
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  HKG01 HKG ZEN DIS NOV18 3D2N-HX-W65 

HKG01 ฮ่องกง เซินเจ้ิน ดิสนียแ์ลนด ์(HX) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  HKG01 HKG ZEN DIS NOV18 3D2N-HX-W65 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) –  เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - ดิสนียแ์ลนด ์- เมืองเซินเจ้ิน  
                                                                                                                    (-/-/-)                                            

 

01.00 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภม ิชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ K สายการบนิ 

HONG KONG AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืง ** 

04.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ 

HONG KONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX780 

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4 ชัว่โมง 15 นาท ี** 

08.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 
 

         น าทา่นเดนิทางสู ่ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland) (รวมคา่เขา้เรยีบรอ้ยแลว้) ดนิแดนฝัน เขา้สู่

อาณาจักรแห่งเวทยม์นตร ์ทีไ่ดร้ับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน ทีเ่ต็มไปดว้ยมนตรม์ายา 
ความสวยงาม ความตืน่เตน้ การส ารวจ และตัวละครของดสินีย ์ใหท้่านเพลดิเพลนิไปกับนานา

เครือ่งเลน่หลากหลายชนิดทัง้ 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure Land , 
Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ทีด่นิของ Toy Story ทุกอย่างไม่ตอ้งจ่ายเงนิเพิม่ อาท ิ

การน่ังรถไฟไอน ้าโบราณเพือ่ชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหลา่ตัวการต์นูจากดสินีย์, 
น่ังรถไฟเหาะที ่Space - Mountain , ชมภาพยนตรก์ารต์ูนสามมติทิี ่Mickey’s PhillarMagic , 

ชมละครเพลงพรอ้มแสง ส ีเสยีงอันตระการตาที ่Festival of the Lion King และผจญภัยไปกับ
การล่องเรอืเขา้ไปในป่าดงดบิที ่Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบเขากรซิลยีห์มใีหญ่ 
รถรางตะลุยขุมทองแดนเถือ่นกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลัง

บา้นของ Andy เพลดิเพลนิกับของเลน่และกจิกรรมมากมายในโซน Toy Story Land 
 แนะโซนเครือ่งเล่นใหม่ !! หนึ่งในซปุเปอรฮ์โีร่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลาง

พวกเราเพลดิเพลนิไปกับโลกทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของสตารค์ อนิดัสตรี!้ เชญิพบกับนวัตกรรมล่าสดุ

ของสตารค์ดว้ยตาของคณุเอง ชมชดุ Iron Man Mark III ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของไอร่อนแมนได ้

อยา่งใกลช้ดิเตาปฏกิรณ์อารค์และผลงานชิน้เอกดา้นเทคโนโลยลี่าสดุ Iron Wing ยานตา้นแรง

โนม้ถว่ง  
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 อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนิเจ ิน้ หรอื ซําจ ัน่ , ซมิจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่าน

จ าเป็นตอ้งรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** เป็นหนึ่งในเขต

เศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้ม

กับเกาะฮ่องกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื เขตเมอืงเซนิ

เจิ้น เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิเจิน้ สมัยก่อนเมืองเซนิเจิน้เป็นเพียง

หมู่บา้นชาวประมง เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลือกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวาม

เจรญิ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึน้ มีการจัดตัง้ตลาดหลักทรัพย์ อาคารส านักงาน 

โรงแรม และสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรก็เพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า ไดเ้วลาอันสมควร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

พกัที ่ Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่ 

 

   

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 2  
เมืองเซินเจ้ิน - วดักวนอ ู- ศนูยส์มุนไพรจีน บวัหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา– ร้านยา - หล่อหวู่ 

ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์– ชมโชวน้ํ์าพ ุพิเศษ !! เมนูเป็ดปักก่ิง และ ไวน์แดง                              (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู สัญลักษณ์ของความซือ่สัตย ์

ความกตัญํรููค้ณุความ ความจงรักภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืน

ตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่รั่นครา้มตอ่ศัตร ูทา่นเป็นคนจติใจมั่นคงดั่งขุนเขา 

มสีตปัิญญาเลศิ และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่าง

ไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ือ่สตัย ์หรอืบรวิาร

ทีไ่วใ้จไดน่ั้นเอง ดังนัน้ ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหท้่านเพือ่ความเป็นสริมิงคลต่อ

ตนเองและครอบครัวในทกุๆดา้น น าท่านเดนิทางสู ่ รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , 

ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก

ไดท้ีน่ี่  น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ (Herb Shop Snow Lotus) , รา้นยา ,

รา้นยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คุณภาพดขีอง

เมอืงจไูห ่ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี่  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

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%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
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น าท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลาย

ทรัพยข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิน้ แหล่งชอ้ปป้ิงทีด่งึดูดขาช ้

อปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะเรยีกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมอืงจีน ที่นี่จะเหมอืนมาบุญ

ครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็น

สนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีห่อ้ชือ่ดังๆ ทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็น กุชชี ่อามานี่ หลุยส ์วติตอง 

เวอรซ์าเช แอร์เมส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 

หยวนก็มี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬกิาขอ้มือ ของปลอม ราคา 

ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความที่

สนิคา้เลยีนแบบของจรงิเหลา่นี้มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกันกับของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกัน

แทบจะทกุกระเบยีดนิว้ เรยีกวา่เหมอืนกันอย่างกับแกะก็ว่าได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิ

กับของเลยีนแบบมาเทยีบกัน จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหลา่นี้ขายดบิขายดเีป็นอยา่งมาก 

 ชมโชวน์ํา้พุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน์ ้าพุกลางแจง้ ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

เมอืงเซนิเจิน้ ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวันจันทร)์**โชว์

น ้าพเุตน้ระบ าแหง่ใหมข่องเซนิเจิน้ ฉากหลังเป็นเรอื Minghua (เดมิเรยีกว่า Anceveller) ซึง่ใน

ปี 1960 เรือยอชท์สุดหรูที่เป็นของประธานาธบิดีฝรั่งเศส ชาร์ลสเ์ดอโกล ต่อมาในปี 1973 

ประเทศจนีไดซ้ือ้ต่อและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Minghua ทอดสมอที ่She Kou เมอืงเซนิเจิน้อย่าง

ถาวร การแสดงทีม่ีความตืน่เตน้อลังการกับแสง ส ีและไฟ ใหท้่านไดช้มโชวอ์ย่างใกลช้ดิ ได ้

เวลาอันสมควร น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

คํา่          บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนูเป็ดปกักิง่ และ ไวนแ์ดง 

พกัที ่ Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 3  

 เมืองเซินเจ้ิน - เมืองฮ่องกง - วดัแชกงหมิว - วดัหวงัต้าเซียน - รีพลสั เบย ์- โรงงานเครื่องประดบั 

– ร้านหยก - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - กรงุเทพฯ 

(สวุรรณภมิู) พิเศษ !! เมนูห่านย่าง                                                                              (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ทา่นจ าเป็นตอ้งรับสัมภาระและ

ดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** ฮ่องกงชือ่อย่างเป็นทางการว่า เขตบรหิาร
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พเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี (Hong Kong Special Administrative Region of 

the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝ่ังทางใตข้องประเทศจนี ในทาง

ภมูศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแม่น ้าจูเจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮ่องกงเป็นทีรู่จั้กในสกายไลน์ 

(Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดลา้นคน เป็น

เขตทีม่ปีระชากรอยูอ่าศัยหนาแน่นทีส่ดุเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี 

และ 6.4% มาจากกลุม่อืน่ ประชากรสว่นใหญ่ทีพู่ดภาษากวางตุง้ของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑล

กวางตุง้ทีอ่ยู่ตดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสตใ์นจีน

แผน่ดนิใหญต่ัง้แตค่รสิตท์ศวรรษ 1930 

น าท่านเดนิทางสู ่ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่

ประชาชนชาวจีนใหค้วามเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึต านานแห่งนักรบ

ราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละ

แควน้ ตา่งปกครองกันเองและมกีารตอ่สูเ้พือ่ชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ ่ต านาน แชกงหมวิ ศาล

ของท่านแชกง ซึง่มปีระวัตเิล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมนัีกรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทัพ

ปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญต่า่งก็ย าเกรงตอ่ก าลังพลทีก่ลา้หาญในกองทัพของท่าน 

ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรทูกุทศิทาง ทกุๆครัง้ ท่านใชส้ัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไว ้

ดา้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ เหลา่ทหารกลา้ มคีวามเชือ่วา่เมือ่พกพาสญัลักษณ์รูปกังหันนี้

ไป ณ ทีใ่ดๆ กังหันนี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ีมอี านาจเขม้แข็ง เสรมิก าลังใจ

ใหแ้กก่องทัพของทา่น ชือ่เสยีงในการน าทัพสูศ้กึของทา่นจงึเป็นต านานมาจนทุกวันนี้ เมือ่ 300 

กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทวีัดนี้เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดทีเ่ก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลัง

ของเรอืนใหม ่วัดเรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟตุ ดา้นในมรีูปปั้นสงู

ใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแหง่นี้ ซึง่ทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ 

และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองดา้นละตัว ประชาชนที่เขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรือที่

เรยีกวา่ "กังหันน าโชค" เพือ่หมนุแตส่ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออกจากวัดจะตอ้งตี

กลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ทีว่ัดแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จุดทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยู่กลางแจง้ ส าหรับการไหวข้อพรเทพ

เจา้แชกง ทางวัดจะจัดเป็นชดุ ส าหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง คา่ใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชดุนัน้

จะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชดุ , ธปูมังกรสแีดง 3 ดอก , ธปูดอกเล็ก 1 ก า พอซือ้ธปูเสร็จแลว้ ท่าน

สามารถยืน่ธปูชดุนี้ใหเ้จา้หนา้ทีช่ว่ยจดุไดเ้ลย ระหว่างรอเจา้หนา้ทีจุ่ดธปู ใหเ้ราน ากระดาษไหว ้

เจา้ทีไ่ดม้า เขยีนชือ่ นามสกลุ วัน เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพือ่สะเดาะเคราะห ์ เสรมิความ

เป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เขา้มา น าพาสิง่ไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้) 

1. ขั ้นตอนแรกใหเ้ราหันออกจากวัด แลว้ บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด แลว้บอก

วัตถปุระสงคท์ีม่าท าบญุวัดนี้ ไหว ้3 ครัง้  

2. หันกลับมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมังกรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 
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4. ต่อไปน าธูปดอกเล็กหันหนา้เขา้วัด ไหวพ้รอ้มบอกชือ่ นามสกุล อีกครัง้ ปักธูปเล็กทัง้3. 

กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมือ่ปักธปูทัง้ 3 ดอกเสร็จ ยังเหลอืธปูอยูก่ าใหญ่ๆ  ใหเ้ราแยกไวก้อ่น 3ดอก เพือ่ไปปักดา้นใน 

6. สว่นทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ  ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จ กอ่นทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้นใน 

 วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลังจากจุดธปูไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสักการะท่านดา้นใน และยืนอยู่เบือ้งหนา้รูปปั้นขนาด

มหมึาของทา่นแชกง พรอ้มธปู 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหนา้ท่าน 

อยา่งมุง่มั่น และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมนุกังหัน ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รปูปั้นทา่นแชกง 

2. วธิหีมนุกังหัน ใหห้มนุ 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชือ่ว่า "กังหันน าโชค" 

จะหมนุแตส่ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลักการทีถ่กูบอกตอ่ คอื หมนุตามเข็มนาฬกิา 3 ครัง้ 

3. กอ่นทีจ่ะออกจากวัดอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ใหพ้รนัน้สมปรารถนาและใหด้ังทั่วฟ้า

ดนิ (มเีคล็ดลับคอืหากไหวพ้ระกอ่นเทีย่ง ใหต้รีะฆงักอ่นตกีลอง แตห่ากเราไปไหวต้อนบา่ย ใหต้ี

กลองกอ่นตรีะฆงั จงึจะเป็นล าดับพธิกีรรมทีถ่กูตอ้ง) 

4. ผูท้ีเ่คยซือ้จีก้ังหันแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถาง

ธปู 3 รอบ และขอพรใหก้ังหันน าแตส่ิง่ทีด่ีๆ  เขา้มา 

5. ส าหรับกระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใสใ่นรถเข็น มจีดุใสอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ ใหน้ าไปวางในรถได ้

เลย โดยทีจ่ะมเีจา้หนา้ทีช่ว่ยน าไปท าพธิใีห ้เป็นอันเสร็จพธิ ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดไหวพ้ระสละ

โสด และเสีย่งเซยีมซสีดุแมน่ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม 

และสงบเงียบ ใบไมใ้บหญา้ไดร้ับการดูแลอย่างพถิพีถิัน วัดจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของ

ประเทศฮอ่งกง (ฝ่ังแผน่ดนิใหญ)่ อยูถ่นนหวังตา้เซยีน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึง่วัดแห่งนี้

เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองค์อย่างเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน แต่

เป้าหมายของคนโสดอยากมคีูไ่มใ่ชก่ารขอความรักจากเทพเจา้องคน์ี้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิ

มาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีองมี

เสีย้วพระจันทรอ์ยู่ดา้นหลังประทับอยู่ ซึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกันทีน่ี่ โดยการขอพรกับ

เทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนูหา่นยา่ง   

 น าทา่นเดนิทางสู ่รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจันทน์เสีย้วแหง่นี้ ทีส่วยทีส่ดุแห่ง

หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่

ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่

ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล 

ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  
 น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพือ่เลอืกซือ้

เครื่องประดับทีส่วยงาม ไม่เหมือนใคร เป็นของฝากไปใหค้นที่ท่านรัก หรือ

เลอืกซือ้เป็นส าหรับเสรมิดวงชะตาของตัวทา่นเอง ซึง่มลีักษณะสวยงาม โดด

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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เดน่ เป็นรปูกังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมกันทั่วโลก ทีถ่อืก าเนิดขึน้ทีน่ี่ น าท่านเดนิทางสู ่

รา้นหยก (Chinese Jade Shop) น าทกุทา่นแวะเลอืกซือ้สนิคา้หยกคุณภาพดขีองฮ่องกงได ้

ทีน่ี่  น าท่านเดนิทางสู ่ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้่านเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงย่าน จมิ

ซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) มักจะตัง้ตน้กันที ่ สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทัง้ เครือ่งหนัง , 

เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยู่

ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ชือ่ Ocean 

Terminal ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันและมทีางเชือ่มตดิต่อสามารถเดนิทะลุ

ถงึ กันได ้

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

 

23.50  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ HONG KONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX761 

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 55 นาท ี** 

02.20  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 

 

 

 
   

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 

 
** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่าํเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, 

ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ

ในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ เวลาบนิ 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

(พกั 1 

หอ้ง 2 

ทา่น) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กตํา่

กวา่18มี

เตยีง) 

หอ้งพกั

เดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบิ

น ทา่น

ละ 

เดอืนพฤศจกิายน 2561 

 16-18 พฤศจกิายน 61 
16NOV HX780 BKKHKG 04.00-08.10 
18NOV HX761 HKGBKK 23.50-02.20 

9,999 12,999 3,000 4,900 

23-25 พฤศจกิายน 61 
23NOV HX780 BKKHKG 04.00-08.10 
25NOV HX761 HKGBKK 23.50-02.20 

9,999 12,999 3,000 4,900 

30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61 
30NOV HX780 BKKHKG 04.00-08.10 
02DEC HX761 HKGBKK 23.50-02.20 

9,999 12,999 3,000 4,900 

** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท / ทรปิ / ตอ่ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ่ 

ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอื

หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ ** 

ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์100 USD  

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีและฮ่องกงร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจนีและฮ่องกง

เพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ ผา้ไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม 

หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จงึอยากเรยีน

ช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่

กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงค์
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จะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจาก

ท่านเป็นจ  านวนเงิน 400 หยวน / คน / รา้น 

 

 

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา ทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู

ธุรกจิขายตรง ขายเครือ่งสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานที่

ขอดงูาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหมทุ่กคร ัง้ ไม่

สามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซรี ีส่ไ์ด ้กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทีร่ะบุ ช ัน้Economy Class รวมถงึค่าภาษสีนามบนิและ

ค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กบั สายการบิน 

HONGKONG AIRLINE คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครื่องบนิได้ ท่านละไม่

เกิน 20 กิโลกรมั และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครื่อง มีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เตม็ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยน

โรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 ค่าวีซ่ากรุป๊หน้าด่าน (มาตรา 144 ) ราคา 1,500 บาท  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศให้ยื่นขอวซ่ีากระทนัหนัก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วนัทําการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบ

เร่งด่วน 3 วนัทําการ) 4,150 บาท โดยยื่นวซ่ีาทีส่ถานทูตจนี  

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ  มคัคุเทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อ

ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง

กลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วนั ก่อนออกเดินทาง ชําระเต็ม

จาํนวน หลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  

 หากไม่ชาํระมดัจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่โดยอตัโนมตัใิหลู้กค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้ง

ใหท้่านทราบล่วงหน้า 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษิทัฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงื่อนไข 

 เมื่อท่านชาํระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
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 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชือ่สํารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้

เดนิทางครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึง

ประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพร้อมยนืยนัว่าต้องการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่

ท่านเดนิทางมากกวา่ 2 ท่าน), เบอร์โทรศพัท์ที่สะดวกให้ตดิต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง 

หน้าแรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่วา่กรณใีดๆ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ 

เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารร้อยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ชาํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้ว

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการ

นําเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 

สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใด
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ส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีด

วนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

หกัค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋

เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์ชําระเงนิค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ได้ทุก

กรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัได้ดําเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได ้

หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่

ท่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน

ในกรณีดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที่

ทางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ให้กบัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ํานกัอยู่ในประเทศไทย 
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เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 

 คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึ้นตํ่า 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผู้

เดินทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทัยินดทีี่จะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อน

การเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการ

เดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ี ต้องทาํ วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้

วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเทีย่วฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็น

หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดือน ณ วนั

เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สําหรบัประทบัตราที่ด่านตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รบั

บรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึน้ และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านชํารุด เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ง
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หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่

วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้

ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออก

เดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ 

โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บรษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลง

ขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะ

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

สําคญั 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้ม

กนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษิทัทวัร์

เรยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบนิกําหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อย่างทีด่สีุด  

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการ

จดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อ

จลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่ง

เป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทั) โดยทางบรษิัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ

ลูกคา้เป็นสําคญั 
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 หากในวนัเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อน

วนัเดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้สํารอง

โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน

ตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 
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 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหี้อง Triple ไม่เพยีงพอ 

ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเดี่ยว อาจไม่มี

ค่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดทา้ย ของ

การเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไม่มน้ํีาดื่มแจก 

 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 


