
 

BHT������� ทวัรฮ่์องกง เซินเจิ�น 
สายการบิน Cathay Paciffic (CX) 

เดินทาง กรกฎาคม ��.� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บนิดว้ยสายการบนิ CATHAY PACIFIC (CX) : ขึ�นเครื�องที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ �� ก.ก. และ ถอืขึ�นเครื�องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ 3 ก.ก. ** 

**ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า �77 แบบหมู่คณะ ท่านละ �,��� บาท (เกบ็พร้อมค่าทวัร)์** 
**ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกด ์ท่านละ �,��� บาท ยกเว้นเดก็ทารกอายไุม่เกิน � ปี ณ วนัเดินทางกลบั** 

 

วนัทีD � กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก)- ช้อปปิ� งซิตี�เกท เอาทเ์ลต -   เมืองเซินเจิ�น                                                                                                                        

(-/-/D) 

�N.N� คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิชั �น 6 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ M สายการบนิ Cathay Pacific 
โดยมเีจา้หน้าที�ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิและหวัหน้าทวัรใ์ห้
คาํแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที�ศุลกากร ด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืง ** 

�..N� ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific เที�ยวบนิ
ที� CX.�. **บรกิารอาหารรอ้น และเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ** 

��.�� เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาทอ้งถิ�น จะเรว็กว่าประเทศไทย
ประมาณ 1 ชั �วโมง ** 

หรอื 
��.�� คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิชั �น 6 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ M สายการบนิ Cathay Pacific 

โดยมเีจา้หน้าที�ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิและหวัหน้าทวัรใ์ห้
คาํแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที�ศุลกากร ด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืง ** 

�P.�� ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific เที�ยวบนิ
ที� CX3�� **บรกิารอาหารรอ้น และเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ** 

��.�� เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาทอ้งถิ�น จะเรว็กว่าประเทศไทย
ประมาณ 1 ชั �วโมง ** 

 
**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลท์บินท้ายโปรแกรม** 

               หลงัผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และรบัสมัภาระเรยีบร้อย นําท่านเดินทางสู่ ซิตี�  เกท เอาท์เล็ท (City Gate 
Outlet) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที�สุดของฮ่องกง อยู่ใกล้กบัสนามบินฮ่องกง ติดกบัสถานีรถไฟ Tung Chung 
Station มแีบรนด์ต่างประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กนั 40-70% จนทั �งคนฮ่องกงและนักท่องเที�ยวต่างพากนั
มาช้อปปิ� งกนัที�นี�จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยงัมีรา้นอาหารต่างๆ , ศูนย์อาหาร Food 
Republic , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong ห้าง City Gate 



 

Outlet มแีบรนด์ต่างๆใหเ้ลอืกมากกว่า 90 แบรนด์ เช่น 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 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองเซินเจิ�น หรือ ซาํจั Dน , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ทา่น
จาํเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง ทุกทา่น **  

 เซนิเจิ�นเป็นหนึ�งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิ�น เป็นเมอืงชายแดนรมิฝั �งตรง

ข้ามกบัเกาะฮ่องกง มีพื�นที� 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ�นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ�น เขต

เศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิ�น และเขตมณฑลเซนิเจิ�น สมยัก่อนเมอืงเซนิเจิ�นเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง เมื�อปี ค.ศ. 

1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทาํใหม้คีวามเจรญิ และความทนัสมยัภายในเมอืงนี�มากขึ�น มกีาร

จดัตั �งตลาดหลกัทรพัย ์อาคารสาํนักงาน โรงแรม และสิ�งปลูกสรา้งต่างๆ พรอ้มทั �งจาํนวนประชากรกเ็พิ�มขึ�นเป็น 

2 เทา่ 

คํDา  รบัประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร 

พกัทีD Higgert Business Hotel , Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีD � เมืองเซินเจิ�น - วดักวนอ ู– พิพิธภณัฑเ์ซินเจิ�น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มกุ - ร้านยางพารา –หล่อว ูช้อป

ปิ� งเซน็เตอร ์- ชมโชวนํ์�าพ ุ                                                                            (B/L/D)                                                                                                     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู่ วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอ ูสญัลกัษณ์ของความซื�อสตัย ์ความกตญัvูรูคุ้ณ

ความ ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมทีา่นเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดี�ยว

องอาจไม่ครั �นครา้มต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมั �นคงดั �งขุนเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท การ

บูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่างไม่ใหเ้พลี�ยงพลํ�าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์

ดว้ยคนขา้งเคยีงที�ซื�อสตัย ์หรอืบรวิารที�ไวใ้จไดน้ั �นเอง ดงันั �น ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไหท้่านเพื�อ

ความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆดา้น สามารถเลอืกซื�อเพื�อเป็นของฝากไดท้ี�นี�   

 

 

 

 

 

 

  นําท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่มุก (Pearl Cream Shop) , ร้านยางพารา 

(Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พื�นเมอืงที�มชีื�อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ทา่น 



 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  นําท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปปิ� ง เซ็นเตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรพัย์ของนักช้อปปิ� ง 

เป็นหา้งชอ้ปปิ� งขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิ�น แหล่งชอ้ปปิ� งที�ดงึดูดขาชอ้ปทั �งหลาย นักชอ้ปปิ� งส่วนใหญ่จะเรยีก

ที�นี�ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ที�นี�จะเหมอืนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชั �น ขา้งในตึกจะมสีนิค้าพื�นเมอืง

มากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ ซึ�งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพดัยี�หอ้ชื�อดงัๆ ทั �งนั �น ไมว่่าจะเป็น กุช

ชี� อามานี� หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ที�นี�มวีางขายใหเ้ลอืกซื�อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 

100 หยวนกม็ ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬิกาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 

200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความที�สนิคา้เลยีนแบบของจรงิเหล่านี�มคีวาม

คลา้ยคลงึเหมอืนกนักบัของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกนัแทบจะทุกกระเบยีดนิ�ว เรยีกว่าเหมอืนกนัอย่างกบัแกะ

กว็า่ได ้แยกไมอ่อกเลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึทาํใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี�ขายดบิขาย

ดเีป็นอย่างมาก ชมโชวนํ์�าพ ุShekou Sea World Music Fountain เป็นโชวนํ์�าพุกลางแจง้ ที�ใหญ่ที�สุดในเมอืง

เซนิเจิ�น ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวนัจนัทร)์**โชวนํ์�าพุเตน้ระบําแหง่ใหม่

ของเซินเจิ�น ฉากหลงัเป็นเรอื Minghua (เดิมเรยีกว่า Anceveller) ซึ�งในปี ~��� เรือยอชท์สุดหรูที�เป็นของ

ประธานาธิบดีฝรั �งเศส ชาร์ลส์เดอโกล ต่อมาในปี ~��� ประเทศจนีได้ซื�อต่อและได้เปลี�ยนชื�อเป็น Minghua 

ทอดสมอที� She Kou เมอืงเซนิเจิ�นอยา่งถาวร การแสดงที�มคีวามตื�นเตน้อลงัการกบัแสง ส ีและไฟ ใหท้่านไดช้ม

โชวอ์ยา่งใกลช้ดิ  

คํDา           บริการอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิDงและไวน์แดง 

พกัทีD Higgert Business Hotel , Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีD  N    เมืองเซินเจิ�น – เมืองฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – วดักวนอิมฮองฮํา –              โรงงาน

เครืDองประดบั – ช้อปปิ� งจิมซาจุ่ย – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                   (B/L/-)                                                   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็นต้องรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระผ่าน

ดา่นดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี (Hong Kong Special 

Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝั �งทางใต้ของประเทศ

จีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี�ยมปากแม่นํ� าจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที�รู้จกัในสกายไลน์ 

(skyline) ขยายและทา่เรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื�อที� 1,104 กม. และประชากรกวา่เจด็ลา้นคน เป็นเขตที�มปีระชากรอยู่

อาศยัหนาแน่นที�สุดเขตหนึ�งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชื�อชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื�น ประชากร

ส่วนใหญ่ที�พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที�อยู่ตดิ ซึ�งประชากรจํานวนมากหนีสงคราม

และการปกครองระบอบคอมมวินิสตใ์นจนีแผ่นดนิใหญ่ตั �งแต่ครสิต์ทศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ ~ 

ชั �วโมง ** 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ�งที�ประชาชนชาวจนีให้

ความเลื�อมใสศรทัธามาเนิ�นนาน สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึตํานานแห่งนักรบราชวงศซ่์ง ในสมยัที�ประเทศจนียงัไม่ได้

รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบนันี� แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พื�อช่วงชงิอาณาจกัร

น้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึ�งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาว่า ขณะนั �นเองยงัมนีักรบเอกชื�อ "แช 

กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างกย็ําเกรงต่อกําลงัพลที�กลา้หาญในกองทพัของท่าน 

ยามที�ออกรบเพื�อตา้นขา้ศกึศตัรทูุกทศิทาง ทุกๆครั �ง ท่านใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดัตดิไวด้า้นหน้ารถศกึนํา

ขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชื�อว่าเมื�อพกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันี�ไป ณ ที�ใดๆ กงัหนันี�จะช่วยเสรมิ

สริมิงคล นําพาแต่ความโชคด ีมอีํานาจเขม้แขง็ เสรมิกําลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชื�อเสยีงในการนําทพัสูศ้กึ

ของท่านจงึเป็นตํานานมาจนทุกวนันี� เมื�อ 300 กว่าปีที�แลว้เดมิทวีดันี�เป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัที�เก่าแก่และอนุรกัษ์

โบราณสถานซึ�งอยู่ทางด้านหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนื�อที� 50,000 ตารางฟุต 

ดา้นในมรีปูปั�นสงูใหญ่ของท่านแชกงซึ�งเป็นเทพประจาํวดัแหง่นี� ซึ�งทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ 

และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนที�เขา้วดัแชกงจะต้องหมุนกงัหนั หรอืที�เรยีกว่า "กงัหนันํา

โชค" เพื�อหมุนแต่สิ�งดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนที�ท่านจะออกจากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนั �นเพื�อความเป็น

สริมิงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ที�วดัแชกงหมวิ 

เริ�มแรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที� จุดที�จะไหวนี้� จะอยูก่ลางแจง้ สาํหรบัการไหวข้อพรเทพเจา้แชกง ทางวดัจะ

จดัเป็นชุด สาํหรบัไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง ค่าใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชุดนั �นจะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชุด , ธูปมงักร

สแีดง 3 ดอก , ธูปดอกเลก็ 1 กํา พอซื�อธูปเสรจ็แลว้ ท่านสามารถยื�นธูปชุดนี�ใหเ้จา้หน้าที�ช่วยจุดไดเ้ลย ระหว่าง



 

รอเจา้หน้าที�จุดธูป ใหเ้รานํากระดาษไหวเ้จา้ที�ไดม้า เขยีนชื�อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื�อ

สะเดาะเคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิ�งดีๆ เขา้มา นําพาสิ�งไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้ ) 

1. ขั �นตอนแรกใหเ้ราหนัออกจากวดั แลว้ บอกชื�อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ แลว้บอกวตัถุประสงคท์ี�มาทําบุญ

วดันี� ไหว ้3 ครั �ง  

2. หนักลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครั �ง แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมงักรทั �ง 3 ดอก ที�กระถางกลาง 

4. ต่อไปนําธูปดอกเลก็หนัหน้าเขา้วดั ไหวพ้รอ้มบอกชื�อ นามสกุล อกีครั �ง ปักธูปเลก็ทั �ง3. กระถาง กระถาง ละ 

3 ดอก 

5. เมื�อปักธปูทั �ง 3 ดอกเสรจ็ ยงัเหลอืธปูอยูก่าํใหญ่ๆ ใหเ้ราแยกไวก่้อน 3ดอก เพื�อไปปักดา้นใน 

6. สว่นที�เหลอืกาํใหญ่ๆ ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทั �งหมดใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนที�จะเดนิเขา้ไปดา้นใน 

วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลงัจากจุดธูปไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสกัการะท่านดา้นใน และยนือยู่เบื�องหน้ารปูปั�นขนาดมหมึาของท่านแช

กง พรอ้มธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั �น และตั �งใจ แล้วจงึไป

หมนุกงัหนั ที�อยูส่องดา้นขา้งๆ รปูปั�นทา่นแชกง 

2. วธิหีมุนกงัหนั ใหห้มุน 3 ครั �ง และ ตั �งจติอธษิฐานขอสิ�งที�เราอยากได ้เชื�อว่า "กงัหนันําโชค" จะหมุนแต่สิ�งดีๆ  

เขา้มาในชวีติ โดยหลกัการที�ถูกบอกต่อ คอื หมนุตามเขม็นาฬกิา 3 ครั �ง 

3. ก่อนที�จะออกจากวดัอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดงัสนั �นเพื�อใหพ้รนั �นสมปรารถนาและใหด้งัทั �วฟ้าดนิ (มเีคลด็ลบั

คอืหากไหวพ้ระก่อนเที�ยง ใหต้ีระฆงัก่อนตีกลอง แต่หากเราไปไหวต้อนบ่าย ใหต้ีกลองก่อนตีระฆงั จงึจะเป็น

ลาํดบัพธิกีรรมที�ถูกตอ้ง) 

4. ผูท้ี�เคยซื�อจี�กงัหนัแชกงหมวิจากรา้น สามารถนําไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถางธปู 3 รอบ และ

ขอพรใหก้งัหนันําแต่สิ�งที�ดีๆ  เขา้มา 

5. สาํหรบักระดาษไหวเ้จา้ ใหนํ้าไปใสใ่นรถเขน็ มจุีดใสอ่ยูบ่รเิวณดา้นหน้า ใหนํ้าไปวางในรถไดเ้ลย โดยที�จะมี

เจา้หน้าที�ชว่ยนําไปทาํพธิใีห ้เป็นอนัเสรจ็พธิ ี 

 

 

 

 



 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที�ได้ชื�อว่าเป็นวดัไหว้พระสละโสด และเสี�ยง

เซียมซีสุดแม่น ตั �งอยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที�งดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญ้า

ไดร้บัการดแูลอยา่งพถิพีถินั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮอ่งกง (ฝั �งแผน่ดนิใหญ่) อยูถ่นนหวงัตา้

เซยีน ยา่นชกัอนั ประเทศฮอ่งกง ซึ�งวดัแหง่นี�เป็นที�ประดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดั

คอืเทพหวงัตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่การขอความรกัจากเทพเจา้องคนี์�แต่อย่างใด แต่เป็น

การเดินมาข้างๆ ซึ�งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรอืเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั�นสีทองมีเสี�ยว

พระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซึ�งชาวจนีต้องมาขอพรความรกักนัที�นี� โดยการขอพรกบัเทพเจา้องค์นี�ต้องใช้

ดา้ยแดงผูนิ้�วเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหวา่งพธิ ี 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวดัเก่าแก่ของฮอ่งกงสรา้ง

ตั �งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ�งในวดัที�ชาวฮอ่งกงนั �นเลื�อมใสกนัมาก ดว้ยความที�เจา้แมก่วนอมินั �นเป็นเทพเจา้แหง่

ความเมตตา ฉะนั �นเมื�อใครมทีุกขร์อ้นอะไรกม็กัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ั �นชว่ยเหลอื นอกเสยีจากนี�ที�นี�ยงั

ขึ�นชื�อในเรื�องเซยีมซทีี�แมน่มาก และ ยงัมพีธิขีอซองอั �งเปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย โดยคนสว่นใหญ่จะนิยมไป

ในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึ�งทางวดัจะจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซอง

แดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื�อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้กใ็หนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหน้าองคเ์จา้แมก่วนอมิ

ตามเขม็นาฬกิา 3 รอบ และเกบ็ซองแดงนั �นไวซ้ึ�งภายในซองจะมจีาํนวนเงนิที�ทางวดัจะเขยีนไวม้ากน้อยแลว้แต่

โชคถา้หากเราประสพความสาํเรจ็เมื�อมโีอกาสไปฮอ่งกงอกีกค็อ่ยกลบัไปทาํบุญ ชว่งเทศกาลตรษุจนีจะมชีาว

ฮอ่งกงและนกัทอ่งเที�ยวไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงาน

เครืDองประดบั (Jewelry Factory) เพื�อ เลอืกซื�อ เครื�องประดบัที�สวยงาม ไมเ่หมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นที�

ทา่นรกั หรอืเลอืกซื�อเป็นสาํหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัทา่นเอง ซึ�งมลีกัษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรปูกงัหนัลมที�

มชีื�อเสยีงและเป็นที�นิยมกนัทั �วโลก ที�ถอืกาํเนิดขึ�นที�นี� และเพราะหา้ง City Gate Outlet อยูใ่กลก้บัสนามบนิมาก 

นั �งรถบสัประมาณ 15 นาทกีถ็งึ ทาํใหท้ี�นี�เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งที�นกัทอ่งเที�ยวหลายคนนิยมมาแวะชว่งขากลบั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษ!! เมนูห่านย่าง 

นําท่านเดนิทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้่านเตม็อิ�มกบัการชอ้ปปิ� งย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) 

มีร้านขายของทั �ง เครื�องหนัง , เครื�องกีฬา , เครื�องใช้ไฟฟ้า , กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที�เป็นของ

พื�นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื�อ Ocean 



 

Terminal ซึ�งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชื�อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้ใหทุ้ก

ทา่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนเนมดม์ากมายก่อนกลบัไทย  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

21.35  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific 
เที�ยวบนิที� CX617 **บรกิารอาหารรอ้น และเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ** 

23.30 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
หรือ 

��.��  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific 
เที�ยวบนิที� CX3�� **บรกิารอาหารรอ้น และเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ** 

��.��+� เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลท์บินท้ายโปรแกรม** 

 

** หากลกูค้าท่านใดทีDจาํเป็นต้องออกตั �วภายใน (ตั �วเครืDองบิน , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีDของ

บริษทั ทุกครั �งก่อนทาํการออกตั �วเนืDองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีDยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทั �งนี�เพืDอประโยชน์

ของตวัท่านเอง ** 

 
อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการ

เดินทาง 
รายละเอียดเทีDยวบิน 

ราคา ผูใ้หญ่  

พกั �-N ท่าน 

ราคาเดก็ตํDา

กว่า �P ปี 

พกัเดีDยว

จ่ายเพิDม 

ไม่ใช้ตั �ว

เครืDองบิน  

เดือน กรกฎาคม ��.� 

7-. ก.ค. .� 
CX3�� BKKHKG �P.��-��.�� 
CX.�3 HKGBKK ��.N�-�N.N� 

3,��P 10,998 3,000 3,900 

��-�� ก.ค. .� 
CX616 BKKHKG 06.35-10.25 

CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 
6,998 9,998 3,000 3,900 

��-�N ก.ค. .� 
CX3�� BKKHKG �P.��-��.�� 
CX.�3 HKGBKK ��.N�-�N.N� 

7,998 10,998 3,000 3,900 

�7-�. ก.ค. .� 
CX616 BKKHKG 06.35-10.25 

CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 
6,998 9,998 3,000 3,900 

��-�3 ก.ค. .� 
CX3�� BKKHKG �P.��-��.�� 
CX.�3 HKGBKK ��.N�-�N.N� 

7,998 10,998 3,000 3,900 



 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิDน ตามธรรมเนียม ท่านละ 
�,��� บาท / ทริป / ต่อลกูค้า ผูเ้ดินทาง � ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง � ปี ณ 

วนัเดินทางกลบั ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายตุํDากว่า � ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ �,��� บาท **  (ไม่มีทีDนั DงบนเครืDองบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�  อตัรานี�เฉพาะนักท่องเทีDยว ทีDถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิDมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร�์�� 

USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า . เดือนขึ�นไป!!!** 
 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ทีDสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขาย

เครืDองสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีDต้องการให้เพิDมสถานทีDขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีD เพืDอ

แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพืDอเสนอราคาใหม่ทุกครั �ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรีDสไ์ด้ กรณีทีDโปรแกรมมี

การเปลีDยนแปลง ** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงร่วมกบัการท่องเทีDยวแห่งฮ่องกงเพืDอโปรโมทสินค้าพื�นเมือง ในนามของ
ร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จิวเวอรีD ฯลฯ ซึDงจาํเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทาง

บริษทัฯ จึงอยากเรียนชี�แจงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อหรือไม่ซื�อ
ขึ�นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั �งสิ�น และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้าน
ทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีDเกิดขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน ��� เหรียญฮ่องกง / 

คน / ร้าน 
 

อตัราค่าบริการนี�  รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที�ระบุ ชั �นEconomy Classรวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษี

นํ�ามนัทุกแหง่ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบินใบใหญ่ ตามเงื�อนไขที�ทางบรษิัท กบั สายการบิน 

Cathay Pacific อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื�องบนิได้ ท่านละไม่เกิน �� กิโลกรมั 

เทา่นั �น และ สมัภาระที�ถอืขึ�นเครื�อง มีนํ�าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรมั เทา่นั �น 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามที�รายการระบุ  



 

� คา่โรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ (กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม) 

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม   

� คา่เบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการนี�  ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที�มไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ในกรณทีี�ประเทศจนี มปีระกาศใหย้ื�นขอวซ่ีากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา ~66 ) จะมคีา่ใชจ้า่ย
เพิ�มทา่นละประมาณ �,��� บาท (ยื�นธรรมดา � วนัทาํการ) �,��� บาท (ยื�นแบบเรง่ดว่น � วนัทาํการ) 6,~�� 
บาท โดยยื�นวซ่ีาที�สถานทตูจนี  

× ค่าวีซ่ากรุป๊ �77 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคุเทศกท้์องถิDน ตามธรรมเนียม ท่านละ �,��� บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง � ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง � ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทั �งนี� ท่าน

สามารถให้มากกว่านี�ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

 

 

 

เงืDอนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 6� วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงินเต็ม

จาํนวน หลงัจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง � วนั  

• ระบบจะตดัที�นั �งการจองภายใน � วนั ตวัอยา่งเช่น ทา่นจองวนันี� กรุณาชาํระเงนิใน�วนัถดัไป ก่อนเวลา ~�.�� น. 

เทา่นั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาที�กาํหนด และหากทา่นมคีวามประสงค์



 

จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นั �นหมายถงึว่า กรณีที�มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะ

ใหส้ทิธิ �ไปตามระบบ ตามลาํดบั เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• หากไม่ชําระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั �งโดยอตัโนมตัใิหลู้กคา้ท่านอื�นที�รออยู่ โดยไม่ต้องแจง้ใหท้่าน

ทราบล่วงหน้า 

• หากชาํระไมค่รบตามจาํนวน บรษิทัฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อท่านชาํระเงนิไมว่่าจะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที�ไดร้ะบุ

ไวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงนิ พร้อมระบุชื�อผู้จอง โปรแกรมที�

เดนิทาง , พเีรยีดวนัที�เดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ที�ทา่นสะดวก 

• ส่งรายชื�อสาํรองที�นั �ง ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะต้องส่งสาํเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที�มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย . เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื�อพรอ้มยนืยนัว่าต้องการเดนิทางท่องเที�ยวโปรแกรมใด , พี

เรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชื�อคู่พกัของทา่น(ในกรณีที�ท่านเดนิทางมากกว่า � ท่าน), เบอร์

โทรศพัท์ที�สะดวกให้ติดต่อ กรณีที�ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที�มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้เดนิทาง 

ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ - นามสกุล และ อื�นๆ เพื�อใช้ในการจองตั �วเครื�องบินหรอื บตัรเขา้ชมสถานที�

ต่างๆ ใดๆ ทั �งสิ�น 

 
 
 
 

เงืDอนไขการยกเลิก และ เปลีDยนแปลงการเดินทาง 

• ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผูเ้ดินทางทีDนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทนัหนั 
เป็นเหตใุห้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพียง � ท่าน  ผูเ้ดินทางทีDเหลือ � ท่านนั�น จาํเป็นต้องจ่ายค่าพกั
เดีDยวเพิDมตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า N� วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ ~�� ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดที�มวีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกวา่ 6� วนั ก่อนเดนิทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง ��-�� วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ �� ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 



 

• ยกเลิกการเดินทาง �� วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั �งหมด

ทั �งนี� ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่

นกัทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั �งตั �วเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �ไม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น 

สถานทตูปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลีDยนแปลงผู้เดินทาง (เปลีDยนชืDอ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย �� 

วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทาง

บรษิัทขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลีDยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลืDอนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีDเกิดขึ�นจริงสาํหรบัการดาํเนินการจองครั �งแรก ตามจาํนวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง 

ไมว่า่กรณใีดๆทั �งสิ�น 

• กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

• เงืDอนไขการยกเลิกการจอง เนื�องจากตั �วเครื�องบนิ เป็นตั �วเครื�องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตั �วเครื�องบนิ

โปรโมชั �น เมื�อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี 

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้ําเนินการออกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตั �ว Refund ได ้หมายถงึ 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจาํเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นั �น  

• กรณีทีDท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบิน สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที�ท่านเดนิทาง

ท่องเที�ยว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการไมค่นืค่าทวัรท์ั �งหมด หรอืบางสว่นใหก้บั

ทา่น 

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ� ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั �งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงันี�  

- กรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมาย หรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที�ทางกองตรวจ

คนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีี�สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 

- กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที�

พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

เงืDอนไขสาํคญัอืDนๆทีDท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึ�นตํDา �� ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุก

ท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี�จะประสานงาน เพื�อใหทุ้กท่านเดนิทาง

ตามความประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�น

ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� กรุณาอยา่เพิ�งคอน

เฟิรม์ลางาน  

• ในกรณีทีDต้องทาํวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ทีDประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ�  รายการทัวร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ , 

การเมือง , สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ ~� ชั �วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั �นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกทา่น จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งน้อย � เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า สาํหรบัประทบัตราที�ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

• เนืDองจากการท่องเทีDยวในครั �งนี�  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ � ทา่นไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นที�ทา่นไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  

• กรณีทีDท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีDจะเกิดขึ�น 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์Dท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าทีDสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มกีระดาษหน้า

ใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการ

บนิ หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มีสิทธิ� ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั �นกรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้

มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที�บรษิทัเรยีบรอ้ย

แล้ว กรณีที�ยงัไม่ออกตั �วเครื�องบนิ จะสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตั �วเครื�องบนิเรยีบรอ้ย

แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญ่ตั �วเครื�องบนิแบบกรุ๊ป



 

จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอนของแต่ละ

กรุป๊เป็นสาํคญั 

• ข้อมูลเพิDมเติม เรืDองตั �วเครืDองบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั 

หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

• เกีDยวกบัการจดัทีDนั DงบนเครืDองบิน จะเป็นไปตามที�สายการบินกําหนด ซึ�งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้แต่ทั �งนี�และทั �งนั �น ทางบรษิทัจะพยายามใหท้า่นที�มาดว้ยกนั ไดน้ั �งดว้ยกนั อยา่งที�ดสีดุ 

• ข้อมูลเพิDมเติม เรืDองโรงแรมทีDพกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทํา

ให้ห้องพักแบบห้องเดี�ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชั �น คนละอาคารกนั ซึ�งขึ�นอยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลีDยน หรือ เปลีDยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ�งเป็นเหตุการณ์ที�นอกเหนือ

การควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคาํนึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

• หากในวนัเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �

ในการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมด

แลว้ 

• ขอสงวนสิทธิ� การเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิDม หากสายการบินมีการปรบัขึ�นก่อนวนั

เดินทาง  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลีDยนเทีDยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนืDองจากสาเหตตุ่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิD งของผิดกฎหมาย ซึDงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกิดสิDงของสูญหาย อนัเนืDองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเทีDยวเอง  

• เมืDอท่านตกลงชําระเงินมดัจาํหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัเงืDอนไขข้อตกลงต่างๆ ทั �งหมด  

• รายการนี� เป็นเพียงข้อเสนอทีDต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั �งหนึDง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกั

ในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  



 

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย � วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที�ทา่นเริ�มจองทวัร ์มฉิะนั �นบรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั �น 

• กรณีต้องการพกัแบบ N ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ N เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก � หอ้ง คอื ~ หอ้งพกัคู ่และ ~ หอ้งพกัเดี�ยว อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม หรอื หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ตามจรงิทั �งหมด  

• บริการนํ�าดืDมท่านวนัละ � ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริ�มแจกในวนัที� � ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นํี�าดื�มแจก 

 
** เมืDอท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึDงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เงืDอนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีDมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 

 


