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HKG10 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น (CX) 
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วันที่ 1  
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) –  เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง 360 องศา-ซิตี้

เกทเอาท์เลท - เมืองเซินเจิ้น  
                                                                                                                    (-/-/-)                                            

 

04.00 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 ** 

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 ** 

หรอื 
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 ** 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 
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หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 
 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) เพือ่ให ้

ทา่นนมัสการพระใหญว่ัดโปหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่แหง่เกาะลันเตา เพือ่เป็นสริมิงคล ** 
ในกรณีทีก่ระเชา้นองปิง งดใหบ้รกิาร ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ปรับเปลีย่น
โปรแกรมเป็นน่ังรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน **                 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการช๊อปป้ิง 
              น าทา่นเดนิทางสู ่ซติ ี ้เกท เอาทเ์ล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญท่ีส่ดุของ   

              ฮอ่งกง อยูใ่กลก้ับสนามบนิฮอ่งกง ตดิกบัสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึง่เป็นสถานทีข่ ึน้ 
              กระเชา้ไปไหวพ้ระใหญน่องปิงมแีบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทัง้   

              คนฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่วตา่งพากันมาชอ้ปป้ิงกันทีน่ี่จนเต็มหา้งเลยทเีดยีว นอกจากสว่นของ     
              หา้งแลว้ยงัมรีา้นอาหารตา่งๆ , 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  

     ค า่        อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการช๊อปป้ิง  
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเซนิเจ ิน้ หรอื ซ าจ ัน่ , ซมิจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่าน

จ าเป็นตอ้งรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** เป็นหนึ่งในเขต

เศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้ม

กับเกาะฮ่องกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื เขตเมอืงเซนิ

เจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซนิเจิ้น และเขตมณฑลเซนิเจิ้น สมัยก่อนเมืองเซนิเจิ้นเป็นเพียง

หมู่บา้นชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลือกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้ีความ

เจรญิ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึน้ มีการจัดตัง้ตลาดหลักทรัพย์ อาคารส านักงาน 

โรงแรม และสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรก็เพิม่ขึน้เป็น 2 เทา่ ไดเ้วลาอันสมควร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

 
พกัที ่ Fx Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่  

   

 

 

 

 

 

 

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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วันที่ 2  
เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา– ร้านยา - หล่อหวู่ 

ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ – ชมโชว์น้้าพุ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักก่ิง และ ไวน์แดง                              (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอ ูสัญลักษณ์ของความซือ่สตัย ์

ความกตัญญูรูคุ้ณความ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืน

ตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไม่ครั่นครา้มตอ่ศัตร ูทา่นเป็นคนจติใจมั่นคงดั่งขนุเขา 

มีสตปัิญญาเลศิ และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถงึขอใหท้่านช่วยอุดชอ่งว่าง

ไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคียงทีซ่ือ่สัตย ์หรอืบรวิาร

ทีไ่วใ้จไดน่ั้นเอง ดังนัน้ ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลต่อ

ตนเองและครอบครัวในทกุๆดา้น น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , ศนูย์

รวมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คณุภาพดขีองเมอืง ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ี่นี่  

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรจนี บวัหมิะ (Herb Shop Snow Lotus) , รา้นยา ,รา้น

ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืงจู

ไห ่ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี่  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลาย

ทรัพยข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ ่ของเมอืงเซนิเจิน้ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่งึดดูขาชอ้ป

ทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงสว่นใหญ่จะเรยีกทีน่ี่ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบุญครอง

บา้นเรา ตกึสงู 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็นสนิคา้

เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีห่อ้ชือ่ดังๆ ทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็น กุชชี ่อามานี่ หลุยส ์วติตอง เวอร์

ซาเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็

ม ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน สว่นนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืน

ละ 200-300 หยวน เงนิไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความทีส่นิคา้เลยีนแบบ

ของจริงเหล่านี้มีความคลา้ยคลงึเหมือนกันกับของจริงเป็นอย่างมาก เหมือนกันแทบจะทุก

กระเบียดนิ้ว เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็ว่าได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกับของ

เลยีนแบบมาเทยีบกัน จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหลา่นี้ขายดบิขายดเีป็นอยา่งมาก 

 ชมโชวน์ า้พุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน์ ้าพุกลางแจง้ ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

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

น ้าพุเตน้ระบ าแหง่ใหมข่องเซนิเจิน้ ฉากหลังเป็นเรอื Minghua (เดมิเรยีกว่า Anceveller) ซึง่ใน

ปี 1960 เรือยอชท์สุดหรูที่เป็นของประธานาธบิดีฝรั่งเศส ชาร์ลสเ์ดอโกล ต่อมาในปี 1973 

ประเทศจนีไดซ้ือ้ต่อและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Minghua ทอดสมอที ่She Kou เมอืงเซนิเจิน้อย่าง
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ถาวร การแสดงทีม่คีวามตืน่เตน้อลังการกับแสง ส ีและไฟ ใหท้่านไดช้มโชวอ์ย่างใกลช้ดิ ได ้

เวลาอันสมควร น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนูเป็ดปกักิง่ และ ไวนแ์ดง 

พกัที ่ Fx Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3  

 เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัส เบย์ - โรงงานเครื่องประดับ 

– ร้านหยก - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ 

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

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

ดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** ฮ่องกงชือ่อย่างเป็นทางการว่า เขตบรหิาร

พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (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

เขตทีม่ปีระชากรอยู่อาศัยหนาแน่นทีส่ดุเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี 

และ 6.4% มาจากกลุ่มอืน่ ประชากรสว่นใหญ่ทีพู่ดภาษากวางตุง้ของฮอ่งกงก าเนิดจากมณฑล

กวางตุง้ทีอ่ยู่ตดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสตใ์นจีน

แผน่ดนิใหญต่ัง้แตค่รสิตท์ศวรรษ 1930 

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 ้
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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" เพือ่หมุนแต่สิง่ดีๆ  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

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) 
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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 พเิศษ !! เมนูหา่นยา่ง   

 น าทา่นเดนิทางสู ่รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจันทน์เสีย้วแหง่นี้ ทีส่วยทีส่ดุแห่ง

หนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่

ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่

ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล 

ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  
 น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพือ่เลอืก

ซือ้เครื่องประดับที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรัก 

หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรับเสรมิดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึง่มลีักษณะสวยงาม 

โดดเด่น เป็นรูปกังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมกันทั่วโลก ทีถ่อืก าเนิด

ขึ้นที่นี่ น าท่านเดินทางสู่ รา้นหยก (Chinese Jade Shop) น าทุกท่าน

แวะเลอืกซือ้สนิคา้หยกคุณภาพดขีองฮอ่งกงไดท้ีน่ี่  น าท่านเดนิทางสู ่ถนน

นาธาน (Nathan Road) ใหท้่านเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) 

มักจะตัง้ตน้กันที ่สถานีจมิซาจุ่ยมีรา้นขายของทัง้ เครือ่งหนัง , เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , 

กลอ้ง ถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้น

มากมายมี  Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ  Ocean Terminal ซึ่ง ป ร ะกอบไปด ว้ ย

หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันและมทีางเชือ่มตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึ กันได ้

 

 

19.50  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 703  

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

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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21.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 

หรอื 
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 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 
 

** 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 ่

(เด็กต า่

กวา่18มี

เตยีง) 

หอ้งพกั

เดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ 

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 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) 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอื

หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ ** 

ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์100 USD  
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมือง

จีนและฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คอื บัวหิมะ ผ้าไหม 

ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคา

ทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้อง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไมซ่ื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มี

การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 

400 หยวน / คน / ร้าน 

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา ทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู

ธุรกจิขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานที่

ขอดงูาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหมทุ่กคร ัง้ ไม่

สามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซรี ีส่ไ์ด ้กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง ** 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและ

ค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการ

บิน Cathay Pacific คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 

30 กิโลกรัม 1 ช้ิน เท่านั้น และ สัมภาระที่ถือข้ึนเครื่อง มีน้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขัน

กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามก้าหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม) 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

✓          ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ้านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
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✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม์) 

✓ ค่าวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน (มาตรา 144 ) ราคา 1,500 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า

มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศให้ยื่นขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วันท้าการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบ

เร่งด่วน 3 วันท้าการ) 4,150 บาท โดยยื่นวีซ่าที่สถานทูตจีน  

× ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อ

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

กลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 
 

• กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดินทาง จ้านวน 10,000 

บาท  หลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  
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• หากไม่ช้าระมัดจ้าตามที่ก้าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้า 

• หากช้าระไม่ครบตามจ้านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ

ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช้าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส้าเนาเอกสาร หลักฐานการช้าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง 

โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก 

• ส่งรายชื่อส้ารองที่นั่ง ผู้เดินทางจ้าเป็นจะต้องส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้

เดินทางครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พักของท่าน(ในกรณีที่

ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง 

หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่

ช้าระแล้ว 

                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
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• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้ว

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการ

น้าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส้ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น 

สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียด

วันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่

เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

• กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากท้าการจองและช้าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋ว

เครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ด้าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ 

หมายถึง เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผู้เดินทางจ้าเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

• กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน 

สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่

ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

หรือบางส่วนให้กับท่าน 
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• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านใน

กรณีดังนี้ 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรอืสิ่งของหา้มน้าเข้า

ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสียด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่

ทางกองตรวจคนเข้าเมืองหา้มเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย 

เงื่อนไขสา้คัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะเดินทางจ้าเป็นต้องมีข้ึนต่้า 15 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้

เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อน

การเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการ

เดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มลางาน  

• ในกรณีที่ ต้องท้า วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วี

ซ่ากรุ๊ป) 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมือง , สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน้าเที่ยวฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และ

คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็น

หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส้าหรับประทับตราที่ด่านตรวจคน

ออก และ เข้าเมือง 
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• เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับ

บริการ  

• กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ

เกิดขึน้ และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านช้ารุด เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่

ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้

ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออก

เดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ 

โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกตั๋ วเครื่องบิน จะ

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

ส้าคัญ 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อม

กัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช้าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์

เรียกเก็บ 

• เก่ียวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก้าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้า

ไปแทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างที่ดีสุด 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
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(Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการ

จัดการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนื่องจาก

ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อ

จลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็น

เหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภยัของลูกค้าเปน็

ส้าคัญ 

• หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อน

วันเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง

อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ

ท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

• เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
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• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากได้ส้ารอง

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน

ตามที่ระบุในโปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 

7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 

• กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ 

ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

• บริการน้้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของ

การเดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้้าดื่มแจก 

 

** เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงทั้งหมดนี้แล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 


