
 
 

HKG11 ฮ่องกง เซินเจ้ิน 
สายการบิน Cathay Paciffic (CX) 

เดินทาง กรกฎาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บนิดว้ยสายการบนิ CATHAY PACIFIC (CX) : ขึน้เครื่องทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ(BKK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
**ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เกบ็พร้อมค่าทวัร)์** 

**ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกด ์ท่านละ 1,500 บาท ยกเว้นเดก็ทารกอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั** 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก)- ช้อปป้ิงซิต้ีเกท เอาทเ์ลต -   

เมืองเซินเจ้ิน                                                                                                                        (-/-/D) 

03.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ M สายการบนิ Cathay 
Pacific โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ
และหวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้
น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึ้นอยู่
กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

06.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific 
เทีย่วบนิที ่CX616 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ** 

10.25 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาท้องถิ่น จะเรว็กว่า
ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

หรอื 
05.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ M สายการบนิ Cathay 

Pacific โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ
และหวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้
น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึ้นอยู่
กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

08.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific 
เทีย่วบนิที ่CX700 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ** 

12.10 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาท้องถิ่น จะเรว็กว่า
ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 
**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลท์บินท้ายโปรแกรม** 

               หลงัผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง และรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู่ ซิต้ี เกท เอาท์เลท็ (City 
Gate Outlet) เป็นเอาท์เลท็ขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยู่ใกล้กบัสนามบนิฮ่องกง ตดิกบัสถานีรถไฟ 
Tung Chung Station มแีบรนด์ต่างประเทศให้เลอืกมากมาย Sale กนั 40-70% จนทัง้คนฮ่องกงและ
นักท่องเที่ยวต่างพากันมาช้อปป้ิงกันที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยงัมี
ร้านอาหารต่างๆ , ศูนย์อาหาร Food Republic , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม 



 
 

Novotel City Gate Hong Kong ห้าง City Gate Outlet มแีบรนด์ต่างๆให้เลือกมากกว่า 90 แบรนด์ 
เช่น 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 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซินเจ้ิน หรือ ซ าจัน่ , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** 
ท่านจ าเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผ่านด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน **  

 เซินเจิ้นเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เป็นเมือง

ชายแดนรมิฝัง่ตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 

เขตเมอืงเซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิเจิน้ สมยัก่อนเมอืงเซินเจิน้เป็นเพยีง

หมู่บา้นชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวามเจรญิ และ

ความทนัสมยัภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์อาคารส านกังาน โรงแรม และสิง่ปลูก

สรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรกเ็พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี Higgert Business Hotel , Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ี 2 เมืองเซินเจ้ิน - วดักวนอ ู– พิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ิน - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มกุ - ร้านยางพารา –

หล่อว ูช้อปป้ิงเซน็เตอร ์- ชมโชวน์ ้าพ ุ                                                                            (B/L/D)                                                                                                      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย์ ความ

กตญัญูรูคุ้ณความ ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของ

ความเขม้แขง็เดด็เดี่ยวองอาจไม่ครัน่ครา้มต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มสีตปัิญญาเลอ

เลศิมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่างไม่ใหเ้พลีย่งพล ้า

แก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคนข้างเคยีงทีซ่ื่อสตัย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง ดงันัน้ 

ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไห้ท่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆ

ดา้น  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


 
 

  น าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่มุก (Pearl Cream Shop) , ร้าน

ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ท่าน

สามารถเลอืกซือ้เพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรพัยข์องนักช้

อปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิน้ แหล่งชอ้ปป้ิงทีด่งึดูดขาชอ้ปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิง

ส่วนใหญ่จะเรยีกทีน่ี่ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบุญครองบา้นเรา ตกึสูง 5 ชัน้ ขา้งใน

ตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพดัยีห่อ้

ชื่อดงัๆ ทัง้นัน้ ไมว่่าจะเป็น กุชชี ่อามานี่ หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขาย

ให้เลอืกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็ม ีแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่นอน 

ส่วนนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท 

ของไทย และด้วยความที่สนิค้าเลยีนแบบของจรงิเหล่านี้มคีวามคล้ายคลงึเหมอืนกนักบัของจรงิเป็น

อย่างมาก เหมอืนกนัแทบจะทุกกระเบยีดนิ้ว เรยีกว่าเหมอืนกนัอย่างกบัแกะก็ว่าได้ แยกไม่ออกเลย

เวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี้ขายดบิขายดเีป็นอย่าง

มาก ชมโชวน์ ้าพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชว์น ้าพุกลางแจง้ ที่ใหญ่ที่สุดในเมอืง

เซินเจิ้น ชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวันจนัทร์)**โชว์น ้ าพุเต้น

ระบ าแห่งใหม่ของเซินเจิ้น ฉากหลงัเป็นเรอื Minghua (เดมิเรยีกว่า Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรอื

ยอชทส์ุดหรทูีเ่ป็นของประธานาธบิดฝีรัง่เศส ชารล์สเ์ดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจนีไดซ้ือ้ต่อและ

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมอืงเซนิเจิน้อย่างถาวร การแสดงที่มคีวามตื่นเต้น

อลงัการกบัแสง ส ีและไฟ ใหท้่านไดช้มโชวอ์ยา่งใกลช้ดิ  

ค า่           บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูเป็ดปักก่ิงและไวน์แดง 

พกัท่ี Higgert Business Hotel , Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วันท่ี 3    เมืองเซินเจ้ิน – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดกวนอิมฮองฮ า –              

โรงงานเครื่องประดบั – ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                   (B/L/-)                                                                                

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ท่านจ าเป็นต้องรบัสมัภาระและดูแล

สมัภาระผ่านด่านด้วยตวัท่านเอง ทุกท่าน ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชน

จีน  (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China)  เ ป็ น เ ขต

ปกครองตนเองรมิฝัง่ทางใตข้องประเทศจนี ในทางภมูศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแม่น ้าจเูจยีงและทะเลจนี

ใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นทีรู่จ้กัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. 

และประชากรกว่าเจด็ล้านคน เป็นเขตที่มปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากร

ฮ่องกง 93.6% มเีชื้อชาติจนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของ

ฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งทีอ่ยู่ตดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ

คอมมวินิสตใ์นจนีแผ่นดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาว

จนีให้ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลกึถึงต านานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมยัที่

ประเทศจนียงัไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบนันี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกนัเองและมี

การต่อสูเ้พื่อช่วงชงิอาณาจกัรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึง่มปีระวตัเิล่าต่อกนัมา

ว่า ขณะนัน้เองยงัมนีักรบเอกชื่อ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างกย็ า

เกรงต่อก าลงัพลที่กล้าหาญในกองทพัของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านขา้ศกึศตัรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ 

ท่านใช้สญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัตดิไว้ด้านหน้ารถศกึน าขบวนในกองทพั เหล่าทหารกล้า มคีวาม

เชื่อว่าเมื่อพกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันี้ไป ณ ทีใ่ดๆ กงัหนันี้จะช่วยเสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ี

มอี านาจเขม้แขง็ เสรมิก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชื่อเสยีงในการน าทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านาน

มาจนทุกวนัน้ี เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึ่ง

อยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟุต ดา้นในมี

รูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวดัแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมอีาวุธรบของทหารแบบ

โบราณ และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองด้านละตวั ประชาชนที่เขา้วดัแชกงจะต้องหมุนกงัหนั หรอืที่

เรยีกว่า "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออกจากวดัจะต้องตกีลอง

ใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ทีว่ดัแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จดุทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยูก่ลางแจง้ ส าหรบัการไหวข้อพรเทพเจา้แชกง 

ทางวดัจะจดัเป็นชุด ส าหรบัไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง ค่าใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชุดนัน้จะมกีระดาษไหว้



 
 

เจา้ 1 ชุด , ธูปมงักรสแีดง 3 ดอก , ธูปดอกเลก็ 1 ก า พอซื้อธูปเสรจ็แลว้ ท่านสามารถยื่นธูปชุดนี้ให้

เจา้หน้าทีช่่วยจดุไดเ้ลย ระหว่างรอเจา้หน้าทีจุ่ดธปู ใหเ้ราน ากระดาษไหวเ้จา้ทีไ่ดม้า เขยีนชื่อ นามสกุล 

วนั เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห์  เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เข้ามา 

น าพาสิง่ไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้ ) 

1. ขัน้ตอนแรกใหเ้ราหนัออกจากวดั แลว้ บอกชื่อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ แลว้บอกวตัถุประสงค์

ทีม่าท าบุญวดันี้ ไหว ้3 ครัง้  

2. หนักลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมงักรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4. ต่อไปน าธูปดอกเลก็หนัหน้าเข้าวดั ไหว้พรอ้มบอกชื่อ นามสกุล อกีครัง้ ปักธูปเลก็ทัง้3. กระถาง 

กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมือ่ปักธปูทัง้ 3 ดอกเสรจ็ ยงัเหลอืธปูอยูก่ าใหญ่ๆ ใหเ้ราแยกไวก่้อน 3ดอก เพื่อไปปักดา้นใน 

6. ส่วนทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้นใน 

วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลงัจากจุดธูปไหว้ด้านนอก ให้เขา้มาสกัการะท่านด้านใน และยนือยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหมึา

ของท่านแชกง พรอ้มธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมัน่ 

และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมนุกงัหนั ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รปูปัน้ท่านแชกง 

2. วธิหีมนุกงัหนั ใหห้มนุ 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชื่อว่า "กงัหนัน าโชค" จะหมุน

แต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลกัการทีถู่กบอกต่อ คอื หมนุตามเขม็นาฬกิา 3 ครัง้ 

3. ก่อนที่จะออกจากวดัอย่าลืมตีกลองให้เสียงดงัสนัน่เพื่อให้พรนัน้สมปรารถนาและให้ดงัทัว่ฟ้า

ดนิ (มเีคลด็ลบัคอืหากไหวพ้ระก่อนเทีย่ง ใหต้รีะฆงัก่อนตกีลอง แต่หากเราไปไหวต้อนบ่าย ใหต้กีลอง

ก่อนตรีะฆงั จงึจะเป็นล าดบัพธิกีรรมทีถู่กตอ้ง) 

4. ผูท้ีเ่คยซือ้จีก้งัหนัแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถางธูป 3 

รอบ และขอพรใหก้งัหนัน าแต่สิง่ทีด่ ีๆ  เขา้มา 

5. ส าหรบักระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใส่ในรถเขน็ มจีุดใส่อยู่บรเิวณดา้นหน้า ใหน้ าไปวางในรถไดเ้ลย 

โดยทีจ่ะมเีจา้หน้าทีช่่วยน าไปท าพธิใีห ้เป็นอนัเสรจ็พธิ ี 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นวดัไหว้พระสละโสด และ

เสี่ยงเซยีมซสีุดแม่น ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงยีบ 

ใบไม้ใบหญ้าได้รบัการดูแลอย่างพิถีพิถนั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่ องกง (ฝัง่

แผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนนหวงัต้าเซยีน ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึง่วดัแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ

เจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัต้าเซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่

การขอความรกัจากเทพเจา้องคน์ี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้

ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรปูปัน้สทีองมเีสีย้วพระจนัทรอ์ยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซึง่ชาวจนีตอ้ง

มาขอพรความรกักนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหว่างพธิี  

 

 

 

 

 

 



 
 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวดัเก่าแก่ของ

ฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวดัทีช่าวฮ่องกงนัน้เลื่อมใสกนัมาก ดว้ยความทีเ่จา้แม่

กวนอมินัน้เป็นเทพเจา้แห่งความเมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีุกขร์อ้นอะไรกม็กัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้

แมน่ัน้ช่วยเหลอื นอกเสยีจากนี้ทีน่ี่ยงัขึน้ชื่อในเรือ่งเซยีมซทีีแ่ม่นมาก และ ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจาก

เจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปี

ใหม ่ซึง่ทางวดัจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไว้ใหผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพร

โชคลาภแลว้กใ็หน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหน้าองคเ์จา้แมก่วนอมิตามเขม็นาฬกิา 3 รอบ และ

เกบ็ซองแดงนัน้ไวซ้ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวดัจะเขยีนไวม้ากน้อยแลว้แต่โชคถา้หากเรา

ประสพความส าเรจ็เมือ่มโีอกาสไปฮ่องกงอกีกค็่อยกลบัไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรษุจนีจะมชีาวฮ่องกง

และนกัท่องเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก น าท่านเดนิทางสู่ โรงงาน

เครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อ เลอืกซือ้ เครือ่งประดบัทีส่วยงาม ไมเ่หมอืนใคร เป็นของฝาก

ไปใหค้นทีท่่านรกั หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึง่มลีกัษณะสวยงาม โดด

เด่น เป็นรปูกงัหนัลมทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมกนัทัว่โลก ทีถ่อืก าเนิดขึน้ทีน่ี่ และเพราะหา้ง City Gate 

Outlet อยูใ่กลก้บัสนามบนิมาก นัง่รถบสัประมาณ 15 นาทกีถ็งึ ท าใหท้ีน่ี่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่

นกัท่องเทีย่วหลายคนนิยมมาแวะช่วงขากลบั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษ!! เมนูห่านย่าง 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิม่กบัการช้อปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim 

Sha Tsui) มรีา้นขายของทัง้ เครือ่งหนงั , เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถ่ายรปู ฯลฯ และสนิคา้

แบบที่เป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซบัซ้อนมากมายมี Shopping Complex 

ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสนิค้าเรยีงรายกนัและมทีางเชื่อมตดิต่อ

สามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้ใหทุ้กท่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมดม์ากมายก่อนกลบัไทย  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

21.35  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay 
Pacific เทีย่วบนิที ่CX617 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ** 

23.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ
ประทบัใจ 

หรือ 
22.25  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay 

Pacific เทีย่วบนิที ่CX709 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ** 



 
 

00.20+1 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ
ประทบัใจ 
**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลท์บินท้ายโปรแกรม** 

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าท่ีของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบใน

วนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 
ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ 
เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจของท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายตุ า่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการ

เดินทาง 
รายละเอียดเท่ียวบิน 

ราคา ผูใ้หญ่  

พกั 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ต า่

กว่า 18 ปี 

พกัเด่ียว

จ่ายเพ่ิม 

ไม่ใช้ตัว๋

เครือ่งบิน  

เดือน กรกฎาคม 2562 

4-6 ก.ค. 62 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

7,998 10,998 3,000 3,900 

10-12 ก.ค. 62 
CX616 BKKHKG 06.35-10.25 

CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 
6,998 9,998 3,000 3,900 

11-13 ก.ค. 62 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

7,998 10,998 3,000 3,900 

24-26 ก.ค. 62 
CX616 BKKHKG 06.35-10.25 

CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 
6,998 9,998 3,000 3,900 

25-27 ก.ค. 62 
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

7,998 10,998 3,000 3,900 



 
 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจาก

โปรแกรมทวัร1์00 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขาย

ตรง ขายเคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุา

ติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรม

จากในซีรี่สไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินค้าพื้นเมือง 
ในนามของร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จิวเวอร่ี ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผล
กบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหาก
ลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ

และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ่ ตามเงือ่นไขทีท่างบรษิทั กบั สายการ

บนิ Cathay Pacific อนุญาตให้ผู้เดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบนิได้ ท่านละไม่เกิน 

20 กิโลกรมั เท่านัน้ และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

โรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   



 
 

✓ ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี 

ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ในกรณทีีป่ระเทศจนี มปีระกาศใหย้ืน่ขอวซี่ากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละประมาณ 2,500 บาท (ยื่นธรรมดา 5 วนัท าการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบเร่งด่วน 3 
วนัท าการ) 4,150 บาท โดยยืน่วซี่าทีส่ถานทตูจนี  

× ค่าวีซ่ากรุป๊ 144 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อ

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระ

เงินเตม็จ านวน หลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  

• ระบบจะตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 

16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหาก

ท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณี

ทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษ

จ านวนจ ากดั  

• หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่โดยอตัโนมตัใิหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่ออยู ่โดยไมต่อ้งแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้า 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 



 
 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิัทฯถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและข้อตกลง

ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

• ส่งรายชื่อส ารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง หน้าแรกทีม่รีปูถ่าย และ ขอ้มลูผู้

เดนิทางครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึง

ประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพรอ้มยนืยนัว่าต้องการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่

ท่านเดนิทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ กรณีทีท่่านไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

หน้าแรกทีม่รีปูถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถ้วนชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ 

อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

• ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผู้เดินทางท่ีนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทาง
กระทนัหนั เป็นเหตุให้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพียง 1 ท่าน  ผู้เดินทางท่ีเหลือ 1 ท่านนัน้ 
จ าเป็นต้องจ่ายค่าพกัเด่ียวเพ่ิมตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระ

มาแล้วทัง้หมดทัง้นี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการ

เตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพี



 
 

เรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็น

กรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

หกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้

ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

• กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

• เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋

เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณ ี 

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ 

หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

• กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศ

ที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บรกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัร์

ทัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน

ในกรณีดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ 

กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึ้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผู้

เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดนิทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื 



 
 

เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง

แผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

• ในกรณีท่ีต้องท าวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้

วีซ่ากรุป๊) 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ 

, การเมอืง , สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วฮ่องกง 

ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์

และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผู้เดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส าหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง 

• เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้ น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วนที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

• กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธ์ิไม่

อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบรอ้ย

ก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอื

เดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนั

การเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไมอ่อก

ตัว๋เครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะ

ออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของ

แต่ละกรุป๊เป็นส าคญั 



 
 

• ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบั

พร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และ

บรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

• เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได้ แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามให้ท่านที่มาดว้ยกนั ได้นัง่ด้วยกนั อย่างที่ดี

สุด 

• ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบ

การจดัการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อ

จลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึง่

เป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

• หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

ก่อนวนัเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจาก

สาเหตตุ่างๆ  

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท

ของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  



 
 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

• รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารอง

โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน

ตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้า

ได ้ 

• มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จ ัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

• กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 

ขอสงวนสทิธใินการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คอื 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเดี่ยว อาจไม่มี

ค่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

• บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย 

ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดื่มแจก 

 
** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 


