
“ ขอพรปีใหม ่2562 ไทส้ว่ยเอีย้ทีวั่ดหวังตา้เซยีน 
สกัการะศาลเจา้แชกงุตน้ต ารับ   ชมิสดุยอดอาหารระดบัมชิลนิสตาร ์” 

( ก าหนดการเดนิทาง  30 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไรนน์ชิ ทราเวล  ขอน าทา่นผูม้เีกยีรตริว่มเดนิทางตามรอย ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวัสดวิตัน์ ขอพรปีใหมจ่ากเจา้

แมก่วนอมิเทพเจา้โชคลาภ  ไหวส้กัการะ ศาลเจา้แชกงุ  เพือ่ความเป็นสริมิงคล และความกา้วหนา้ทางธรุกจิ
ในปี 2019    รับประทานอาหารจนีเลศิรส ตน้ต ารับหลากสไตลท์ี ่ผา่นการรับประกันความอรอ่ยจาก ม.ร.ว. 

ถนัดศร ีสวสัดวิตัน ์ ต านานความอรอ่ยเชลลช์วนชมิ 
 

ภัตตาคารหมูบ่า้นชาวประมงทีด่ังทีส่ดุในฮอ่งกง ชมิอาหารทะเลจากภัตตาคารทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นอาหารทะเล

สไตลก์วางตุง้ทีท่ั่วโลกยอมรับวา่  มกีารคัดเลอืกชนดิของวัตถดุบิทีส่ดสดุ ๆ ของฮอ่งกง น ามาปรงุอาหาร เริม่ตน้ดว้ย 

ล็อปสเตอรอ์บกระเทยีมสตูรกวางตุง้   ตามดว้ยหอยเป๋าฮอื นึง่ตามแบบฉบบัชาวฮอ่งกง  ปลาเกา๋น ้าลกึนึง่ซอี ิว้  
ทีอ่รอ่ยเนื้อปลาหวาน,นุ่มสดุๆ   กุง้ทอดไขแ่ดงกรอบอรอ่ยจนเป็นเมนูทีท่กุทา่นตอ้งสัง่เมือ่มาทีห่มูบ่า้นประมง  
 

ภัตตาคารหมูบ่า้นห่านยา่ง  ชมิเมนูทีท่ าจากหมูบ่า้นหา่นยา่ง ทีเ่ปิดมานานกวา่ 60 ปี  ทีเ่ต็มไปดว้ยเมนูอาหาร
กวางตุง้สตูรเด็ด  
 

ภัตตาคาร Spring Moon ( 1 STAR MICHELIN )   ภัตตาคารสดุยอดติม่ซ าของฮอ่งกงทีไ่ดรั้บประกันความอรอ่ยใน

ระดับ 1 ดาวมชิลนิ   
 

รา้นโจ๊กเป๋าฮือ้ทีอ่รอ่ยและเกา่แกท่ีส่ดุ ไดรั้บการจัดล าดับวา่เป็นโจ๊กเป๋าฮือ้ตน้ต ารับของโลกทีอ่รอ่ยทีส่ดุสตูร

ฮอ่งกง รา้นโปรดของ ม.ร.ว.ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์   ทา่นตอ้งมารับประทานทกุครัง้ทีม่าเยอืนฮอ่งกง  
 

ภัตตาคารฮอ่งกงชาบ ูชาบู   ชมิฮอ่งกงชาบ ู  ตน้ต ารับน ้าซปุสองสไตลใ์นหนึง่หมอ้  มทีัง้น ้าซปุน ้าใสใสไ่ขเ่ยีย่ว
มา้   อกีครึง่เป็นน ้าขน้สะเต๊ะ  ทีท่า่นสามารถเลอืกจุ่มเนื้อตา่ง ๆ ในน ้าซปุทีท่า่นชอบ  มทีัง้เนือ้วัว  เนื้อหมดู า  

ลกูชิน้ปลา  ลกูชิน้กุง้  ลกูชิน้เนื้อ  ลกูชิน้ปลาหมกึ  หอยนางรม  หอยเชลล ์ ใหไ้ดค้วามสกุตามทีท่า่นตอ้งการ   ผัก
รวมมากมายหลากหลายชนดิ  น ามาจิม้กบัน ้าซอสทีท่า่นสามารถเลอืกผสมได ้ทัง้กระเทยีมสบั  กระเทยีมเจยีว  พรกิ
ขีห้นูซอย  น ้าพรกิเผา  ตน้หอมซอย  พรกิผัดสไตลฮ์อ่งกง  มะนาวสด ตามใจชอบ 
 

 

 



ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ยอดเขาวคิตอเรยีพคี – REPULSE BAY – ภัตตาคารหมูบ่า้น

ชาวประมงทีด่ังทีส่ดุในฮอ่งกง   
05.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ  บรเิวณประตู 3  เคาน์เตอร ์ D  สายการบนิไทย  

(TG)  พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรข์องไรน์นชิ  ทราเวล  จะคอยดแูลความสะดวกใหก้ับทา่นกอ่นขึน้
เครือ่ง พรอ้มเดนิทางไปกบัคณะทัวรเ์พือ่ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

***พเิศษบัตรเลาจน ์หลยุสท์ราเวล เพือ่ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นรับประทานอาหาร เครือ่งดืม่กอ่นเดนิทาง*** 
08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิ TG 600 
11.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK  ประเทศฮอ่งกง 

 รับประทานอาหารวา่งกอ่นเริม่การเดนิทาง  

 น าท่านเดนิทางขึน้สู่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี ชมทัศนียภาพของอ่าวฮ่องกงทีง่ดงามตระการตา พรอ้ม
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ  สักการะ เจา้แม่กวนอมิ  และเทพเจา้โชคลาภ  เพือ่ขอพร,  โชคลาภ เงนิ

ทองไหลมาเทมาดจุน ้าไหลจากน ้าตก ฝนตกจากทอ้งฟ้า ใหป้ระสบความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงานตลอด
ปี 2019 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ไรน์นชิ ทราเวล   ขอน าทา่นเริม่โปรแกรมสดุพเิศษฮอ่งกงเชลลช์วนชมิ 

รับประทานอาหารค า่  ณ  ภัตตาคารหมูบ่า้นชาวประมงทีด่ังทีส่ดุในฮอ่งกง 
( รับประกันความอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์ )    
ชมิอาหารทะเลจากภัตตาคารทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นอาหารทะเลสไตลก์วางตุง้ทีท่ั่วโลกยอมรับวา่มกีาร

คัดเลอืกชนดิของวัตถดุบิทีส่ดสดุ ๆ ของฮอ่งกง น ามาปรงุอาหาร  

เริม่ตน้ดว้ย ล็อปสเตอรอ์บกระเทยีมสตูรกวางตุง้   ตามดว้ยหอยเป๋าฮือ้ นึง่ตามแบบฉบับชาวฮอ่งกง  
ปลาเกา๋น ้าลกึนึง่ซอี ิ๊ว  ทีอ่รอ่ยเนื้อปลาหวานนุ่มสดุ ๆ   กุง้ทอดไขแ่ดง กรอบอรอ่ยจนเป็นเมนูทีท่กุ
ทา่นตอ้งสัง่เมือ่มาทีห่มูบ่า้นประมง  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN5aOvsMbdAhXMtY8KHfqfBKUQjRx6BAgBEAU&url=https://chefquak.com/tag/tiger-garoupa/&psig=AOvVaw0jzCx2qBxTtH6YnbyBgA0d&ust=1537422783544087
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN5aOvsMbdAhXMtY8KHfqfBKUQjRx6BAgBEAU&url=https://chefquak.com/tag/tiger-garoupa/&psig=AOvVaw0jzCx2qBxTtH6YnbyBgA0d&ust=1537422783544087


น าทา่นเขา้พักทีโ่รงแรม  ROYAL PACIFIC HOTEL (TOWER WING)  หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมบนถนนแคนตนั ถนนสายชอ้ปป้ิง ตดิกบัหา้งสรรพสนิคา้โอเชีย่นเทอรม์นัิล ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง
ชัน้น าของฝ่ังเกาลนู 

*** พเิศษส าหรับทา่นทีส่นใจจะเทีย่วชอ้ปป้ิงยามค า่คนื จะมตีลาดทีข่ายเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ และของฝาก ที่
ตลาดมง่กก๊ (MongKok) ทา่นสามารถไป-กลับ โดย TAXI หรอืรถไฟใตด้นิ ใชเ้วลาเพยีง 25 นาท ี*** 

 

วนัทีส่อง   รา้นโจ๊กเป๋าฮือ้ – วดัหวงัตา้เซยีน – ภัตตาคารหมูบ่า้นหา่นยา่ง - ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน และ
ถนนแคนตัน –  ภัตตาคารฮอ่งกงชาบ ูชาบู 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้  ณ  รา้นโจ๊กเป๋าฮือ้  
 ( รับประกันความอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวสัดวิตัน์ )  
                โจ๊กเป๋าฮือ้ตน้ต ารับทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกง  ตอ้งมาทาน มฉิะนัน้ถอืวา่มาไมถ่งึฮอ่งกง    

น าท่านเดนิทางสกัการะ เทพเจา้ไทส้ว่ยเอีย้ ทีว่ดัหวงัตา้เซยีน  เทพเจา้ทีช่าวฮอ่งกงใหก้ารเคารพ
และนยิมมาขอโชคลาภ ความเจรญิรุง่เรอืงดา้นการคา้และชวีติการงาน   น าทา่นลงชัน้ใตด้นิ สูห่อ้ง

ลับ ทีร่วมของเหลา่ 60 องคท์วยเทพไทส้ว่ยเอีย้บนสรวงสวรรค ์  ท าพธิเีซน่ไหวข้อพร  
สะเดาะเคราะหใ์หพ้น้ภัย  โชคลาภ  ความมั่งมศีรสีขุ  หวังสิง่ใดไดส้มหวังดั่งใจปรารถนา    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคารหมูบ่า้นหา่นยา่ง 
( รับประกันความอรอ่ยโดย ม.ล. ภาสนัต ์ สวัสดวัิตน์ )  
ชมิเมนูทีท่ าจากหมูบ่า้นหา่นยา่ง ทีเ่ปิดมานานกวา่ 60 ปี  ทีเ่ต็มไปดว้ยเมนูอาหารกวางตุง้สตูรเด็ด  

หา่นยา่ง (ตัวใหญ ่ไซสพ์เิศษ) กรอบนอกนุ่มใน ราดดว้ยน ้าซอสสดุอรอ่ย  

รวมมติรปีกหา่น ตนีหา่น กึน๋และไสห้า่น จัดใหญ่ใหท้านครบสว่นทีอ่รอ่ยของหา่น 
กุง้ผัดเปรีย้วหวาน  รสชาตกิลมกลอ่มก าลงัดเีป็นเมนูทีไ่ปแลว้ตอ้งสัง่ใหไ้ด ้ 

กระเพาะปลาสดตุ๋นกับไกแ่ละเป๋าฮือ้ ซปุสตูรเด็ดตอ้งลอง 



 
อสิระในการเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง  เลอืกซือ้สนิคา้ตามใจชอบ  ในยา่นถนนนาธาน และถนนแคนตัน 
ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่ง ๆ มากมาย        

18.30 น. รับประทานอาหารรองทอ้ง บะหมีฮ่อ่งกงหมแูดง หรอืบะหมีห่า่นยา่งฮอ่งกง  
            ใหอ้สิระในการเดนิเลน่ ชอ้ปป้ิง ถา่ยรปู บนถนนนาธาน และถนนแคนตันทีจ่ะปิดถนนใหผู้ค้นลงมาเดนิ

เลน่ น่ังเลน่ ถา่ยรปู 

22.00 น.     รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคารฮอ่งกงชาบ ูชาบ ู

( รับประกันความอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์ ) 
 ระหวา่งรอเวลาเคาทด์าวน์น าทา่น ชมิฮอ่งกงชาบ ูตน้ต ารับน ้าซปุสองสไตลใ์นหนึง่หมอ้  มทีัง้น ้าซปุน ้า

ใสใสไ่ขเ่ยีย่วมา้   อกีครึง่เป็นน ้าขน้สะเต๊ะ  ทีท่า่นสามารถเลอืกจุ่มเนื้อตา่ง ๆ ในน ้าซปุทีท่า่นชอบ  มทีัง้
เนื้อวัว  เนื้อหมดู า  ลกูชิน้ปลา  ลกูชิน้กุง้  ลกูชิน้เนือ้  ลกูชิน้ปลาหมกึ  หอยนางรม  หอยเชลล ์ ใหไ้ด ้
ความสกุตามทีท่า่นตอ้งการ   ผักรวมมากมายหลากหลายชนดิ  น ามาจิม้กับน ้าซอสทีท่า่นสามารถเลอืก

ผสมได ้ทัง้กระเทยีมสบั  กระเทยีมเจยีว  พรกิขีห้นูซอย  น ้าพรกิเผา  ตน้หอมซอย  พรกิผัดสไตลฮ์อ่งกง  
มะนาวสด  ตามใจชอบ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

   

23.59 น.    จะเริม่การนับถอยหลังกา้วสูปี่ใหม ่  เฉลมิฉลองโดยการเปิดแชมเปญ ตอ้นรับปีใหม ่ 2019 ทีไ่ดม้าถงึ
แลว้ในบรรยากาศแบบเป็นกนัเอง พรอ้มดืม่แชมเปญฉลองความมั่งมศีรสีขุ โชคลาภ เงนิทอง ทีก่ าลัง
จะมาในปี 2019 นี้ 

*** น าทา่นดืม่แชมเปญ พรอ้มชมการเฉลมิฉลองปีใหมท่ีร่มิอา่วฮอ่งกง  พรอ้มชมภาพความ
ประทับใจจากการยงิพลสุวรรคใ์นชว่งขา้มเวลาจากปี 2018 ไปเป็นปี 2019 *** 
น าท่านเขา้พักทีโ่รงแรม  ROYAL PACIFIC HOTEL (TOWER WING)  หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
วนัทีส่าม   วดัแชกงุเกา่ – ภัตตาคาร Spring Moon – หา้งสรรพสนิคา้โอเชีย่นเทอรม์นัิล  หา้งมารค์

สเปนเซอร ์รา้นปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอ่งกง – ซติีซ้ปุเปอร ์ กรงุเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สกัการะ วดัแชกงุเกา่ วัดนี้เป็นวัดตน้ก าเนดิ เป็นวัดแรกทีต่ัง้ศาลเจา้แชกงุ ทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ชาวฮอ่งกง ท าพธิเีซน่ไหวข้องพร  โชคลาภ  ความมั่งมศีรสีขุ ใหส้มหวัง สะเดาะเคราะหใ์หพ้น้ภัย  

พรอ้มหมนุ “ กังหันน าโชค ” เพือ่น าสิง่ดีๆ เขา้สูช่วีติ มคีวามเชือ่วา่ หากไดห้มนุกังหันทองแดง 3 รอบ 
จะขับไลส่ ิง่ทีไ่มด่ ีและ น าสิง่ด ีๆ มาให ้

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร Spring Moon  ( 1 ดาวมชิลนิ ) 
( รับประกันความอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์ ) 
ภัตตาคารจนีกวางตุง้ ระดับต านานทีไ่ดรั้บประกันความอรอ่ยในระดับ 1 ดาวมชิลนิ  รับประกันวา่เป็นสดุ
ยอดติม่ซ าของฮอ่งกง  ทีท่า่นตอ้งตดิใจและอยากมารับประทานอกี     

 เดนิเลน่ในหา้งสรรพสนิคา้โอเชีย่นเทอรม์นัิล หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่และทันสมยัทีส่ดุของฝ่ังเกาลนู  มี

รา้นคา้กวา่ 700 รา้นคา้ และ ซติีซ้ปุเปอร ์ทีท่ันสมัยทีส่ดุแห่งหนึง่ของฮอ่งกง    
 น าท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัในหา้งมารค์สเปนเซอร ์ทีน่ยิมของชาวฮอ่งกง และรา้นปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในฮอ่งกง  ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ทุกชนดิ  
17.00 น.       ออกเดนิทางสูส่นามบนิ  
20.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 607 

22.30 น.     เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
 

 
 
 

       
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

อัตราคา่บรกิาร         
ผูใ้หญ่  พักหอ้งละ 2 ท่าน           ท่านละ  51,900   บาท 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี  1 ท่านพักกบัผูใ้หญ่  1 ท่าน    ท่านละ  49,900   บาท  

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี  1 ท่านพักกบัผูใ้หญ่  2 ท่าน (มเีตยีงเสรมิ)  ท่านละ  46,900   บาท  

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี  1 ท่านพักกบัผูใ้หญ่  2 ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ)  ท่านละ  44,900   บาท  

พักหอ้งเดีย่ว     เพิม่          ท่านละ  18,000   บาท 
 

**** คา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ และอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา  ณ วันที ่  19 กันยายน 2561 อาจเปลีย่นแปลงตาม
สภาวะตลาดน ้ามันโลกทีป่ระกาศโดยสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ อาจจะตอ้งมกีารปรับตามประกาศของสายการบนิ 
**** 
 

อัตรานีร้วม 

* คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ * คา่ตัว๋โดยสารชัน้ธรรมดาเครือ่งบนิตามรายการ   

* คา่อาหารตามรายการ   * คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
* คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง   * คา่ขนกระเป๋าเดนิทาง น ้าหนักไม่เกนิ 30 กก. 

* คา่หอ้งพักโรงแรม 2 ท่านตอ่หอ้ง  * คา่ทปิคนขับรถ 

* คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

อัตรานีไ้มร่วม 

* คา่ท าหนังสอืเดนิทาง   
* คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 
* คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท,์ ซกัรดี 

* คา่ทปิหัวหนา้ทัวร,์ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ถอืเป็นธรรมเนียมในการเดนิทางท่องเทีย่วทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกยดึถอื 
  ปฏบิัตติามกนัมา ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน 
 

การช าระเงนิ   1) ทางบรษัิทฯ ขอรับเงนิมัดจ าการจอง 20,000  บาท/ท่าน 

                            2) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วนัท าการ 
                         3) ท่านทีต่อ้งการออกใบเสร็จในนามนติบิุคคล  ตอ้งแจง้พนักงานขายทราบลว่งหนา้ 

                         มฉิะนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไม่ออกใบเสร็จรบัเงนิ ใบก ากบัภาษียอ้นหลงั 

การยกเลกิ 
1) ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทุกกรณี 

2) กอ่นเดนิทางภายใน 20 วนัท าการ บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหัก 50% ของราคาคา่ทัวร ์
3)  หลงัเดนิทาง 20 วนัท าการ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด โดยท่านไม่

สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

หมายเหต ุ        
1) รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น 
2) หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง                  

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวาม
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 
เตยีงได ้ 

3) บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้
4) บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการท่องเทีย่วตา่งประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบ

ตอ่ความเสยีหายตา่ง ๆ ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิ การนัดหยุดงาน การจลาจล 

เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในการตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิ ฯลฯ หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตุตา่งๆ ฯลฯ  และการตอบ
ปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอื

เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5) ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางหากผูเ้ดนิทาง ( ผูใ้หญ่ ) จ านวนไม่ถงึ  15 ท่าน 
6) เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้  หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้แลว้ขา้งตน้ 

 
 



หากทา่นใดสนใจซือ้ประกันสขุภาพเพิม่เตมิส าหรับการเดนิทาง 
สามารถตดิตอ่พนักงานขายไดท้ี ่02-712-5757 

  ใบจองการเดนิทาง 

“ ฉลองปีใหม ่2019 ทีฮ่อ่งกง ” 
 ( เดนิทาง  30 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ) 

 

ชือ่-นามสกลุ  ผูจ้อง นาย/นาง/นางสาว_______________________นามสกลุ_______________________ 

บา้นเลขที_่_______ซอย____________ถนน_________________ต าบล/แขวง_____________________ 

อ าเภอ/เขต_______________________จังหวัด_______________________รหัสไปรษณีย_์__________ 

โทรศัพท_์___________________มอืถอื______________________LINE ID ______________________           

E-mail_______________________________ 
 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง 

NO 
NAME/LASTNAME  CONTACT สะสมไมล ์ 

(ROP) 

แพอ้าหาร 

ชือ่ - สกลุ ขอ้มูลตดิตอ่ ไมท่านอาหาร 

1 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

2 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

3 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

4 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

5 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

ทา่นทราบโปรแกรมจากแหลง่ใด     O  www.rhinishtravel.com     O  รายการครอบจักรวาล    O  Line : @rhinishtravel 
O  จดหมายขา่วไรน์นชิ            O  FACEBOOK           O  SMS          O  อืน่ๆ ระบ.ุ............................... 

         

การช าระคา่มัดจ าทัวร ์     ทา่นละ   20,000    บาท 
 

จ านวน ………… ทา่น   รวมเป็นเงนิ ………………………บาท (……………………………………………) 

ผูใ้หญ่ จ านวน  ____________ ท่าน        หอ้ง SINGLE  ____________ หอ้ง 

เด็กพักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ____________ ท่าน        หอ้ง TWIN     ____________ หอ้ง 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีงเสรมิ) ____________ ท่าน        หอ้ง TRIPPLE ____________ หอ้ง 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีงเสรมิ)   ____________ ท่าน 

 

 

 

 

 

โอนเงนิจอง บจก. ไรนน์ชิ 
ธนาคารไทยพาณชิย ์   สาขาทองหลอ่    ออมทรัพย ์   เลขทีบั่ญช ี  042-2-75926-9 

 

หลงัจากโอนเงนิจองแลว้กรณุาแฟ็กซร์ายละเอยีดดงัตอ่ไปนีม้าที ่0-2392-0670 
1. สลปิธนาคารถงึ   คณุ…… 
2. แผนทีท่ีจ่ะใหท้างบรษัิทไปรับเอกสารและพาสปอรต์ของทา่น 
3. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง 


