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วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - กระเชา้นองปิง -  

พระใหญว่ดัโปหลนิ - ซติ ีเ้กท เอาทเ์ล็ท พเิศษ !! ชมโชวแ์สงสเีสยีงทีย่ ิง่ใหญท่ีสุ่ดในโลก                  

                                                                                                   (-/L/-) 

 

05.00 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 เคาน์เตอร์

เช็คอนิ M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น

ออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืง ** 

08.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 700  

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

12.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

 ** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 

03.30 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 เคาน์เตอร์

เช็คอนิ M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น

ออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืง ** 

06.40 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 616  

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

10.25 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

 ** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 
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 น าท่านเดนิทางสูส่ถานี กระเชา้นองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ทีย่าวทีส่ดุในโลก 

จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงใน เวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทวิทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะ

ลันเตา พบกับ สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือ

ระดับน ้าทะเล 371 เมตร  

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระใหญโ่ปหลนิ (Polin Monastery) เพือ่ใหท้า่นนมัสการพระใหญ่วัด

โปหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่แหง่เกาะลันเตา เพือ่เป็นสริมิงคล ** ในกรณีทีก่ระเชา้นองปิง 

งดใหบ้รกิาร ไมว่า่เหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ปรับเปลีย่นโปรแกรมเป็นน่ังรถโดยสาร

ของทางนองปิง เป็นการทดแทน ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซติี ้เกท เอาทเ์ล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญท่ีส่ดุของ

ฮ่องกง อยู่ใกลก้ับสนามบนิฮ่องกง ตดิกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึง่เป็นสถานทีข่ ึน้

กระเชา้ไปไหวพ้ระใหญน่องปิง มแีบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทัง้

คนฮ่องกงและนักทอ่งเทีย่วตา่งพากันมาชอ้ปป้ิงกันทีน่ี่จนเต็มหา้งเลยทเีดยีว นอกจากสว่นของ

หา้งแลว้ยังมรีา้นอาหารต่างๆ , ศูนยอ์าหาร Food Republic , ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์

และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หา้ง City Gate Outlet มีแบรนด์ต่างๆใหเ้ลือก

มากกว่า 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  

 

   

https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/
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พเิศษ !! ชมโชวแ์สง ส ีเสยีง กลางแจง้ ทีย่ ิง่ใหญท่ีสุ่ดในโลก (Symphony of Lights) 

ไดช้ื่อว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งบันทึกโดย  Guinness World 

Records การแสดงจะประกอบดว้ย 44 อาคารชั ้นน าที่อยู่ใน ฝ่ังฮ่องกง และฝ่ังเกาลูน 

การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบเพลง  บวกกับเวลาค ่าๆ ของอ่าว

ฮอ่งกง แสงไฟทีก่ระทบจากน ้าในอา่วทีม่เีรอืวิง่ผา่นไปมาเป็นฉากประกอบแบบธรรมชาต ิ 

ค า่          อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการช๊อปป้ิง 

พกัที ่ Cruise Hotel , Hong Kong หรอืเทยีบเทา่  

  

              
 

 

วนัที ่2    ใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่ว 1 วนั ตามอธัยาศยั                                (-/-/-) 

  

อสิระอาหารเชา้ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 ใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่ว 1 วนั ตามอธัยาศยั ทา่นอาจเลอืกซือ้ทวัร ์

 1. ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland) 

  (ถ้าต้องการซื้อต ั๋วด ิสนีย์แลนด์กบัทางบริษทั ผู ้ใหญ่ราคาท่านละ 3,600 บาท  

ราคาเด็กทา่นละ3,400 บาท รวมรถรบัสง่โรงแรม – ดสินยีแ์ลนด ์ข ัน้ต า่ 10 ทา่นขึน้ไป )  

         ดนิแดนฝัน เขา้สูอ่าณาจักรแห่งเวทยม์นตร ์ทีไ่ดร้ับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน ที่

เต็มไปดว้ยมนตรม์ายา ความสวยงาม ความตืน่เตน้ การส ารวจ และตัวละครของดสินีย ์ใหท้่าน

เพลดิเพลนิไปกับนานาเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิทัง้ 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland 

, Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดนิของ Toy Story ทุกอย่างไม่

ตอ้งจ่ายเงนิเพิม่ อาท ิการน่ังรถไฟไอน ้าโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของ

เหล่าตัวการต์ูนจากดสินีย์, น่ังรถไฟเหาะที ่Space - Mountain , ชมภาพยนตรก์ารต์ูนสามมติทิี ่

Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอ้มแสง ส ีเสยีงอันตระการตาที ่Festival of the Lion 

King และผจญภัยไปกับการล่องเรอืเขา้ไปในป่าดงดบิที ่Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบ

เขากรซิลยีห์มใีหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถือ่นกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักร
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ของเล่นในสวนหลังบา้นของ Andy เพลดิเพลนิกับของเล่นและกจิกรรมมากมายในโซน Toy 

Story Land 

         แนะโซนเครื่องเล่นใหม่ !! หนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ย ิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่

ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลนิไปกับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดัสตรี้! เชญิพบกับ

นวัตกรรมลา่สดุของสตารค์ดว้ยตาของคณุเอง ชมชดุ Iron Man Mark III ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของ

ไอรอ่นแมนไดอ้ยา่งใกลช้ดิเตาปฏกิรณ์อารค์และผลงานชิน้เอกดา้นเทคโนโลยลีา่สดุ Iron Wing 

ยานตา้นแรงโนม้ถว่ง  

อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

2. โอเชีย่น พารค์ (Ocean Park)  

 (ถ้าต้องการซื้อต ั๋วโอเชี่ยนปาร์คกบัทางบริษทั ผู ้ใหญ่ราคาท่านละ 2,800 บาท  

ราคาเด็กทา่นละ2,400 บาท รวมรถรบัสง่โรงแรม – ดสินยีแ์ลนด ์ข ัน้ต า่ 10 ทา่นขึน้ไป )  

สวนสนุกกลางแจง้ขนาดใหญ่ทีส่ดุในฮ่องกง รวมเครือ่งเล่นเอาไวม้ากมาย นอกจากเครือ่งเลน่

แลว้ก็ยังมีการแสดงโชว์ของสัตว์แสนรู ้และสวนสัตว์อยู่ภายในโอเชีย่นปาร์คดว้ย อีกหนึ่งไฮ

ไลทย์อดนยิมก็คอืการน่ัง Cable Car ขึน้ไปชมววิทีย่อดเขา ระหวา่งน่ังก็จะมองเห็นววิเครือ่งเล่น

ตา่งๆพรอ้มกับทอ้งทะเลและภเูขา โอเชีย่นปารค์น ัน้แบง่ออกเป็น 3 สว่นใหญก็่คอื 

- สวนสัตว ์ดา้นในมสีัตวม์ากมายหลายชนิท แต่สัตวท์ีเ่ป็นทีช่ ืน่ชอบของเด็กๆก็คอื เจา้แพนดา้

ยักษ์ และ ฝูงนกเพนกวนิขัว้โลกใต ้ในแต่ละตามรอบเวลาตา่งๆก็จะมกีารโชวใ์หอ้าหารสัตวบ์าง

ประเภทใหช้มกันดว้ย เชน่ การใหอ้าหารแพนดา้ และมสีตัวอ์ืน่ๆทีน่่าสนใจอกีตัว เชน่ หมโีคลอา

ลา่, สนัุขจิง้จอกอารค์ตกิ, ปลาฉลาม, แมวน ้า และอืน่ๆ 

- เครือ่งเล่นต่างๆ เครือ่งเล่นของทีโ่อเชีย่นปารค์นัน้ เกนิครึง่จะเป็นเครือ่งเลน่หวาดเสยีว ท าให ้

เป็นที่ชื่นชอบกันอย่างมากของเด็กวัยรุ่น เครื่องเล่นยอดฮิตของที่นี่ก็คือ รถไฟเหาะ Hair 

Raiser และยังมเีครือ่งทีน่่าสนใจอกีมากมายเชน่ The Abyss, Sea Jelly Spectacular, the Mine 

Train roller coaster 

- การแสดงโชวจ์ากสตัว ์อกีหนึง่กจิกรรมทีเ่มือ่เขา้มาเทีย่วทีโ่อเชีย่นปารค์แลว้ไมค่วรพลาดก็คอื 

ชมการแสดงโชวจ์ากสัตวต์่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Amazing Bird Theatre เป็นการแสดงของเหยีย่ว

สายพันธุต์่างๆใหบ้นิตามค าสั่ง และโชวจ์ากนกพันธุอ์ืน่ๆอกีกว่า 70 ชนิด, Ocean Theatre โชว์

จากสัตวท์ะเลแสนรูอ้ย่างโลมาและแมวน ้า และ Symbio ! โชวร์ะบ าน ้าพุในตอนกลางคนืซึง่จะ

เปิดแสงสเีสยีงไปพรอ้มกันดรูะบ าน ้าพซุึง่มคีวามสงูถงึ 9 เมตร 

ค า่          อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการช๊อปป้ิง 

พกัที ่ Cruise Hotel , Hong Kong หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 เมอืงฮอ่งกง - รพีลสั เบย ์- วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - รา้นจวิเวอรี ่–ยา่นมงกก๊ - 

ยา่นเลดี ้มารเ์ก็ต - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) -กรงุเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจันทน์เสีย้วแหง่นี้ ทีส่วยทีส่ดุแห่ง

หนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่

ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่

ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล 

ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  
น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่

ประชาชนชาวจีนใหค้วามเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึต านานแห่งนักรบ

ราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละ

แควน้ ตา่งปกครองกันเองและมกีารตอ่สูเ้พือ่ชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ ่ต านาน แชกงหมวิ ศาล

ของท่านแชกง ซึง่มีประวัตเิล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมนัีกรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทัพ

ปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญต่า่งก็ย าเกรงตอ่ก าลังพลทีก่ลา้หาญในกองทัพของท่าน 

ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรูทกุทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ัญลักษณ์รปูกังหัน 4 ใบพัดตดิไว ้

ดา้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ เหลา่ทหารกลา้ มคีวามเชือ่วา่เมือ่พกพาสญัลักษณ์รปูกังหันนี้

ไป ณ ทีใ่ดๆ กังหันนี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ีมอี านาจเขม้แข็ง เสรมิก าลังใจ

ใหแ้กก่องทัพของทา่น ชือ่เสยีงในการน าทัพสูศ้กึของทา่นจงึเป็นต านานมาจนทกุวันนี้ เมือ่ 300 

กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทวีัดนี้เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดทีเ่ก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลัง

ของเรอืนใหม่ วัดเรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟตุ ดา้นในมรีูปปั้นสงู

ใหญ่ของทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแหง่นี้ ซึง่ทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ 

และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองดา้นละตัว ประชาชนที่เขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรือที่

เรยีกว่า "กังหันน าโชค" เพือ่หมุนแตส่ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออกจากวัดจะตอ้งตี

กลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ทีว่ัดแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จุดทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยู่กลางแจง้ ส าหรับการไหวข้อพรเทพ

เจา้แชกง ทางวัดจะจัดเป็นชดุ ส าหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง คา่ใชจ้า่ย 38เหรยีญ ในชดุนัน้

จะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชดุ , ธปูมังกรสแีดง 3 ดอก , ธปูดอกเล็ก 1 ก า พอซือ้ธปูเสร็จแลว้ ทา่น
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สามารถยืน่ธปูชดุนี้ใหเ้จา้หนา้ทีช่ว่ยจุดไดเ้ลย 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 

4. ต่อไปน าธูปดอกเล็กหันหนา้เขา้วัด ไหวพ้รอ้มบอกชื่อ 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 และยนือยู่เบือ้งหนา้รูปปั้นขนาด

มหมึาของทา่นแชกง พรอ้มธปู 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหนา้ทา่น 

อยา่งมุง่มั่น และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมนุกังหัน ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รปูปั้นทา่นแชกง 

2. วธิหีมุนกังหัน ใหห้มุน 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชือ่ว่า "กังหันน าโชค" 

จะหมนุแตส่ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลักการทีถ่กูบอกตอ่ คอื หมนุตามเข็มนาฬกิา 3 ครัง้ 

3. ก่อนทีจ่ะออกจากวัดอย่าลมืตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ใหพ้รนัน้สมปรารถนาและใหด้ังทั่วฟ้า

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 าท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดไหวพ้ระสละ

โสด และเสีย่งเซยีมซสีดุแมน่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม 

และสงบเงียบ ใบไมใ้บหญา้ไดร้ับการดูแลอย่างพถิีพถิัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของ

ประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผ่นดนิใหญ)่ อยู่ถนนหวังตา้เซยีน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึง่วัดแหง่นี้

เป็นที่ประดษิฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์อย่างเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน แต่

เป้าหมายของคนโสดอยากมคีูไ่มใ่ชก่ารขอความรักจากเทพเจา้องคน์ี้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิ

มาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีองมี

เสีย้วพระจันทรอ์ยู่ดา้นหลังประทับอยู่ ซึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกันทีน่ี่ โดยการขอพรกับ

เทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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 น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซือ้เครือ่งประดับที่

สวยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่า่นรัก หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรับเสรมิดวงชะตา

ของตัวทา่นเอง ซึง่มลีักษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรปูกังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมกันทั่ว

โลก ทีถ่อืก าเนดิขึน้ทีน่ี่ น าท่านเดนิทางสู ่ย่านมงก๊ก (Mong Kok) เป็นย่านทีพั่กอาศัยและช ้

อปป้ิงทีห่นาแน่นทีส่ดุในฮ่องกง ถา้คุณคดิว่าทีน่ี่จะแออัดและไม่น่าเดนิ ก็ขอใหค้ดิใหม่ไดเ้ลย 

ถนนสายประวัตศิาสตรอ์าบไฟนีออนทีท่อดผ่านบรรยากาศของความพลุกพล่านและมชีวีติชวีา

ของที่นี่นั ้น ควรค่าแก่การแวะไปชมเป็นอย่างยิง่ ไม่เพียงเพราะคลื่นฝูงชนที่หลากหลายและ

ละลานตา แต่ยังรวมถงึสารพัดรา้นคา้ที่ขาชอ้ปจะตอ้งตดิใจ ย่านนี้มหีนึ่งในตลาดทีเ่ป็นที่นิยม

มากที่สุดในฮ่องกง ย่านเลดีส้ ์มารเ์ก็ต (Lady Market) และยังมีถนนสายชอ้ปป้ิงอยู่เป็น

จ านวนมาก ซึง่ท าใหท้ีน่ี่คลา้ยคลงึกับย่านชอ้ปป้ิงหลายแห่งทางตอนใตข้องจนี ถนนแต่ละสาย

จะมพีอ่คา้แมค่า้ทีข่ายสนิคา้เพยีงประเภทเดยีวเทา่นัน้ ท าใหส้ะดวกตอ่การเลอืกซือ้มากขึน้ ถนน

บางเสน้ในมงก๊กนัน้ เต็มไปดว้ยรา้นขาย ปลาทอง , ดอกไม ้, นก , รองเทา้ผา้ใบ , เครือ่งใชใ้น

ครัว , ชดุแต่งงาน และสนิคา้เฉพาะบางประเภทอืน่ๆ อกีนับไม่ถว้น ทีน่ี่ คุณจะสามารถซือ้และ

ต่อรองราคาของไดเ้กือบทุกอย่าง ตัง้แต่ของใชใ้นบา้นไปจนถึงอัญมณีราคาแพง ถนนไซ

เยงิชอยขายอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์เครือ่งส าอาง และเสือ้ผา้ ถนนชานตุงและถนนแดนดาสเป็น

ที่ที่คุณสามารถเลือกซื้อสนิคา้แฟชั่นและเครื่องประดับเทรนด์ล่าสุดจากญี่ปุ่ นและตะวันตก 

ในขณะที่ แลงแฮม เพลส เป็นหนึ่งในหลายๆ มอลล์ที่ใหคุ้ณสามารถชอ้ปป้ิงในมงก๊กอย่าง

สบายๆ ในสายลมเย็นของเครือ่งปรับอากาศ  

หัวหนา้ทัวรม์กีารนัดหมายใหม้าเจอทีจ่ดุนัดพบเพือ่ใหร้ถบัสมารับและไปสง่สนามบนิ  

 

              
 

http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/ladies-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/goldfish-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
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ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิกลบั โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 
  

19.50  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 703  

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

21.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 

  

22.25  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 709 

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

00.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 

 

 

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, 

ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ

ในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

(พกั 1 

หอ้ง 2 

ทา่น) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กมี

เตยีง) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กไมม่ ี

เตยีง) 

หอ้งพ ั

กเดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ช้

ต ัว๋

เครือ่ง

บนิ 

ทา่นละ 

เดอืน ตลุาคม 2561 

12-14 ต.ค. 61 12OCT CX616 BKK-HKG 06.40-10.25 

14OCT CX709 HKG-BKK 22.25-00.15 
16,900 16,900 16,900 4,000 8,900 

1 14,900 14,900 14,900 5,000 1 

0,000 
 

** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตาม

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

ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

 

 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

จะตอ้งถอืจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา และ มารดา ทีอ่อกจาก

ส านกังานเขตตามทะเบยีนบา้นทีท่า่นอยูอ่าศยั ** 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอื

หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ ** 
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** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา ทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู

ธุรกจิขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานที่

ขอดงูาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหมทุ่กคร ัง้ ไม่

สามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซรี ีส่ไ์ด ้กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง ** 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง 

ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งฮ่องกงเพื่อ

โปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซึง่

จ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน

ชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อ

หรือไม่ซื้อขึ้นอยูก่ับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้า

หากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 

 

 

** ประกาศจากสายการบนิ Cathay Pacific กรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศฮอ่งกง 

โดยสายการบนิ Cathay Pacific แลว้ ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศฮอ่งกง ท าให้

ลูกคา้ตอ้งถูกสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นแปลงต ัว๋ขา

กลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ท ัง้หมด

นีเ้อง ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี อกีท ัง้

ลูกคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศฮอ่งกงเรยีกเก็บเพิม่ และหรอื ลูกคา้ตอ้งรอกลบั

ประเทศไทย ในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัทีเ่ดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิเดมิ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศฮอ่งกงและสายการบนิ จะเป็นผูพ้จิารณา ซึง่เป็นระบบ

การท างานแบบเด็ดขาด โดยทางผูจ้ดั (บรษิทัทวัร)์ จะไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในสว่นนี ้

** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป และ กลับตามรายการทีร่ะบุ ชัน้ Economy Class รวมถงึค่าภาษีสนามบนิและ

คา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
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การปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน โดยอา้งอิงตามคุณภาพและความ

เหมาะสม 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขทีท่างบรษัิท กับ 

สายการบนิ Cathay Pacific คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทกุทา่น โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ท่านละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั 1 ชิน้ เท่านัน้ และ สัมภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มนี า้หนกัไมเ่กนิ 7 

กโิลกรมั เทา่นัน้ 

✓ ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม)์ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่

ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระ

ใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ ทา่นละ 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม ท่านละ 1,500 บาท/

ทรปิ/ตอ่ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุไมถ่งึ 

2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงด

ออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ

อากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน า

เที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพ
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การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างนอ้ย 6 เดอืน 

ณ วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราที่

ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เนือ่งจากการท่องเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นที่

ทา่นไมต่อ้งการไดร้ับบรกิาร  

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารุด เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้

ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอื

เดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้

เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทาง

ของท่านใหเ้รียบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับ

แจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสาร

มาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกตั๋วเครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย 

แตห่ากออกตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน 

กอ่นออกเดนิทาง ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

- เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิ เป็นตั๋วเครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) 

ราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - 

กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการ

บนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เกีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามที่สายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตท่ัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้า่นทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้ง

ดว้ยกัน อยา่งทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบริษัทไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

Refund ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้  
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- ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ 

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คน

ละอาคารกัน ซึง่ขึน้อยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัด

หยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ 

- กรณีทีท่่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สาย

การบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อัคคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิาร

ทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

- หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับท่าน 

ในกรณีดังนี้ 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื 

คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบั

ขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจาก

สาเหตตุา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  
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- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  

- เม ือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจากได ้

ส ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ

ไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้แทนผู ้

จดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple 

ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพัก

เดีย่ว อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ด ืม่ท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่แจกในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวัน

สดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วันอสิระจะไมม่นี ้าดืม่แจก 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

• กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระ

เงนิมัดจ าครัง้ ที ่1 ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  

• กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100%  

• สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผูจ้อง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่าน

สะดวก 
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• ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกที่มีรูปถ่าย และ 

ขอ้มูลผูเ้ดินทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมือชื่อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดินทางท่องเที่ยว

โปรแกรมใด , พีเรียดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมีใครบา้ง , เบอร์โทรศัพท์ทีส่ะดวกใหต้ดิต่อ

กรณีทีท่า่นไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีปูถา่ย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจนมา

ใหท้างบรษัิทฯ ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอันเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิหรือ บัตรเขา้ชม

สถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

 

 

 


