
FUN 5 : ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-ไหว้พระ 5 วัด : 3D (HX) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กำหนดวันเดินทาง :  มิถุนายน – ตุลาคม 2562 (ทุกวันเสาร ์– วันจันทร)์ 
**ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ชำระพร้อมเงินค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 

**รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปแล้ว** 
 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ- ฮ่องกง– กระเช้านองปิง- วัดโป่หลิน(1)- ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต 

     สะพานชิงหม่า- เซินเจิ้น (รถไฟ)                         (เย็น) 

06.00 น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K  

  สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

08.25 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX – 768 

11.30 น.    เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1) 

  (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  

  ฮ่องกง : มีวัดน่าสนใจหลายแห่ง คนฮ่องกงจะนิยมไปวัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญอย่างวันตรุษจีน, วันไหว้พระ 

  จันทร์ ฯลฯ เพื่อขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง, ร่ำรวย, มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง 

 
 
 
 

 
  กระเช้านองปิง: ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ทั้งอ่าวตุงชุงและสนามบินนานาชาติฮ่องกง พบกับ  



FUN 5 : ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-ไหว้พระ 5 วัด : 3D (HX) 

  หมู่บ้านนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตัวด้วยร้านน้ำชา, ร้านอาหาร,  

 ร้านขายของที่ระลึก, หอพุทธประวัติ เป็นต้น  
  **หากกระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นำคณะขึ้นไหว้พระโดยใช้รถแทน** 

 วัดโป่หลิน: สร้างในปี 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี 1924 ได้เปลี่ยนเป็น 

ศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอาราม และโบสถ์เพิ่มขึ้นจึงทำให้มีพระภิกษุเดินทางมาจำวัดกันเป็นจำนวน

มาก ให้ท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม, พระมัญชุศรีโพธิสัตว์และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ สักการะพระพุทธรูป

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (สูง 34 เมตร) ซึ่งสร้างจากทองสัมฤทธิ์ 202 แผ่น (หนัก 250 ตัน) ในปี 1990 ก่อนแล้ว

เสร็จในปี 1993 แม้การขึ้นไปนมัสการองค์พระจะต้องฝ่าด่านบันได 268 ขั้น เมื่อขึ้นไปด้านบนท่านจะได้พบกับวิว

ทิวทัศน์แบบ 360 องศา พร้อมได้ชมประติมากรรมเหล่านางฟ้าที่กำลังถวายเครื่องบูชาเบื้องหน้าพระพักตร์แล้ว 

ยังได้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปหยกขาวจากศรีลังกาที่ตั้งอยู่ภายในห้องใต้ฐานพระ  

  ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต: แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงเต็มไปด้วยร้านแบรนด์ชั้นนำกว่า 80 ร้านค้า เช่น Esprit Outlet, 

Guess Outlet, Mango Outlet, Coach Factory, Crocs Outlet, Adidas Factory Outlet, K-Swiss Outlet, New 

Balance Outlet, Nike Factory Outlet ฯลฯ ที่พร้อมนำสินค้ามาลดราคา 30–70% กันตลอดทั้งปี 

สะพานชิงหม่า: ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูนเป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลน

สำหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสำหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว 

 

 

 

 

 

 

 

เซินเจิ้น : โดยรถไฟ (45 นาที) ปัจจุบันเปน็ประตูหน้าด่านและจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่าเงฮ่องกง

กับจีนแผ่นดินใหญ่ รัฐบาลจีนจึงกำหนดให้เซินเจิ้นที่เคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ทางตอนใต้ของมณฑล

กวางตุ้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี ค.ศ.1980 ที่นี่จึงกลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆ ของจีน  

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)  

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม Lee Garden Hotel / James Joys Coffeetel Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู(2)- พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น- ร้านบัวหิมะ- ศูนย์หยก- โรงงานผ้าไหม 

    หลอหวู่ ช้อปปิ้ง- Shekou Sea World (สือโข่วซีส์เวิล์ด)      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (3)  

  วัดกวนอ:ู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตัวแทนของความ 

เด็ดเดียวเป็นธรรม กล้าหาญ  
  ศูนย์หยก: ของล้ำค่าของชาวจีนที่ ขึ้นชื่อและมีความเชื่อว่าหยก คือสัญลักษณ์ของ 

  ความดีงาม, สติปัญญาและความ ยุติธรรม ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความ 

  สุข, ความเจริญรุ่งเรือง, ความร่ำรวย, ความมีโชครวมถึงทำให้ อายุยืนอีกด้วย ให้ท่าน 

  ได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชค อาทิ กำไลหยก  

  แหวน หยกหรือเผ่เย้า พร้อมจิบชาตามอัธยาศัย น้ำชาเป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่กับชาวจีน 

  มานานหลายพันปี คนจีนค้นพบ ใบชาและใช้ประโยชน์จากใบชา โดยแรกเริ่มได้เก็บ 

  เอาใบชาป่ามาทำยารักษาโรค ภายหลังจึงได้นำมาอบแห้งและ ชงเป็นเครื่องดื่มและ 

  พัฒนาเป็นน้ำชาแต่ละประเภท อาทิ ชาอู่หลง, ชาผู่เอ๋อ, ชาหลงจิ่ง, ชากวนอิม เป็นต้น 

พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น: ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น พบกับวัตถุโบราณ, 

ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1988 

  โรงงานผ้าไหม: ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบายในหน้าร้อน  



FUN 5 : ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-ไหว้พระ 5 วัด : 3D (HX) 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

 ร้านบัวหิมะ: ร้านยาที่เลื่องชื่อที่สุดสามารถรักษาแผลที่โดนน้ำร้อนลวกและแผลพุพองได้เป็นอย่างดี  

  หลอหวู่ เซ็นเตอร:์  เนื่องจากการจัดร้านปละประเภทสินค้าที่ขาย เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, ของเล่น,  

  เซรามิก, วัตถุโบราณ, แผ่นซีด,ี เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ให้ความรู้สึกคล้ายกับห้างมาบุญครองของไทย หลักสำคัญ 

ก่อนตกลงซื้อทุกครั้งต้องตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดเพราะของเลียนแบบก็ย่อมมีหลายเกรดหลายราคา 

  Shekou Sea World:  ศูนย์รวมความบันเทิงแห่งแรกของเมืองเซินเจิ้น ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เต็มรูปแบบ ท่านสามารถเดินชมบริเวณโดยรอบได้อย่างไม่รู้จบ อาทิ  เรือหมิงหวา เป็นไฮไลต์สำคัญของที่แห่งนี้ 

ซึ่งในอดีตเคยเป็นเรือสำราญภายใต้การดูแลของรัฐบาล เติ้ง เสี่ยวพิง แต่ในปัจจุบันได้ปลดระวางโดยใช้เป็นสถาน

ที่ตั้งร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้มาชมได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)  

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม Lee Garden Hotel / James Joys Coffeetel Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันที่สามของการเดินทาง ฮ่องกง (รถไฟ)- วัดเชอกุง(3)- โรงงานจิวเวอร์รี่- ร้านสมุนไพร- วัดทินฮ่าว(4) 

     วัดกวนอิมยืมเงิน(5)- ถนนนาธาน- ฮ่องกง– กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (6)  

 นำท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกง (รถไฟ : 45 นาที)  
 
 
 
 
 
 

  วัดเชอกุง: สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งด้านการรบ, ผดุงคุณธรรมและ

ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี 1993 จึงได้

สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและนำรูปปั้นท่านนายพลที่มีความสูงถึง 10 ม. เข้า ไปตั้งไว้ในอารามด้าน

ในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตาม

ปฏิทินจีนชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและ

โรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกง

โดยหมุน 3 รอบ  

  โรงงานจวิเวอร์รี่: ได้เชิญซินแสชื่อดังจัดวางตำแหน่งของเครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องราง

ตามหลักฮวงจุ้ย โดยจำลองเลียนแบบมาจากแชกงเหมี่ยว กังหันใหญ่ 4ใบพัดที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา 
  ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน: สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งเป็นศาลดั้งเดิมของเมืองฮ่องกง 

ทุกๆ ปี คนฮ่องกงจะมาทำพิธีการยืมเงิน เจ้าแม่ไปบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วในช่วงสิ้นปีก็จะนำมาคืน 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  

บ่าย  ร้านสมุนไพร: ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ตามอัธยาศัย 

  เจ้าแม่ทับทิม ณ วัดทินฮ่าว:  เพื่อช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย หรือเรียกว่า เทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ 

หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมง หรือผู้เดินทางให้รอดพ้น 

จากพายุและความหายนะทางทะเล  

 ฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยน เทอร์มินอล(ถนนนาธาน): จุดนัดพบของ ขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเข้า 



FUN 5 : ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-ไหว้พระ 5 วัด : 3D (HX) 

  ด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดัง

ระดับโลกและแบรนด์ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria ห้างฯ 

ปลอดภาษีที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, 

Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างจุใจ 

 

 

 

 

 

(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปปิ้ง) 

 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง   

20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX – 779 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (8) 

22.50  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
 

อัตราค่าบริการ : Fun 5 

ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – เซินเจิ้น – ไหว้พระ 5 วัด  
3 วัน / 2 คืน (HX) 

Period ผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

8 – 10 มิ.ย. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

15 – 17 ม.ิย. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

22 – 24 ม.ิย. 62 11,999.- 14,999.- 14,999.- 3,000.- 

29 ม.ิย. – 1 ก.ค. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

6 – 8 ก.ค. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

13 – 15 ก.ค. 62 12,999.- 15,999.- 15,999.- 3,000.- 

20 – 22 ก.ค. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

27 – 29 ก.ค. 62 15,999.- 18,999.- 18,999.- 3,000.- 

3 – 5 ส.ค. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

10 - 12 ส.ค. 62 13,999.- 16,999.- 16,999.- 3,000.- 

17 – 19 ส.ค. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

24 - 26 ส.ค. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

7 – 9 ก.ย. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

14 –16 ก.ย. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

21 - 23 ก.ย. 62 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

12 –14 ต.ค. 62 15,999.- 18,999.- 18,999.- 3,000.- 

19 - 21 ต.ค. 62 13,999.- 16,999.- 16,999.- 3,000.- 

26 – 28 ต.ค. 62 12,999.- 15,999.- 15,999.- 3,000.- 



FUN 5 : ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-ไหว้พระ 5 วัด : 3D (HX) 

***เงื่อนไขสำหรับการจองทัวร์*** 

1. **ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ชำระพร้อมเงินค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย) 

3. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง, เซินเจิ้น นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว  

   คือ ร้านหยก, ร้านจิวเวอร์รี่, ร้านบัวหิมะ, โรงงานผ้าไหม, ร้านสมุนไพร เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่าย 

   ค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 HKD/ ท่าน ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

4. ** อัตรานี้เป็นราคาสำหรับวีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนเท่านั้น หากสถานทูตจีนยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ป เปลี่ยนเป็นทำ  

    วีซ่าเดี่ยวในเล่ม ณ วันที่เดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,300 บาท**  

  โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นคำขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้ 

  1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 08.อิรัก  

  09.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน  

  18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย 

  ไม่สามารถยื่นคำขอวีซ่าแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได้  

  ต้องยื่นคำขอววีซ่าจีนแบบเดี่ยว เท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากำหนดการเดิม 4 วัน ทำการ ***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา*** 

5. กรณีลูกค้าท่านใด มีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) จะถึอว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มใช้ในการผ่านด่าน 

    เข้าเมืองจีน ทางบริษัททัวร์ฯ ไม่สมารถยื่นเป็นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และกรณีท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีน อยู่ในเล่มพาสปอร์ตแล้วนั้น  

    กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดทั้งสิ้น ** 

6. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่นของสายการบิน ต้องทำการจองพร้อมหน้าพาสและเมื่อที่นั่งคอนเฟิร์ม ต้องทำการจ่าย 

   เงินค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที และเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้ 
 

อัตราค่าบริการรวม 

*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลง หรือต้องซื้อ 

  ตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน) และภาษีสนามบินทุกแห่ง 

*ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการระบุ พักห้องละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลักษณะห้องที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง :  

  Twin = ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี่ยว : Triple = ห้อง 3 เตียง : หากไม่มีการระบุ ทางบริษัทฯ  

  ขออนุญาติจดัเป็นเตียง Twin ให้กับท่าน 

*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้) 

*ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

*วีซ่ากรุ๊ป (หมู่คณะแบบ 144 ชั่วโมง) 

*ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

*ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัด 

  ที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

**ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ชำระพร้อมเงินค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
*ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 

*ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 

*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ  
 

เงื่อนไขการจอง  

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่บริษัทฯ 

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วัน 
 



FUN 5 : ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-ไหว้พระ 5 วัด : 3D (HX) 

เงื่อนไขการยกเลิก  

1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 

4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกรณี 
 

หมายเหต ุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได ้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง  

   บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจาก 

   อุบัติเหตุต่างๆ 

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ 

   ไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่  

   ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตา่ง  

   ประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม  

   สถานการณ์ดังกล่าว 

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ  

   ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่า  

   บริการนั้นๆ 

8.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย 

   ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 

9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  

   จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให ้

   ทราบล่วงหน้า 
 

***เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต  

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 

***ฮ่องกง รณรงค์เรื่องการใช่ถุง  กรณีไปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก 

ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จับจ่ายซื้อของทุกชนิด 
 

 
 

 
 


