
 

ทัวร์ฮ่องกง : TOUR24695 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)  

ฮ่องกง - เซินเจ้ิน  

วดัแชกงหมิว หวงัตา้เซียน   เจา้แม่กวนอิมฮงฮ า 
เมนพิูเศษ เป็ดปักก่ิง + ไวนแ์ดง..///ฮ่องกง บะหม่ี เกี้ยวก ุง้แสนอรอ่ย 

 

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

ราคาน้ีไม่รวมวีซ่า 144  แบบกร ุป๊  1,500 บาท  

(เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ค่าทิปไกด ์และค่าวีซ่า เรียกเก็บในอินวอย) 

 

 

ไฟลบิ์น EK 

 

วนัท่ีเดินทาง 

 

ราคา 

 

ราคาเด็ก 

 

พกัเด่ียว 

 

ท่ีนัง่ 

384/385 17 – 19 พ.ย. 3,663 5,665 3,500 20 

384/385 24 – 26 พ.ย. 3,663 5,665 3,500 20 

384/385 28 – 30 พ.ย. 3,663 5,665 3,500 20 

384/385 04 – 06 ธ.ค. 3,663 5,665 3,500 20 

384/385 11 – 13 ธ.ค. 3,663 5,665 3,500 20 

384/385 18 – 20 ธ.ค. 3,663 5,665 3,500 20 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจ้ิน                                                                          

10.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผ ูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประต ู9 สายการ

บิน Emirates Airlines โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

13.45 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

(ท่ีนัง่ 3-4-3 มีจอสว่นตวัทกุท่ีนัง่) 

17.40 น.     เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสดุ 

ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ประกอบดว้ย เกาะฮอ่งกง นวิเทอรร์ิทอรีส ์เกาลนู และเกาะเล็กๆ 

อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง 

 

https://www.emirates.com/th/thai/
https://www.emirates.com/th/thai/


 

 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าคณะสู่ที่พกั โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen / Shanshui hotel  ****หรือเทียบเท่า**** 

 

วนัท่ีสอง   วดักวนอ–ูพิพิธภณัฑ ์เซินเจ้ิน - ชอ้ปป้ิง OTOP 3รา้นพิเศษ – ชอ้ปป้ิงหา้งหลอว ู่  

 

เชา้รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

ท่านเดินทางสู่ วดักวนอ ูKuan Au Templeไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสญัลกัษณข์องความซ่ือสตัย ์ความกตญัญรููค้ณุ ความ

จงรักภกัดี ความกลา้หาญ โชคลาภ บารมี องคท์่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็ง และเด็ดเดี่ยว ไมห่วัน่ตอ่ศตรัทู่าน

เป็นคนจติใจมัน่คงดจุดัง่ขนุเขาและยังมีสติปัญญาปราศเปรื่องมาก และไมเ่คยประมาท การบชาูขอพรท่านก็หมายถึง เพื่อ

ความเป็นสิริมงคลตอ่ตนเอง และครอบครัวในทกุๆ ดา้น 

 

 
 

น าคณะเดินทางเขา้สู่ พิพิธภณัฑ ์เซินเจ้ิน Shenzhen Museum ที่รวมเรื่องราวประวัติศาสตร ์ของเมืองเซินเจิ้นโบราญ 

ยอ้นกลบัมาสู่ยคุที่เป็นปัจจบุัน เพื่อเรียนรูถึ้งวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจิ้น ก่อนจะมาเป็นเขตเศรษกิจพิเศษ 

 

 



เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร+++เมนพูิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวนแ์ดง+++ 

 

 

จากนัน้น าท่านไปชมยาสมนุไพรจีนและซ้ือยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคณุ

มากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเช่น น า้รอ้นลวก หรือ น า้มัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดน

ลวกไดด้ี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จดุด่างด าบนใบหนา้ให้หนา้

เนยีนใส น าท่านสู่ รา้นเยื่อไผ ่ชมสินคา้ที่ผลิตจากตน้ไผ ่หลงัจากนัน้น าท่านชมรา้นหยก มีสินคา้มากมายเกี่ยวกบัหยกใหท้่านได้

เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแดต่วัท่านเอง 

 

 

จากนั้นน าคณะชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดที่หา้งติดแอร์ที่หล่อหวู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่ดึงดดูขาชอ้ปทั้งหลาย นักชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะ

เรียกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสุง 5 ชั้น ขา้งในตึกจะมีสินค้าพื้นเมือง

มากมาย  กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ซ่ึงเป็นสินคา้เลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่หอ้ชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น กชุชี่ อามานี่  

หลยุส ์วิตตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ที่นีม่ีวางขายใหเ้ลือกซ้ือหามากมาย 

 

 

 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าคณะสู่ที่พกั โรงแรมท่ีพกั James Joyce Coffetel Shenzhen / Shanshui hotel  ****หรือเทียบเท่า**** 

 



วนัท่ีสาม  เซ่ินเจ้ิน – ฮ่องกง - รา้นจิวเวอรี่ – วดัแชกงหมิว – หวงัตา้เซียน –เจา้แม่กวนอิมฮงฮ า 

– ชอ้ปป้ิงนาธาน -  สนามบินฮ่องกง – กรงุเทพฯ                                                       

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ  ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 

 

 

 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร์ี่ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท์ี่ไดร้ับรางวัลอันดบัยอดเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวง

เรื่อง ฮวงจุย้น าความโชคดี มัง่มัง่แก่ผูส้วมใส่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมก่ว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นกัการเมือง 

พ่อคา้แมข่ายที่ประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นตา่งๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บับคุคลที่สวมใส่ ซ่ึง

จะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จี้กงัหัน แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใส่จะไดร้ับการดลูายมือจากซินแซประจ ารา้น เพื่อ

แนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ) 
 

 

 

น าท่านขอพร วดัแชกงหมิว หรืวดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ที่ต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แก่ของ

ฮ่องกง สรา้งขึน้เม่ือ 400 กว่าปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรัพยส์ิน

เงนิทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พอ่แช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์ิง แผน่ดิน

จีนเกิดกลียคุมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้่อเกิดบรุษุชาตินกัรบที่ชื่อว่าขนุพล แช ้กง๊ ที่ไดย้กทพั

ไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบที่ไดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทพั

ไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของท่านคนจีนถือ

ว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง ถึงกบั

จ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกที่ถือเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกง

เลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กงัหันน าโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไมว่่าทัวรไ์หนที่มาฮ่องกง 

เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสนิคา้มงคลชิ้นนี ้เพื่อเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต 

 



 

 

หลังจากนั้น น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลที่ วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดที่ท่านตอ้งไหวใ้นปีไก่นี้ เป็นการแกปี้ชงที่

สมบรูณ์แบบ โดยไม่ตอ้งไหวถึ้ง 9 วัด วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผ่ง เป็นนักพรตมี

ความรูท้างดา้นการแพทย ์และไดช้่วยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหล่ายกย่องในตวัท่าน และไดต้ั้งศ่าลเพื่ อสักการะ ใหท้่านเป็น

เทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสขุภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมีที่ทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้น

สขุภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผูค้นศรัทธาและนิยมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้

หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแมน่ย าเป็น

อย่างยิ่ง 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บะหม่ีเก๊ียวก ุง้ สไตลฮ่์องกง 

 

 

น าท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอิมฮ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แมก่วนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ในฮ่องกง 

ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ Hung 

Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไมไ่ดส้วยงามมากมาย 



แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอก

ว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะ

นิยมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไว้

ใหผู้ม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องค์เจา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 

รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงนิที่ทางวัดจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จ

เมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบญุ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมาก

ขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอื่นๆ ตลอดทัง้ปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอิมไดเ้ชน่กัน โดยซ้ือ

อปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นือ่งจากไม่ไดอ้ยู่ใน

หนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขยีนจ านวนเงนิที่ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงนิยิ่งดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ย

พิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามที่มุง่หวังค่อยกลบัมาท าบญุที่นีใ่นโอกาสหนา้ 

 

 

หลงัจากนัน้ อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน จนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

 

สมควรแก่เวลาน าคณะสู่สนามบินฮ่องกง 

21.00 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK385  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

 

https://www.emirates.com/th/thai/


 
 

 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผ ูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอย ูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** อตัราค่าบริการทวัรน้ี์เป็นทวัรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิงซึ่งร่วมกบับริษทัฯ ท่องเท่ียวซึ่งไดม้ีการสนบัสนนุค่าใชจ่้ายบางส่วนใหท้่านไดเ้ท่ียว

ในราคาประหยดัจึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่ารา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซึ่งจะใชเ้วลารา้นละ

ประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอย ู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ินหากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิง

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 ดอลลา่ฮ่องกง *** 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

*ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง* 

 

กรณุาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดท้ั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าชา้หรือก าร

เปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเที่ยวบินการ

ยกเลิกเที่ยวบินมีการยบุเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่าอยู่นอกเหนือ

ความควบคมุหรือเหตผุลเชิงพาณิชยห์รือเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบว่าผูจ้ัดจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืน

ค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดใ้นทกุกรณี กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ

เชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่ีการคืนเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

✓ ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกนัอบุัติเหตใุนการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ที่มิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ค่าวซ่ีาเขา้จีนแบบกรุ๊ป144 ราคา 1,500 บาท/ท่าน (ทิปไกด์ และวซ่ีาจีน 144 ช าระพรอ้มค่าทัวร ์เรียกเก็บในอินวอย) 

(กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลูกคา้ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอ่ืน  โดยมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ 

1,500 บาท/ท่าน (โดยลกูคา้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได)้ 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนตา่งประเทศ ที่ตอ้งเดินทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

เดินทางข้ึนต ่า 20 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทาง

ได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านตอ่ไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน

วันอื่นตอ่ไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

โปรแกรมทวัรน้ี์ เป็นโปรโมชัน่วีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เท่านัน้ หากท่านมีวีซ่าจีนติดเลม่อย ูแ่ลว้ 

วีซ่ากร ุป๊ของท่านจะถกูยกเลิกอตัโนมติั โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจีน 

และวีซ่าในเลม่ของท่านจะถกูใชง้านทนัที 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบวีซ่าติดเลม่ของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหม่ทกุรณี 

กรณีกร ุป๊เหมา กร ุป๊เดินทางเกิน 10 ท่านขึ้นไปจอยหนา้รา้น และไดป้ระกอบกิจการหรือ กล ุม่อาชีพ ดงัต่อไปน้ี ไม่

สามารถใชร้าคา พิเศษน้ีได ้: คร ูนกัเรียน หมอ พยาบาล กล ุม่อาชีพขายผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ขายประกนั 

(จะมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากแลนดจี์นท่านละ 500 หยวน นอกเหนือจากแพคเกจทวัร)์ 

หากท่านอย ูใ่นกล ุม่อาชีพดงักลา่ว กอ่นท าการจองทวัรก์รณุาแจง้กบัเอเจนซี่ทวัรข์องท่าน 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

★ ราคา Promotion ช าระเต็มจ านวน พรอ้มวีซ่า และทิปไกด ์2เมือง 

**ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1วัน  จองพรอ้มกบัหนา้พาสปอรต์ 

★ ราคาพิเศษน้ี ส าหรบัลกูคา้ท่ีท าวีซ่ากร ุป๊แบบ 144 เท่านัน้ 

(หากท่านมีวีซ่าติดเลม่อย ูแ่ลว้ไม่สามารถรวมโปรโมชัน่นี้ ได)้ 

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไปและเหลือหนา้กระดาษอย่างต า่ 2หนา้ หากไม่

มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่กอง

ตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ

ไมค่ืนค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  รวมถึง เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง 

พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

 

 

*เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 



ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ที่เดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรับท่านที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่านเนือ้สตัว ์

และมคีวามจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพเิศษนอกเหนอืจาก 

กรุ๊ปเดินทางรบัประทานที่ระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิตามจรงิหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ ์เรีบกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททกุกรณี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ฮ่องกง กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 
 

 
 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ฮ่องกง
http://www.thaifly.com/

