเรียกกนัว่า “มาบุญ

ครองเซินเจ้ิน”อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือของใชข้องฝากสินคา้แบรนดด์งั C-O-P-Y  มากมายหลาย

ยีห่อ้ซ่ึงราคาสินคา้ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการเจรจา 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่าน ชมโชวน้ํ์าพุเตน้ระบาํ การแสดงโชวน้ํ์าพุประกอบดว้ยแสง สี เสียงดนตรีท่ีหนักเบา พรอ้มความอ่อน

ชอ้ยของสายน้ําประกอบเอฟเฟคเฉพาะตวั ใหท่้านไดช้มการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค ์ฯลฯ ตาม

อธัยาศยั (หมายเหตุ กรณีโชวปิ์ดการแสดง ทางบ.ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายหรือจดัรายการอ่ืนทดแทน 

เน่ืองจากเป็นรายการท่ีแถมฟรี) 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั SHENZHEN FX HOTEL หรือเทียบเทา่  

วนัที่สาม เซินเจิ้ น – ฮ่องกง (อิสระชอ้ปป้ิงเตม็วนั) – เซินเจิ้ น      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางเขา้สู่ ฮ่องกง พรอ้มกนัโดยไม่ตอ้งลากกระเป๋า โดยรถไฟ  สบายๆเท่ียวฮ่องกง สนุกสนานช้

อปป้ิง แบบเต็มเหน่ียวหรือบางท่านตอ้งการเท่ียวเอง โดยไม่อยากวุน่วายไปกลุ่มใหญ่หรือบางท่านตอ้งการ

ไปถ่ายภาพในจุดต่างๆแบบกนัเอง เชิญท่าน อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสินคา้อนัมี
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ชื่อเสียงท่ี ยา่นจมิซาจุย่ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นนําของฮ่องกงและของโลก กบัสินคา้หลากหลายชนิด 

อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  

Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจตามอธัยาศยั  

 แหล่งชอ้ปป้ิง ยา่นจิมซาจุย่ ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก เลือก

ซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเต็มอ่ิมจุใจ  

 แหล่งชอ้ปป้ิง โอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนําท่ีมีหเ้ลือกชมและชอ้ปมากกว่า 700 

รา้น อาทิ ESPRIT , EMPORIO ARMANI , GIORGIO ARMANI , DKNY MARK & SPENSOR ของฝาก

คุณหนู TOY’S US (อิสระอาหารกลางวนัและเย็นเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน) จนถึงเวลานัด

หมาย 

หมายเหตุ :  การเดินทางระหว่าง เซินเจิ้ น-ฮ่องกง-เซินเจ้ิน จะใชว้ีซ่าแบบเขา้ออกพรอ้มกนัทั้งกรุ๊ป ขอความร่วมมือใน

การรกัษา 

 เวลาดว้ยคะ 

17.00 น. พบหวัหน้าทัวร์ ณ จุดนัดพบ  จากน้ันนําคณะเดินทางกลับสู่ เซินเจิ้ น โดยรถไฟ (ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ 1 ชม.)  

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Shenzhen FX Hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี เซินเจิ้ น – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพอยท ์– หาดรีพลสัเบย ์– โรงงานจิวเวอรร่ี์ – วดัแชกงหมิว 

ชอ้ปป้ิงฮ่องกง – สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภมิู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยรถไฟ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)  นําท่านเท่ียวเกาะฮ่องกง 

ชมววิ VICTORIA POINT หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม เป็นจุดชมววิท่ีคุณจะตอ้งท่ึงกบัความสวยงามอ่าว

วิคตอเรียท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกและตึกระฟ้าท่ีพุ่งทะยานข้ึนสูงตัดกบัแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงามเชิญ

ถ่ายรปูตามอธัยาศยั  

 นําท่านสู่ หาดทรายรีพลสัเบย ์ (REPULSE BAY) หาดทรายรปูจนัทรเ์ส้ียวแห่งน้ีสวยทีสุดแห่งหน่ึงและยงัใช้

เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงทําหน้าท่ี

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาดใหท่้านนมสัการขอพรจาก

เจา้แมก่วนอิมและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกนัวา่ขา้มหน่ึงครั้งจะมอีายุ

เพ่ิมข้ึน 3 ปี   นําท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร่ี์ ของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้น

การเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านขอพร  วดัแชกงหมิวหรือวดักงัหนันําโชค วดัน้ีตั้งอยูท่ี่ตาํบลซ่าถ่ินซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกงเป็น

วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งข้ึนเมื่อ400กวา่ปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิงข้ึนช่ือลือชาในเรื่องความศกัด์ิสิทธ์ิ

ในดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทองโดยมีรูปป้ันเจา้พ่อแชก้๊งและดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ประจาํวดั

ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายขอราชวงศ์ชิงแผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองข้ึนทัว่ประเทศและ

เหตุการณน้ี์ไดก้่อเกิดบุรุษชาตินักรบท่ีชื่อวา่ขุนพลแชก้ง๊ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุน่วายท่ีเกิดข้ึนแทบ

ทุกสารทิศและท่านเองก็ไดช่ื้อวา่เป็นนักรบท่ีไดช้ื่อวา่ไมเ่คยแพใ้ครเพราะไม่วา่จะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็

จะไดร้บัชยัชนะเสมอและดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ื่อวา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนัดาบไรพ่้ายของท่านคนจนีถือวา่
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มีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์ฮวงจุย้ในเชิงของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของ

ฮ่องกงถึงกบัจาํลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตึกสาํนักงานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตึกใบมีดซ่ึงเป็นตึกท่ีถือ

เป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวดัแชกงยงัเป็นท่ีมาของจี้ กงัหนันําโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการ

การท่องเท่ียวฮ่องกงท่ีไม่วา่ทวัรไ์หนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพ่ือเสริมสรา้ง

บารมแีละศิริมงคลใหก้บัชีวติ 

 จากน้ันนําท่านสู่ สถานท่ีชอ้ปป้ิง  *อิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย* จนถึงเวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่

สนามบิน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือทําการเช็คอินก่อนข้ึนเคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเล่ียง

สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้ น เช่น สภาพการจราจรท่ีคบัคัง่,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท

(มคัคุเทศก,์หวัหน้าทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพิ้จารณาและบริหารเวลาอยา่งเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงิน

ทุกกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถข้ึนเคร่ืองกลบัตามวนัและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทวัร.์  

20.50 น.    ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินอียปิตแ์อร ์(MS) เท่ียวบินท่ี MS961 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

22.40 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ................................  

*ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ  :  : รายการทวัรท่์องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอนัเน่ืองจาก

สภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบริษัท(มคัคุเทศก,์หวัหน้าทวัร,์คนขบัรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้ริหารเวลาปรบัเปล่ียนตาม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ไดม้าจากทางบริษัท โดยทางบริษัท

จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั...กรุณาอ่านรายการและเง่ือนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอียด

ก่อนทาํการจองทวัรห์รือชาํระเงินจากน้ันจะถือว่าลูกคา้รบัทราบตามขอ้กาํหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้ น 

ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบทุกกรณี. 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวนัจองทวัร ์ชาวตา่งชาติ เรียกเก็บเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสาํหรบัต่างชาติและ

ลกูคา้เป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาเอง บริษัททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะต่างๆ ท่ีมไิดร้ะบุในรายการ 
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× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน (ชาํระที่

สนามบินก่อนเดินทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 เดินทางข้ึนตํา่ 15 ท่าน หากตํา่กวา่กาํหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการ

เพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า  

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน: 

ชาํระคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ 

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

 หากไม่ชาํระตามท่ีกาํหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออย ู ่

 หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิโดยไม่มีเงื่ อนไข 

 เม่ือท่านชาํระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งสาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 ส่งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการ

เดินทางท่องเท่ียวทรปิใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง(Passport) มาให ้

ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ 

เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน้ากระดาษอยา่งตํา่ 2 

หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้ก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและ

เงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 
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1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่วีซ่ีา และอยา่งน้อย 10 วนั

ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็น

ตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ี

กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสตัว ์

ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูง

มาก  
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793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


