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HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ (HX) 
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บินด้วยสายการบิน Hongkong Airline (HX) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสวุรรณภูมิ (BKK) 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1  
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) –  เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - ดิสนีย์แลนด์ - เมืองเซินเจิ้น  

  (-/-/-)                                            

01.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน K สายการบิน HONG 

KONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ

เช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้

นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

04.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG 

AIRLINES เที่ยวบินที่ HX762 

** บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

08.20  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง  

** ตามเวลาท้องถ่ิน จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง ** 

หรือ 

00.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน K สายการบิน HONG 

KONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ

เช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้

นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

03.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG 

AIRLINES เที่ยวบินที่ HX780 

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

08.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง  

** ตามเวลาท้องถ่ิน จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง ** 

**ไฟล์ทบินมีหลายไฟล์ท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟล์ทบินท้ายโปรแกรม** 
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         นําท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) (รวมค่าเข้าเรียบร้อยแล้ว) ดินแดนฝัน เข้าสู่อาณาจักรแห่ง

เวทย์มนตร์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน ที่เต็มไปด้วยมนตร์มายา ความสวยงาม ความตื่นเต้น การ

สํารวจ และตัวละครของดิสนีย์ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิดทั้ง 7 โซน Main 
Street , USA , Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story 
ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอน้ําโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหล่า

ตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ Space - Mountain , ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติที่ Mickey’s 
PhillarMagic , ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ Festival of the Lion King และผจญภัยไป

กับการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุม

ทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy เพลิดเพลินกับ

ของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land 
 แนะโซนเครื่องเล่นใหม่ !! หนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลิน

ไปกับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดัสตรี้! เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของสตาร์คด้วยตาของคุณเอง ชม

ชุด Iron Man Mark III ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่างใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์อาร์คและผลงานชิ้นเอก

ด้านเทคโนโลยีล่าสุด Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น หรือ ซําจั่น , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็นต้องรับ

สัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑล

กวางตุ้ง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เป็นเมืองชายแดนริมฝ่ังตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตาราง

กิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซิน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%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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เจิ้น สมัยก่อนเมืองเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษทําให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดต้ังตลาดหลักทรัพย์ อาคารสํานักงาน 

โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทั้งจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ได้เวลาอันสมควร นําท่านเข้าสู่

โรงแรมที่พัก 

พักที่ Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า 

   

วันที่ 2  
เมืองเซินเจิ้น - วดักวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บวัหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา– ร้านยา - หล่อหวู่ ช้

อปปิ้ง เซ็นเตอร์ – ชมโชวน์้ําพุ พิเศษ !! เมนูเป็ดปกักิ่ง และ ไวน์แดง    (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญู

รู้คุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็ง

เด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลิศ และไม่เคยประมาท การ

บูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ําแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์

ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์ หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไห้ท่าน

เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆด้าน 

 

 

 

 
 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง 

ท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่   นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ (Herb Shop 

Snow Lotus) , ร้านยา ,ร้านยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยร์วมสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพ

ดีของเมืองจูไห่ ท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่  
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

นําท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรัพย์ของนักช้อปปิ้ง 

เป็นห้างช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิ้น แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดขาช้อปทั้งหลาย นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเรียก

ที่นี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมือง

มากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น 

กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มีวางขายให้เลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋า

ใบละ 100 หยวนก็มี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬิกาข้อมือ ของปลอม ราคา ประมาณ

เรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และด้วยความที่สินค้าเลียนแบบของจริง

เหล่านี้มีความคล้ายคลึงเหมือนกันกับของจริงเป็นอย่างมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกว่า

เหมือนกันอย่างกับแกะก็ว่าได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทําให้สินค้า

เลียนแบบเหล่านี้ขายดิบขายดีเป็นอย่างมาก 

 ชมโชว์น้ําพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชว์น้ําพุกลางแจ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเซินเจิ้น ชมโชว์ 

SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวันจันทร)์**โชว์น้ําพุเต้นระบําแห่งใหม่ของเซินเจิ้น 

ฉากหลังเป็นเรือ Minghua (เดิมเรียกว่า Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรือยอชท์สุดหรูที่เป็นของประธานาธิบดี

ฝรั่งเศส ชาร์ลส์เดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจีนได้ซื้อต่อและได้เปลี่ยนชื่อเป็น Minghua ทอดสมอที่ She 

Kou เมืองเซินเจิ้นอย่างถาวร การแสดงที่มีความตื่นเต้นอลังการกับแสง สี และไฟ ให้ท่านได้ชมโชว์อย่าง

ใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควร นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  

ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง 

พักที่ Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า  
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วันที่ 3  

 เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัส เบย์ - โรงงานเครื่องประดบั – 

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

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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็นต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระ

ผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** ฮ่องกงชื่ออย่างเป็นทางการว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขต

ปกครองตนเองริมฝ่ังทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ําจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบ

รอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จักในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากร

กว่าเจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื้อ

ชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอืน่ ประชากรส่วนใหญ่ที่พดูภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ้ง

ที่อยู่ติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่

คริสต์ทศวรรษ 1930นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่

ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเน่ินนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัย

ที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้

เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเอง

ยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยําเกรงต่อกําลังพลที่กล้า

หาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 

ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป 

ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นําพาแต่ความโชคดี มีอํานาจเข้มแข็ง เสริมกําลังใจให้แก่กองทัพของ

ท่าน ชื่อเสียงในการนําทัพสู้ศกึของท่านจึงเป็นตํานานมาจนทกุวันนี้ เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ 

เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บน

เน้ือที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธ

รบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน 

หรือที่เรียกว่า "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้

เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล  
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วิธีสักการะบูชาเทพเจ้าที่วัดแชกงหมิว 

เริ่มแรกให้ไหว้เทวดาฟ้าดินและเจ้าที่ จุดที่จะไหว้นี้ จะอยู่กลางแจ้ง สําหรับการไหว้ขอพรเทพเจ้าแชกง ทางวัด

จะจัดเป็นชุด สําหรับไหว้เทพเจ้าแชกงโดยตรง ค่าใช้จ่าย 38เหรียญ ในชุดนั้นจะมีกระดาษไหว้เจ้า 1 ชุด , ธูป

มังกรสีแดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 กํา พอซื้อธูปเสร็จแล้ว ท่านสามารถยื่นธูปชุดนี้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยจุดได้เลย 

ระหว่างรอเจ้าหน้าที่จุดธูป ให้เรานํากระดาษไหว้เจ้าที่ได้มา เขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ลงไปใน

กระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห์  เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าสิ่งดีๆเข้ามา นําพาสิ่งไม่ดีออกไป 

วิธีการไหว้เทวดาฟ้าดิน (กลางแจ้ง) 

1. ขั้นตอนแรกให้เราหันออกจากวัด แล้ว บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด แล้วบอกวัตถุประสงค์ที่มาทําบุญ

วัดนี้ ไหว้ 3 ครั้ง  

2. หันกลับมาด้านใน ไหว้ 3 ครั้ง แล้วจึงปักธูป  

3. ให้เราปักธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ที่กระถางกลาง 

4. ต่อไปนําธูปดอกเล็กหันหน้าเข้าวัด ไหว้พร้อมบอกชื่อ นามสกุล อีกครั้ง ปักธูปเล็กทั้ง3. กระถาง กระถาง 

ละ 3 ดอก 

5. เมื่อปักธูปทั้ง 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยู่กําใหญ่ๆ ให้เราแยกไว้ก่อน 3ดอก เพื่อไปปักด้านใน 

6. ส่วนที่เหลือกําใหญ่ๆ ให้ปักกระถางกลางแจ้งทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านใน 

 วิธีสักการะด้านใน  
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1. หลังจากจุดธูปไหว้ด้านนอก ให้เข้ามาสักการะท่านด้านใน และยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหึมาของท่าน

แชกง พร้อมธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจ้า ให้อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น และตั้งใจ แล้วจึง

ไปหมุนกังหัน ที่อยู่สองด้านข้างๆ รูปปั้นท่านแชกง 

2. วิธีหมุนกังหัน ให้หมุน 3 ครั้ง และ ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้ เชื่อว่า "กังหันนําโชค" จะหมุนแต่สิ่ง

ดีๆ เข้ามาในชีวิต โดยหลักการที่ถูกบอกต่อ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง 

3. ก่อนที่จะออกจากวัดอย่าลืมตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อให้พรนั้นสมปรารถนาและให้ดังทั่วฟ้าดิน (มีเคล็ดลับ

คือหากไหว้พระก่อนเที่ยง ให้ตีระฆังก่อนตีกลอง แต่หากเราไปไหว้ตอนบ่าย ให้ตีกลองก่อนตีระฆัง จึงจะเป็น

ลําดับพิธีกรรมที่ถูกต้อง) 

4. ผู้ที่เคยซื้อจี้กังหันแชกงหมิวจากร้าน สามารถนําไปไหว้ขอพรท่านแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ และ

ขอพรให้กังหันนําแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามา 

5. สําหรับกระดาษไหว้เจ้า ให้นําไปใส่ในรถเข็น มีจุดใส่อยู่บริเวณด้านหน้า ให้นําไปวางในรถได้เลย โดยที่จะมี

เจ้าหน้าที่ช่วยนําไปทําพิธีให้ เป็นอันเสร็จพิธี  

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด และเสี่ยง

เซียมซีสุดแม่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้า

ได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผ่นดินใหญ่) อยู่ถนน

หวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้า

หลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้แต่

อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว  เป็นรูปปั้นสี
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ทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้า

องค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูห่านย่าง   

 นําท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้ ที่สวย

ที่สุดแห่งหน่ึง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่

กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลาง

สวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้า

แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุ

เพิ่มขึ้น 3 ปี นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือก

ซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อ

เป็นสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่

นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่นี่ นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) นําทุกท่านแวะเลือกซื้อ

สินค้าหยกคุณภาพดีของฮ่องกงได้ที่นี่  นําท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิ่มกับ

การช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มักจะตั้งต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง , 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอก

ตึกอันซับซ้อนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วย

ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึง กันได้ 

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง  

21.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG 

KONG AIRLINES เที่ยวบินที่ HX761 

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

23.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 

หรือ 

02.00+1 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG 

KONG AIRLINES เที่ยวบินที่ HX767 

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

04.10+1 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 

**ไฟล์ทบินมีหลายไฟล์ท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟล์ทบินท้ายโปรแกรม** 

** หากลูกค้าท่านใดที่จําเปน็ต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ของบริษัท ทกุครั้งก่อนทําการออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งใหบ้ริษทัฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟล์ทบิน และ เวลาบิน 
ราคา ผู้ใหญ่  

พัก2-3ท่าน 

ราคาเด็กต่ํา

กว่า 18 ป ี
พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม 
ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบิน 

เดือน เมษายน 2562 

5-7 เม.ย. 62 
05APR HX780 BKKHKG 03.35-08.05 

08APR HX767 HKGBKK 02.00-04.00 
12,999 15,999 3,000 8,900 
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19-21 เม.ย. 62 19APR HX762 BKKHKG 04.40-09.00 

21APR HX761 HKGBKK 21.45-23.55 
13,999 16,999 3,000 8,900 

25-27 เม.ย. 62 25APR HX780 BKKHKG 03.35-08.05 

27APR HX761 HKGBKK 22.45-00.45+1 
12,999 15,999 3,000 8,900 

27-29 เม.ย. 62 27APR HX762 BKKHKG 04.40-08.50 

29APR HX761 HKGBKK 21.45-23.55 
12,999 15,999 3,000 8,900 

เดือน พฤษภาคม 2562 

4-6 พ.ค. 62 
04MAY HX762 BKKHKG 04.40-08.50 

06MAY HX761 HKGBKK 21.45-23.55 
12,999 15,999 3,000 8,900 

10-12 พ.ค. 62 
10MAY HX762 BKKHKG 04.40-09.00 

13MAY HX767 HKGBKK 02.00-04.00 
11,999 14,999 3,000 8,900 

17-19 พ.ค. 62 

17MAY HX762 BKKHKG 04.40-

09.00 

20MAY HX767 HKGBKK 02.00.04.00 

11,999 14,999 3,000 8,900 

24-26 พ.ค. 62 
24MAY HX762 BKKHKG 04.40-09.00 

27MAY HX767 HKGBKK 02.00-04.00 
11,999 14,999 3,000 8,900 

30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 62 
30MAY HX762 BKKHKG 04.15-08.20 

01JUN HX761 HKGBKK 22.45-00.45+1 
11,999 14,999 3,000 8,900 

เดือน กรกฎาคม 2562 

11-13 ก.ค. 62 
11JUL HX780 BKKHKG 03.35-08.05 

13JUL HX761 HKGBKK 22.45-00.45+1 
11,999 14,999 3,000 7,900 

20-22 ก.ค. 62 
20JUL HX762 BKKHKG 04.40-08.50 

22JUL HX761 HKGBKK 21.45-23.55 
11,999 14,999 3,000 7,900 

เดือน สิงหาคม 2562 

1-3 ส.ค. 62 
01AUG HX762 BKKHKG 04.15-08.20 

04AUG HX767 HKGBKK 02.00-04.00 
11,999 14,999 3,000 7,900 

23-25 ส.ค. 62 
23AUG HX762 BKKHKG 04.40-09.00 

25AUG HX761 HKGBKK 21.45-23.55 
11,999 14,999 3,000 7,900 
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** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทัวร ์และ มัคคเุทศกท์้องถิ่น ตามธรรมเนียม ทา่น

ละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถงึ 

2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ป ีณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยว ทีถ่อืหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณถีือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ กรณุาตดิต่อสอบถามเป็นกรณี

พิเศษ **ขอสงวนสิทธิ์เรียกเกบ็แยกจากโปรแกรมทัวร ์100 USD  

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพื่อโปรโมท

สินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซ่ึงจําเป็นต้องระบุไว้ใน

โปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทกุท่านว่า ร้านรฐับาลทกุร้าน

จําเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคบัใดๆ 

ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีก

เกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
 

** กรณตี้องการตดักรุ๊ปส่วนตัว หรือ กรุ๊ปเหมา ที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนกัเรยีน นักศกึษา ครู ธุรกิจขาย

ตรง ขายเครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีต่้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์

ได้ กรณทีี่โปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

 

อัตราค่าบรกิารนี้ รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่า

ภาษีน้ํามันทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน 

HONGKONG AIRLINE คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 

20 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ  
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 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา 

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก 

ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ป (มาตรา 144 )  

 

อัตราค่าบรกิารนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มีน้ําหนักเกินกวา่ทีส่ายการบินนั้นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศให้ยื่นขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปมาตรา 144 ) จะมี

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

เร่งด่วน 3 วันทําการ) 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 
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เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดินทาง ชําระเต็มจํานวน 

หลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  

 หากไม่ชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า 

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่

เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก 

 ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง

ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย 

และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , 

พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พักของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), 

เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้

เดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายอัน

เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชม

สถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผู้เดินทางที่นอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทาง

กระทันหัน เป็นเหตุให้ห้องพักดังกล่าวเหลือผูพ้ักเพียง 1 ท่าน  ผูเ้ดินทางที่เหลือ 1 ท่านนั้น 

จําเป็นต้องจ่ายค่าพกัเดี่ยวเพิ่มตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระ

แล้ว 

                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
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 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระมาแล้ว

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น 

สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 

20 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่

เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ หมายถึง 

เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผู้เดินทางจําเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทาง

ท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับ

ท่าน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านใน

กรณีดังนี ้

- กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเขา้

ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทาง

กองตรวจคนเขา้เมืองห้ามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
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- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่

พํานักอยู่ในประเทศไทย 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจําเป็นต้องมีขึ้นต่ํา 15 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทาง

ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณา

อย่าเพิ่งคอนเฟิร์มลางาน  

 ในกรณีที่ ต้องทํา วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่า

กรุ๊ป) 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมือง , สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ

เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทาง

กลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สําหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้า

เมือง 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ

เกิดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านชํารุด เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง
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ต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบรอ้ยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ 

ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาที่บรษิัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หาก

ออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จรงิทั้งหมด ซึ่งโดยส่วน

ใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสําคัญ 

 ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน 

หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างที่ดีสุด 

 ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ

ทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการจัดการของ

โรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความ

ล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล 

อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่

นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมด

แล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน

เดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ  
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 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ

ท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน

โปรแกรม  

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

 บริการนํ้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ

เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้ําดื่มแจก 

 
** เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษทัฯแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ที่มอบความไวว้างใจ ให้เราบริการ ** 

 
 

 


