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วนัที ่

1  

กรงุเทพฯ (สวุรรณภูมิ) –  เมอืงฮองกง (สนามบนิเชก็แลบ็กอก) – กระเชา

นองปง 360 องศา-ซิตีเ้กทเอาทเลท - เมืองเซนิเจิน้  

                                                                                                                    (-/-/-)                                           
 

04.00 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภม ิชั �น 4 ประตูทางเขา้ 6 เคาน์เตอร์

เช็คอนิ M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวย

ความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ําแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อน



 
 

ออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ที�ศลุกากร ดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืง ** 

06.40 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific เที�ยวบนิที� CX 616 

** บรกิารอาหาร และ เครื�องดื�มบนเครื�องบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชั�วโมง 45 นาท ี** 

10.25 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

 ** ตามเวลาทอ้งถิ�น จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชั�วโมง ** 

หรอื 
05.00 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภม ิชั �น 4 ประตูทางเขา้ 6 เคาน์เตอร์

เช็คอนิ M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวย

ความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ําแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อน

ออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ที�ศลุกากร ดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืง ** 

08.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific เที�ยวบนิที� CX 700  

** บรกิารอาหาร และ เครื�องดื�มบนเครื�องบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชั�วโมง 45 นาท ี** 

12.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

 ** ตามเวลาทอ้งถิ�น จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชั�วโมง ** 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 
 

หลงัผา่นข ั�นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 
 นําท่านเดนิทางสูส่ถานี กระเชา้นองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที�ยาวที�สดุในโลก 

จากตุงชุงสู่ที�ราบนองปิงใน เวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทวิทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะ
ลันเตา พบกับ สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื�นที� 1.5 เฮคตาร์เหนือ
ระดับนํ�าทะเล 371 เมตร นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระใหญโ่ปหลนิ (Polin Monastery) เพื�อให ้
ทา่นนมัสการพระใหญว่ดัโปหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญแ่หง่เกาะลันเตา เพื�อเป็นสริมิงคล ** 
ในกรณีที�กระเชา้นองปิง งดใหบ้รกิาร ไม่วา่เหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ปรับเปลี�ยน
โปรแกรมเป็นนั�งรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน **                 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัเพื�อความสะดวกในการชอ๊ปปิ� ง 
              นําทา่นเดนิทางสู ่ซติ ี� เกท เอาทเ์ล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญท่ี�สดุของ   
              ฮอ่งกง อยูใ่กลก้ับสนามบนิฮอ่งกง ตดิกับสถานรีถไฟ Tung Chung Station ซึ�งเป็นสถานที�ข ึ�น 
              กระเชา้ไปไหวพ้ระใหญน่องปิงมแีบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั �ง   
              คนฮอ่งกงและนักทอ่งเที�ยวตา่งพากันมาชอ้ปปิ�งกันที�นี�จนเต็มหา้งเลยทเีดยีว นอกจากสว่นของ     
              หา้งแลว้ยังมรีา้นอาหารตา่งๆ , ศนูยอ์าหาร Food Republic , ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์  
              และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หา้ง City Gate Outlet มแีบรนดต์า่งๆใหเ้ลอืก 
              มากกวา่ 90 แบรนด ์เชน่ Nike ,Addidas , New Balance , Burburry , Coach , Michel Kor ,  
              Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani Exchange , Bally , Crocs ,  
              Columbia , Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ  
              Timberland  

     คํ�า        อสิระอาหารคํ�าเพื�อความสะดวกในการชอ๊ปปิ� ง  



 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนิเจ ิ�น หรอื ซําจ ั�น , ซมิจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่าน

จําเป็นตอ้งรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** เป็นหนึ�งในเขต

เศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิ�น เป็นเมอืงชายแดนรมิฝั�งตรงขา้ม

กับเกาะฮ่องกง มพีื�นที� 2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิ�นแบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื เขตเมอืงเซนิ

เจิ�น เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิ�น และเขตมณฑลเซนิเจิ�น สมัยก่อนเมืองเซนิเจิ�นเป็นเพียง

หมู่บา้นชาวประมง เมื�อปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทําใหม้คีวาม

เจรญิ และความทันสมัยภายในเมอืงนี�มากขึ�น มกีารจัดตั �งตลาดหลักทรัพย ์อาคารสํานักงาน 

โรงแรม และสิ�งปลกูสรา้งตา่งๆ พรอ้มทั�งจํานวนประชากรก็เพิ�มขึ�นเป็น 2 เท่า ไดเ้วลาอันสมควร 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พัก  

 
พกัที� Fx Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัที ่

2  

เมอืงเซนิเจิน้ - วดักวนอ ู- ศนูยสมนุไพรจนี บัวหมิะ – รานหยก – ราน

ยางพารา– รานยา - หลอหวู ชอปปง เซน็เตอร – ชมโชวน้าํพ ุพเิศษ !! 

เมนเูปดปกกิง่ และ ไวนแดง                              (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอ ูสัญลักษณ์ของความซื�อสตัย ์

ความกตัญ�รููค้ณุความ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืน

ตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดี�ยวองอาจไมค่รั�นครา้มตอ่ศัตรู ท่านเป็นคนจติใจมั�นคงดั�งขนุเขา 

มสีตปัิญญาเลศิ และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่าง

ไมใ่หเ้พลี�ยงพลํ�าแกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงที�ซื�อสตัย ์หรอืบรวิาร

ที�ไวใ้จไดนั้�นเอง ดังนั�น ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหท้่านเพื�อความเป็นสริมิงคลตอ่

ตนเองและครอบครัวในทกุๆดา้น นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , ศนูย์

รวมสนิคา้พื�นเมอืงที�มชี ื�อเสยีง คณุภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืกซื�อเพื�อเป็นของฝากไดท้ี�นี�  

นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรจนี บวัหมิะ (Herb Shop Snow Lotus) , รา้นยา ,รา้น

ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พื�นเมอืงที�มชี ื�อเสยีง คณุภาพดขีองเมอืงจู

ไห ่ทา่นสามารถเลอืกซื�อเพื�อเป็นของฝากไดท้ี�นี�  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง 

นําท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ชอ้ปปิ� ง เซ็นเตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลาย

ทรัพยข์องนักชอ้ปปิ�ง เป็นหา้งชอ้ปปิ�งขนาดใหญ ่ของเมอืงเซนิเจิ�น แหลง่ชอ้ปปิ�งที�ดงึดดูขาชอ้ป



 
 

ทั �งหลาย นักชอ้ปปิ�งสว่นใหญจ่ะเรยีกที�นี�วา่ มาบญุครองของเมอืงจนี ที�นี�จะเหมอืนมาบญุครอง

บา้นเรา ตกึสงู 5 ชั �น ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พื�นเมอืงมากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ ซึ�งเป็นสนิคา้

เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยี�หอ้ชื�อดังๆ ทั�งนั�น ไมว่า่จะเป็น กชุชี� อามานี� หลยุส ์วติตอง เวอร์

ซาเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ที�นี�มวีางขายใหเ้ลอืกซื�อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็

ม ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน สว่นนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืน

ละ 200-300 หยวน เงนิไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความที�สนิคา้เลยีนแบบ

ของจรงิเหล่านี�มีความคลา้ยคลงึเหมือนกันกับของจริงเป็นอย่างมาก เหมือนกันแทบจะทุก

กระเบยีดนิ�ว เรียกว่าเหมอืนกันอย่างกับแกะก็ว่าได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกับของ

เลยีนแบบมาเทยีบกัน จงึทําใหส้นิคา้เลยีนแบบเหลา่นี�ขายดบิขายดเีป็นอยา่งมาก 

 ชมโชวน์ํ �าพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวนํ์�าพุกลางแจง้ ที�ใหญ่ที�สดุใน

เมอืงเซนิเจิ�น ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวันจันทร)์**โชว์

นํ�าพุเตน้ระบําแหง่ใหมข่องเซนิเจิ�น ฉากหลังเป็นเรอื Minghua (เดมิเรยีกวา่ Anceveller) ซึ�งใน

ปี 1960 เรือยอชท์สุดหรูที�เป็นของประธานาธบิดีฝรั�งเศส ชาร์ลสเ์ดอโกล ต่อมาในปี 1973 

ประเทศจนีไดซ้ื�อต่อและไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น Minghua ทอดสมอที� She Kou เมอืงเซนิเจิ�นอย่าง

ถาวร การแสดงที�มคีวามตื�นเตน้อลังการกับแสง ส ีและไฟ ใหท้่านไดช้มโชวอ์ย่างใกลช้ดิ ได ้

เวลาอันสมควร นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พัก  

คํ�า          บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนเูป็ดปกัก ิ�ง และ ไวนแ์ดง 

พกัที� Fx Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่  
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 เมอืงเซนิเจิน้ - เมอืงฮองกง - วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตาเซยีน - รีพลสั 

เบย - โรงงานเครือ่งประดบั – รานหยก - ถนนนาธาน - ยานจมิซาจุย - 

เมอืงฮองกง (สนามบนิเชก็แลบ็กอก) - กรงุเทพฯ (สวุรรณภูมิ) พเิศษ !! 

เมนหูานยาง                                                                              

(B/L/-) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็นตอ้งรับสมัภาระและ

ดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** ฮ่องกงชื�ออย่างเป็นทางการว่า เขตบรหิาร

พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of 

the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝั�งทางใตข้องประเทศจนี ในทาง

ภมูศิาสตรม์สีามเหลี�ยมปากแม่นํ�าจูเจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮอ่งกงเป็นที�รูจั้กในสกายไลน์ 

(Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื�อที� 1,104 กม. และประชากรกวา่เจ็ดลา้นคน เป็น

เขตที�มปีระชากรอยูอ่าศัยหนาแน่นที�สดุเขตหนึ�งในโลก ประชากรฮอ่งกง 93.6% มเีชื�อชาตจินี 



 
 

และ 6.4% มาจากกลุม่อื�น ประชากรสว่นใหญท่ี�พูดภาษากวางตุง้ของฮอ่งกงกําเนดิจากมณฑล

กวางตุง้ที�อยู่ตดิ ซึ�งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินสิตใ์นจนี

แผน่ดนิใหญต่ั �งแตค่รสิตท์ศวรรษ 1930 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ�งที�

ประชาชนชาวจีนใหค้วามเลื�อมใสศรัทธามาเนิ�นนาน สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึตํานานแห่งนักรบ

ราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที�ประเทศจีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี� แต่ละ

แควน้ ตา่งปกครองกันเองและมกีารตอ่สูเ้พื�อชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ ่ตํานาน แชกงหมวิ ศาล

ของท่านแชกง ซึ�งมปีระวัตเิล่าต่อกันมาว่า ขณะนั�นเองยังมนัีกรบเอกชื�อ "แช กง" เป็นแม่ทัพ

ปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญต่า่งก็ยําเกรงตอ่กําลังพลที�กลา้หาญในกองทัพของท่าน 

ยามที�ออกรบเพื�อตา้นขา้ศกึศัตรูทุกทศิทาง ทุกๆครั�ง ท่านใชส้ัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไว ้

ดา้นหนา้รถศกึนําขบวนในกองทัพ เหลา่ทหารกลา้ มคีวามเชื�อวา่เมื�อพกพาสัญลักษณ์รปูกังหันนี�

ไป ณ ที�ใดๆ กังหันนี�จะชว่ยเสรมิสริมิงคล นําพาแตค่วามโชคด ีมอีํานาจเขม้แข็ง เสรมิกําลังใจ

ใหแ้กก่องทัพของทา่น ชื�อเสยีงในการนําทัพสูศ้กึของทา่นจงึเป็นตํานานมาจนทกุวันนี� เมื�อ 300 

กวา่ปีที�แลว้เดมิทวีัดนี�เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดที�เกา่แก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ�งอยูท่างดา้นหลัง

ของเรอืนใหม่ วัดเรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื�อที� 50,000 ตารางฟตุ ดา้นในมรีูปปั�นสงู

ใหญข่องท่านแชกงซึ�งเป็นเทพประจําวัดแหง่นี� ซ ึ�งทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ 

และมกีังหันอยู่หลายตัว มกีลองดา้นละตัว ประชาชนที�เขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรือที�

เรยีกวา่ "กังหันนําโชค" เพื�อหมนุแตส่ ิ�งดีๆ  เขา้มาในชวีติ และกอ่นที�ท่านจะออกจากวัดจะตอ้งตี

กลองใหเ้สยีงดังสนั�นเพื�อความเป็นสริมิงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ที�วดัแชกงหมวิ 

เริ�มแรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที� จุดที�จะไหวน้ี� จะอยู่กลางแจง้ สําหรับการไหวข้อพรเทพ

เจา้แชกง ทางวัดจะจัดเป็นชดุ สําหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง คา่ใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชดุนั�น

จะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชดุ , ธปูมังกรสแีดง 3 ดอก , ธปูดอกเล็ก 1 กํา พอซื�อธปูเสร็จแลว้ ท่าน

สามารถยื�นธปูชดุนี�ใหเ้จา้หนา้ที�ชว่ยจุดไดเ้ลย ระหวา่งรอเจา้หนา้ที�จุดธปู ใหเ้รานํากระดาษไหว ้

เจา้ที�ไดม้า เขยีนชื�อ นามสกลุ วนั เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื�อสะเดาะเคราะห ์ เสรมิความ

เป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิ�งดีๆ เขา้มา นําพาสิ�งไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้) 

1. ขั �นตอนแรกใหเ้ราหันออกจากวัด แลว้ บอกชื�อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด แลว้บอก

วตัถปุระสงคท์ี�มาทําบญุวดันี� ไหว ้3 ครั�ง  

2. หันกลับมาดา้นใน ไหว ้3 ครั�ง แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมังกรทั�ง 3 ดอก ที�กระถางกลาง 

4. ต่อไปนําธูปดอกเล็กหันหนา้เขา้วัด ไหวพ้รอ้มบอกชื�อ นามสกุล อีกครั�ง ปักธูปเล็กทั�ง3. 

กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมื�อปักธปูทั�ง 3 ดอกเสร็จ ยังเหลอืธปูอยูก่ําใหญ่ๆ  ใหเ้ราแยกไวก้อ่น 3ดอก เพื�อไปปักดา้นใน 

6. สว่นที�เหลอืกําใหญ่ๆ  ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทั�งหมดใหแ้ลว้เสร็จ กอ่นที�จะเดนิเขา้ไปดา้นใน 

 วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลังจากจุดธูปไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสักการะท่านดา้นใน และยนือยู่เบื�องหนา้รูปปั�นขนาด

มหมึาของท่านแชกง พรอ้มธปู 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหนา้ท่าน 

อยา่งมุง่มั�น และตั �งใจ แลว้จงึไปหมนุกังหัน ที�อยูส่องดา้นขา้งๆ รปูปั�นทา่นแชกง 

2. วธิหีมนุกังหัน ใหห้มนุ 3 ครั�ง และ ตั �งจติอธษิฐานขอสิ�งที�เราอยากได ้เชื�อวา่ "กังหันนําโชค" 

จะหมนุแตส่ ิ�งดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลักการที�ถกูบอกตอ่ คอื หมนุตามเข็มนาฬกิา 3 ครั�ง 



 
 

3. กอ่นที�จะออกจากวัดอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดังสนั�นเพื�อใหพ้รนั�นสมปรารถนาและใหด้ังทั�วฟ้า

ดนิ (มเีคล็ดลับคอืหากไหวพ้ระกอ่นเที�ยง ใหต้รีะฆงักอ่นตกีลอง แตห่ากเราไปไหวต้อนบา่ย ใหต้ี

กลองกอ่นตรีะฆงั จงึจะเป็นลําดับพธิกีรรมที�ถกูตอ้ง) 

4. ผูท้ี�เคยซื�อจี�กังหันแชกงหมวิจากรา้น สามารถนําไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถาง

ธปู 3 รอบ และขอพรใหก้ังหันนําแตส่ ิ�งที�ดีๆ  เขา้มา 

5. สําหรับกระดาษไหวเ้จา้ ใหนํ้าไปใสใ่นรถเข็น มจีุดใสอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ ใหนํ้าไปวางในรถได ้

เลย โดยที�จะมเีจา้หนา้ที�ชว่ยนําไปทําพธิใีห ้เป็นอันเสร็จพธิ ี 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ที�ไดช้ื�อวา่เป็นวัดไหวพ้ระสละ

โสด และเสี�ยงเซยีมซสีดุแมน่ ตั �งอยูใ่จกลางเมอืง โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนที�งดงาม 

และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอย่างพถิพีถิัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของ

ประเทศฮอ่งกง (ฝั�งแผน่ดนิใหญ)่ อยูถ่นนหวังตา้เซยีน ยา่นชักอัน ประเทศฮอ่งกง ซึ�งวัดแหง่นี�

เป็นที�ประดษิฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน แต่

เป้าหมายของคนโสดอยากมคีูไ่มใ่ชก่ารขอความรักจากเทพเจา้องคน์ี�แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิ

มาขา้งๆ ซึ�งจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั�นสทีองมี

เสี�ยวพระจันทรอ์ยูด่า้นหลังประทับอยู ่ซ ึ�งชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกันที�นี� โดยการขอพรกับ

เทพเจา้องคน์ี�ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ�วเอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนหูา่นยา่ง   

 นําทา่นเดนิทางสู ่รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจันทนเ์สี�ยวแหง่นี� ที�สวยที�สดุแหง่

หนึ�ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรห์ลายเรื�องมรีูปปั�นของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แม่

ทนิโห่วซึ�งทําหนา้ที�ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที�ทอดยาวลงสู่

ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื�อเป็นสริมิงคล 

ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึ�งเชื�อกันวา่ขา้มหนึ�งครั �งจะมอีายเุพิ�มขึ�น 3 ปี  
 นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานเครื�องประดบั (Jewelry Factory) เพื�อเลอืก

ซื�อเครื�องประดับที�สวยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นที�ท่านรัก 

หรอืเลอืกซื�อเป็นสําหรับเสรมิดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ�งมลีักษณะสวยงาม 

โดดเด่น เป็นรูปกังหันลมที�มชี ื�อเสยีงและเป็นที�นยิมกันทั�วโลก ที�ถอืกําเนดิ

ขึ�นที�นี� นําท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก (Chinese Jade Shop) นําทุกท่าน

แวะเลอืกซื�อสนิคา้หยกคณุภาพดขีองฮอ่งกงไดท้ี�นี�  นําท่านเดนิทางสู ่ถนน

นาธาน (Nathan Road) ใหท้่านเต็มอิ�มกับการชอ้ปปิ� งย่าน จมิซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) 

มักจะตั �งตน้กันที� สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทั�ง เครื�องหนัง , เครื�องกฬีา , เครื�องใชไ้ฟฟ้า , 

กลอ้ง ถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที�เป็นของพื�นเมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้น

ม าก ม าย มี  Shopping Complex ข น าด ใ ห ญ่ชื� อ  Ocean Terminal ซึ�ง ป ร ะ ก อบ ไปด ว้ย

หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันและมทีางเชื�อมตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึ กันได ้

 

 

19.50  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific เที�ยวบนิที� CX 703  

** บรกิารอาหาร และ เครื�องดื�มบนเครื�องบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชั�วโมง 55 นาท ี** 

21.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 

หรอื 



 
 

22.25  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific เที�ยวบนิที� CX 709 

** บรกิารอาหาร และ เครื�องดื�มบนเครื�องบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชั�วโมง 55 นาท ี** 

00.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 
 

** หากลกูคา้ทา่นใดที�จาํเป็นตอ้งออกต ั�วภายใน (ต ั�วเครื�องบนิ , ต ั�วรถทวัร ์, 

ต ั�วรถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที�ของบรษิทั ทกุคร ั�งกอ่นทาํการออกต ั�ว

เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ

ในวนัจองทวัร ์ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

(พกั 1 

หอ้ง 2 

ทา่น) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กตํ�า

กวา่18มี

เตยีง) 

หอ้งพกั

เดี�ยว 

เพิ�ม 

ไมใ่ชต้ ั�ว

เครื�องบนิ 

ทา่นละ 

เดอืนกนัยายน 2561 

07-09 กนัยายน 61 
07SEP CX616 BKK-HKG 06.40-10.25 

09SEP CX703 HKG-BKK 19.50-21.45 10,900 13,900 3,000 7,900 

14-16  กนัยายน 61 
14SEP  CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 
16SEP  CX709 HKG-BKK 22.25-00.15 10,900 13,900 3,000 7,900 

28-30 กนัยายน 61 
28SEP  CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 
30SEP  CX709 HKG-BKK 22.25-00.15 10,900 13,900 3,000 7,900 



 
 

 
 

** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�น ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท / ทรปิ / ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่

ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ั�งนี�ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี�ได ้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท **  

(ไมม่ที ี�น ั�งบนเครื�องบนิ) 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ� อตัรานี�เฉพาะนกัทอ่งเที�ยว ที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ั�น กรณีถอื

หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� 

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิ�มจากราคาทวัร ์กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ ** 

ขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์100 USD  

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีและฮองกงรวมกบัการทองเที่ยว

แหงเมอืงจนีและฮองกงเพือ่โปรโมทสนิคาพืน้เมอืง ในนามของราน

รฐับาล คอื บวัหมิะ ผาไหม ไขมกุ ใบชา ใยไผไหม หยก ซึง่จาํเปนตอง

ระบุไวในโปรแกรมทวัร เพราะมีผลกบัราคาทวัร ทางบรษิทัฯ จงึอยาก

เรยีนชีแ้จงลกูคาทุกทานวา รานรฐับาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทกุ

ทานแวะชม ซือ้หรอืไมซือ้ขึน้อยูกบัความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี

การบงัคับใดๆ ทัง้สิน้ และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน

รฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็คาใชจาย

ที่เกดิขึน้จากทานเปนจาํนวนเงนิ 400 หยวน / คน / ราน 
 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา ที�สถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู

ธุรกจิขายตรง ขายเครื�องสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะที�ตอ้งการใหเ้พิ�มสถานที�

ขอดงูาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที� เพื�อแจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพื�อเสนอราคาใหมท่กุคร ั�ง ไม่

สามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซรี ี�สไ์ด ้กรณีที�โปรแกรมมกีารเปลี�ยนแปลง ** 

 

 

อตัราคาบรกิารนี ้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy 

Classรวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 



 
 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตาม

เงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Cathay Pacific คือ อนุญาตใหผู

เดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 30 

กิโลกรัม 1 ชิ้น เทานั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไมเกิน 7 

กิโลกรัม เทานั้น 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามทีร่ายการระบุ  

 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรม

ตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม

ที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพและความ

เหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะ

ชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม) 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ  โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

          คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการ

เดินทาง 

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 คาวีซากรุปหนาดาน (มาตรา 144 ) ราคา 1,500 บาท 

 

อตัราคาบรกิารนี ้ไมรวม 

 



 
 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท 

คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่

มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบิน

นั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออก

ตั๋วเครื่องบินไปแลว 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง 

(ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีคาใชจายเพิ่มทานละประมาณ 2,500 บาท 

แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบเรงดวน 3 

วันทําการ) 4,150 บาท โดยยื่นวีซาที่สถานทูตจีน  

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 

1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ 

ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถให

มากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออก

ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชาํระเงนิ 

 

 กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน 

กอนออกเดินทาง จํานวน 10,000 บาท  หลังจากที่ทานสงเอกสารการ

จอง 1 วัน  

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติให

ลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา 



 
 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานได

ยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระ

เงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , 

พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรต

จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศ

ไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือชื่อพรอม

ยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ใน

คณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทาง

มากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสง

สําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวน

ชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - 

นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชม

สถานท่ีตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการ

รอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

                ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอย

กวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 



 
 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 

ของคาบริการที่ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดนิทาง 15 วัน กอนวันเดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืน

เงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ได

จายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งให

ทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขา

เมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงผูเดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบรษิทั

ทราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดนิทาง กรณีแจงหลังจาก

เจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 

กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้น

จริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม

วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงิน

มาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจาย

ทั้งหมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิด

ราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคา

จองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  



 
 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป

แลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทาง

จําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น  

 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบ

ทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย 

ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทาง

ทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี ้

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง 

หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทาง

กองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง 

ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

เงือ่นไขสาํคญัอืน่ๆที่ทานควรทราบกอนการเดนิทาง 

 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไม

สามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม

เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทาน

เดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออก

เดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ 

กรุณาอยาเพ่ิงคอนเฟรมลางาน  



 
 

 ในกรณีที่ ตองทํา วีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 

บาท แบบ Double (ปกติใชวีซากรุป) 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิ

ตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจ

เพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม

การเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลือ

อยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนา

วางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขา

เมือง 

 เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถ

ขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนท่ีทานไมตองการไดรับบริการ  

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทาน

ชําระเรียบรอยแลว 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขา

เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยก

น้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใด

หนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปน

ตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน

ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้น

กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออก



 
 

เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ

เพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน

ดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล

หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยัง

ไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหาก

ออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะ

ออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ 

 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสาร

จะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ 

ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่ง

ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตท้ังนี้และทั้งนั้น ทางบริษัท

จะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด 

 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพัก

ของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว 

(Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 

(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละชั้น คนละ

อาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 

อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวย

สาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทาง

บริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 



 
 

 หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวย

สาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจาก

ทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนา

ทั้งหมดแลว 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสาย

การบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบ

ลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสาย

การบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการ

จลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิด

จากความประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิทัฯ แลว ทาง

บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้ง

หนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดย

โรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน

โปรแกรม  

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร 

กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่ม

จองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 
 

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา

ใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัด

กํากับเทานั้น 

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple 

โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 

แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม 

หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

 บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของ

การเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่ม

แจก 

 

** เมือ่ทานชาํระเงนิคาทวัรใหกบัทางบรษิัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึง่

กต็าม ทางบรษิัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทัง้หมดนี้

แลว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทาน ทีม่อบความไววางใจ ใหเราบรกิาร 

** 

 
 

 

 


