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ก าหนดวันเดนิทาง : มกราคม – มีนาคม 2563 (ทกุวันเสาร์ – วันจันทร์) 

**ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ช าระพร้อมเงนิค่าทวัร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
**รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปแล้ว** 

**กรณีชาวต่างชาต ิจะต้องช าระเพิ่มท่านละ 8,000 บาท** 
 
วันท่ี 1  
 

กรุงเทพฯ- ฮ่องกง– กระเช้านองปิง- วัดโป่หลิน(1)¬- ซติีเ้กท เอ้าท์เล็ต – สะพานชิงหม่า – 
        เซนิเจิน้ (รถไฟ)                                  (เยน็) 
 
06.30 น.     พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู5 เคาน์เตอร์ K  

  สายการบนิฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก  
08.50 น.     ออกเดนิทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบนิฮ่องกง แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี HX – 768 

12.40 น.    เดนิทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  
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 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (1) 
  (เวลาท้องถิ่นท่ีฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
  ฮ่องกง : มีวดัน่าสนใจหลายแหง่ คนฮ่องกงจะนิยมไปวดัโดยเฉพาะช่วงเทศกาลส าคญัอยา่งวนัตรุษจีน, 

วนัไหว้พระจนัทร์ ฯลฯ เพ่ือขอพรให้มีสขุภาพแข็งแรง, ร ่ารวย, มีความสขุกายสขุใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง 
 กระเช้านองปิง: ชมทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา ทัง้อา่วตงุชงุและสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง  
  พบกบั หมู่บ้านนองปิง ท่ีจําลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตวัด้วยร้านนํา้ชา, 

ร้านอาหาร, ร้านขายของท่ีระลกึ, หอพทุธประวตั ิเป็นต้น  
  **หากกระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม น าคณะขึน้ไหว้พระโดยใช้รถ

แทน** 
 
 
 
 
 
 
 
 วัดโป่หลิน : สร้างในปี 1920 เดมิเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ตอ่มาในปี 1924 ได้เปล่ียน  

เป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทัง้มีการสร้างอาราม และโบสถ์เพิ่มขึน้จงึทําให้มีพระภิกษุเดนิทางมาจําวดักนัเป็น
จํานวนมาก ให้ทา่นนมสัการพระโพธิสตัว์กวนอิม, พระมญัชศุรีโพธิสตัว์และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว์ สกัการะ
พระพทุธรูปขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก (สงู 34 เมตร) ซึง่สร้างจากทองสมัฤทธ์ิ 202 แผน่ (หนกั 250 ตนั) ในปี  1990 
ก่อนแล้วเสร็จในปี 1993 แม้การขึน้ไปนมสัการองค์พระจะต้องฝ่าดา่นบนัได 268 ขัน้ เม่ือขึน้ไปด้านบนทา่นจะ
ได้พบกบัวิวทิวทศัน์แบบ 360 องศา พร้อมได้ชมประตมิากรรมเหลา่นางฟ้าท่ีกําลงัถวายเคร่ืองบชูาเบือ้งหน้า
พระพกัตร์แล้ว ยงัได้นมสัการพระบรมสารีริกธาตแุละพระพทุธรูปหยกขาวจากศรีลงักาท่ีตัง้อยูภ่ายในห้องใต้
ฐานพระ  

  ซิตีเ้กท เอ้าท์เล็ต: แหลง่ช้อปปิง้ช่ือดงัของฮอ่งกงเตม็ไปด้วยร้านแบรนด์ชัน้นํากวา่ 80 ร้านค้า เชน่ Esprit 
Outlet, Guess Outlet, Mango Outlet, Coach Factory, Crocs Outlet, Adidas Factory Outlet, K-Swiss 
Outlet, New Balance Outlet, Nike Factory Outlet ฯลฯ ท่ีพร้อมนําสินค้ามาลดราคา 30–70% กนัตลอดทัง้ปี  
สะพานชิงหม่า: ยาวเป็นอนัดบั 9 ของโลกเช่ือมระหวา่งเกาะลนัเตากบัฝ่ังเกาลนูเป็นสะพาน 2 ชัน้ ชัน้บนมี
เลนสําหรับรถวิ่ง 6 เลน และชัน้ลา่งสําหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวา่งไสว  
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เซินเจิน้ : โดยรถไฟ (45 นาที) ปัจจบุนัเป็นประตหูน้าดา่นและจดุเช่ือมตอ่ทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัระหวา่เง
ฮอ่งกงกบัจีนแผน่ดนิใหญ่ รัฐบาลจีนจงึกําหนดให้เซินเจิน้ท่ีเคยเป็นเพียงหมูบ้่านชาวประมงเล็กๆ ทางตอนใต้
ของมณฑลกวางตุ้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี ค.ศ.1980 ท่ีน่ีจงึกลายเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั
ต้นๆ ของจีน  

เยน็       รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (2)  
นําทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรม Lee Garden Hotel / James Joys Coffeetel Hotel หรือระดบัเทียบเทา่ 3 ดาว 

 
วันท่ี 2  
 

วัดกวนอู(2) – พพิธิภัณฑ์เซนิเจิน้ – ร้านบัวหมิะ – ศูนย์หยก – โรงงานผ้าไหม –  
            หลอหวู่ ช้อปป้ิง – 3D water Show                                (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (3)  
  วัดกวนอู: สญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย์ ความจงรักภกัดี ความกล้าหาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตวัแทนของ

ความ เดด็เดียวเป็นธรรม กล้าหาญ  
  ศูนย์หยก: ของลํา้คา่ของชาวจีนท่ี ขึน้ช่ือและมีความเช่ือวา่หยก คือสญัลกัษณ์ของความดีงาม, สตปัิญญาและ  
  ความยตุธิรรม ซึง่หากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสขุ, ความเจริญรุ่งเรือง, ความร่ํารวย, ความมีโชค

รวมถึงทําให้ อายยืุนอีกด้วย ให้ทา่นได้เลือกชมหยกท่ีได้ผา่นการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบันําโชค อาทิ 
กําไลหยก แหวน หยกหรือเผเ่ย้า พร้อมจิบชาตามอธัยาศยั นํา้ชาเป็นเคร่ืองดื่มท่ีอยูคู่ก่บัชาวจีนมานานหลาย
พนัปี คนจีนค้นพบใบชาและใช้ประโยชน์จากใบชา โดยแรกเร่ิมได้เก็บเอาใบชาป่ามาทํายารักษาโรค ภายหลงั
จงึได้นํามาอบแห้งและ ชงเป็นเคร่ืองดื่มและพฒันาเป็นนํา้ชาแตล่ะประเภท อาทิ ชาอูห่ลง, ชาผูเ่ออ๋, ชาหลงจิ่ง, 
ชากวนอิม เป็นต้น 

  พพิธิภัณฑ์เซินเจิน้: ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัเมืองเซินเจิน้ พบกบัวตัถุ
โบราณ, ประวตัศิาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วฒันธรรมและศลิปะ เปิดให้เข้าชมตัง้แตปี่ 1988 

  โรงงานยางพารา: ท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีทําจากยางพารา เชน่ หมอน, เบาะ, ชดุท่ีนอน เป็นต้น   
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  
 ร้านบัวหมิะ: ร้านยาท่ีเล่ืองช่ือท่ีสดุสามารถรักษาแผลท่ีโดนนํา้ร้อนลวกและแผลพพุองได้เป็นอยา่งดี   
 (หมายเหตุ ร้านบัวหมิะ, ร้านยางพารา, ศูนย์หยก ท่ีเป็นร้านส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล จะต้อง

ใช้เวลาในแต่ละร้าน 1 ช่ัวโมงคร่ึง – 2 ช่ัวโมง)  
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หลอหวู่ เซ็นเตอร์:  เน่ืองจากการจดัร้านปละประเภทสินค้าท่ีขาย เชน่ เสือ้ผ้า , รองเท้า, กระเป๋า, ของเลน่,  
  เซรามิก, วตัถโุบราณ, แผน่ซีดี, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ให้ความรู้สกึคล้ายกบัห้างมาบญุครองของไทย หลกัสําคญั 

ก่อนตกลงซือ้ทกุครัง้ต้องตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดเพราะของเลียนแบบก็ยอ่มมีหลายเกรดหลายราคา  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (5)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Water 3D Mangrove Groove Show  เป็นโชว์นํา้แบบ 3D ท่ีใช้ทนุสร้างกวา่ 200 ล้านหยวน เป็นโชว์ท่ีเก่ียวกบั
เดก็หญิงผู้กล้ากบัลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา่ "ปีกแหง่ความรัก" เพ่ือเอามาชว่ยนกท่ีถกู
ทําลายจากมนต์ (มลพิษ) ในป่าโกงกาง การแสดงใช้อปุกรณ์ เชน่ แสงเลเซอร์ ไฟ เคร่ืองเปลง่แสงมา่นนํา้ , ระเบดินํา้ 
ฯลฯ กวา่600 ชนิด เป็นโชว์นํา้ท่ีใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุ 

นําทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรม Lee Garden Hotel / James Joys Coffeetel Hotel หรือระดบัเทียบเทา่ 3 ดาว 
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วันท่ี 3 
 

ฮ่องกง (รถไฟ) - วัดเชอกุง(3) - โรงงานจวิเวอร์ร่ี – วัดหวังต้าเซียน (4) - วัดกวนอิมยืมเงนิ (5) – 
    ถนนนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ         ( เช้า/กลางวัน/-) 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (6)  
 นําทา่นเดนิทางกลบัสู่ฮอ่งกง (รถไฟ : 45 นาที)  
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดเชอกุง: สร้างเพื่อเป็นเกียรตแิก่เทพเชอคงุ แมท่พัแหง่ราชวงศ์ซง่ผู้ มีช่ือเสียงทัง้ด้านการรบ, ผดงุคณุธรรมและ
ชว่ยขจดัปัดเป่าโรคภยัสิ่งไมดี่ทัง้หลายออกไปได้ โดยสร้างขึน้ครัง้แรกเม่ือ 300 ปีก่อน ตอ่มาราวปี 1993 จงึได้สร้าง
วดัแหง่ใหมข่ึน้มาทดแทนของเดมิและนํารูปปัน้ทา่นนายพลท่ีมีความสงูถึง 10 ม. เข้า ไปตัง้ไว้ในอารามด้านในพร้อม
ด้วยรูปปัน้ 8 เซียนแหง่ลทัธิเตา๋ ซึง่อยูบ่ริเวณทางเดนิด้านนอกซ้าย-ขวา ทกุวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาว
ฮอ่งกงจะเดนิทางมาท่ีวดัแหง่นีเ้พ่ือถวายกงัหนัลม เพราะเช่ือวา่กงัหนัลมนีจ้ะชว่ยพดัพาสิ่งชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บ
ออกไปจากตวันําพาแตค่วามโชคดีเข้ามา ให้ทา่นได้หมนุกงัหนัทองแดงตามความเช่ือของชาวฮอ่งกง โดยหมนุ 3 
รอบ  
โรงงานจิวเวอร์ร่ี: ได้เชิญซินแสช่ือดงัจดัวางตําแหนง่ของเคร่ืองประดบัแตล่ะเม็ดให้เข้ากบักงัหนัซึง่เป็นเคร่ืองราง
ตามหลกัฮวงจุ้ย โดยจําลองเลียนแบบมาจากแชกงเหม่ียว กงัหนัใหญ่ 4ใบพดัท่ีชาวฮอ่งกงให้ความเล่ือมใสศรัทธา  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  
บ่าย 
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วัดหวังต้าเซียน: หรือเทพเจ้าแห่งสุขภาพดี มาท่ีน่ีมกัขอให้สขุภาพดีหรือหายป่วย ตํานานเลา่วา่รูปปัน้องค์เทพ
เจ้าหวอ่งไทซ่ิน ถกูนํามาจากมณฑลกวางซีต้นศตวรรษท่ี 20 โดยเหลียงได้นํามาประดษิฐานอยูท่ี่ร้านขายยา
สมนุไพรของเขา เม่ือชาวบ้านมาซือ้ยาก็ได้กราบไหว้ขอให้หายจากโรคภยัไข้เจ็บตา่งๆ และนัน่ก็ทําให้เกิดเสียงร่ําลือ
ตอ่กนัวา่เทพเจ้าศกัดิส์ิทธ์ิจริงสามารถชว่ยรักษาโรคภยัให้หายขาดได้ ทวา่วนัหนึง่ร้านขายยาได้เกิดไฟไหม้ เหลียง
จงึหยดุกิจการขายยาก่อนได้รับบญัชาจากหวอ่งไทซิน (ในฝัน) ให้ไปสร้างวดัแหง่ใหมห่า่งจากทา่เรือเป็นระยะทาง
กวา่ 3,600 ก้าว ใกล้กบัหมูบ้่านชกุหยวนทางขวาของทา่เรือเกาลนู เขาจงึจดัการสร้างวดัแหง่ใหมข่ึน้และได้ตัง้ช่ือวา่
วดัหวอ่งไทซ่ิน  

   
        

 
 
 
 
 
 

ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงนิ: สกัการะองค์เจ้าแมก่วนอิมท่ีมีอายกุวา่ 700 ปี ซึง่เป็นศาลดัง้เดมิของเมืองฮอ่งกง ทกุๆ 
ปี คนฮอ่งกงจะมาทําพิธีการยืมเงิน เจ้าแมไ่ปบชูาเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแล้วในชว่งสิน้ปีก็จะนํามาคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเช่ียน เทอร์มินอล(ถนนนาธาน): จดุนดัพบของ ขาช้อปท่ีรวมห้างฯ ขนาดใหญ่  
       2 แหง่เข้าด้วยกนั (ภายในแบง่ออกเป็นสองสว่น คือ สว่นพลาซา่และร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจาก

แบรนด์ดงัระดบัโลกและแบรนด์ทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศรวมแล้วกวา่ 700 ร้านค้า พบกบั DFS Galleria 
ห้างฯ ปลอดภาษีท่ียกขบวนแบรนด์หรูจากทัว่โลก เชน่ Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, 
Hermes, Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ทา่นได้เลือกช้อปอยา่งจใุจ  
(อาหารเยน็ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปป้ิง) 

          ได้เวลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง   
21.05 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิฮ่องกง แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี HX – 779 
  (บริการของว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (8) 
23.10  น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ 



 

FUN 5 : ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิน้-ไหว้พระ 5 วัด : 3D (HX) Jan-Mar 63 

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

อัตราค่าบริการ : Fun 5 
ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – เซนิเจิน้ – ไหว้พระ 5 วัด  

3 วัน / 2 คืน (HX) 
Period ผู้ ใหญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี  

พกักบัผู้ ใหญ่ 2 ทา่น 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผู้ ใหญ่ 2 ทา่น 

(ไมมี่เตียงเสริม) 

พกัเดี่ยว 

11 – 13 Jan 63 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 
18 – 20 Jan 63 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 
8 – 10 Feb 63 13,499.- 16,499.- 16,499.- 3,000.- 
15 – 17 Feb 63 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 
22 – 24 Feb 63 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 
29 Feb – 2 Mar 63 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 
7 – 9 Mar 63 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 
14 – 16 Mar 63 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 
21 – 23 Mar 63 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 
28 – 30 Mar 63 10,999.- 13,999.- 13,999.- 3,000.- 

**กรณีชาวต่างชาต ิจะต้องช าระเพิ่มท่านละ 8,000 บาท** 
 
***เงื่อนไขส าหรับการจองทัวร์*** 
1. **ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ช าระพร้อมเงนิค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 

2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ขึน้ไป ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์เดนิทางพร้อมคณะจากเมืองไทย)  
3. การทอ่งเท่ียวประเทศฮอ่งกง, เซินเจิน้ นัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว  
   ดงักลา่ว คือ ร้านหยก, ร้านจิวเวอร์ร่ี, ร้านบวัหิมะ , โรงงานยางพารา เป็นต้น หากทา่นใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจา่ย 
   คา่ทวัร์เพิ่มทา่นละ 1,000 HKD/ ทา่น ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว  
    ซึง่ในร้านดงักลา่ว จะต้องใช้เวลาอยา่งน้อย 1.30 - 2 ชัว่โมง ในการนําเสนอผลิตภณัฑ์ 
4. ** อัตรานีเ้ป็นราคาส าหรับวีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนเท่านัน้ หากสถานทูตจีนยกเลิกการท าวีซ่ากรุ๊ป เปล่ียนเป็นท า  
    วีซ่าเดี่ยวในเล่ม ณ วันท่ีเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,300 บาท**  
  โปรดทราบ ผู้ ท่ีมีความประสงค์ ย่ืนคําขอวีซา่จีน แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เตร์ิกเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 08.อิรัก  
  09.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอดีุอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน  
  18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย  
  ไมส่ามารถย่ืนคําขอวีซา่แบบหมูค่ณะ(กรุ๊ป) ได้ต้องย่ืนคําขอววีซา่จีนแบบเดี่ยว เทา่นัน้ และใช้เวลามากกวา่กําหนด  
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      การเดมิ 4 วนั ทําการ ***ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นต้นมา*** 
5. กรณีลกูค้าทา่นใด มีวีซา่จีนอยูใ่นเลม่พาสปอร์ต ทางตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) จะถึอวา่ทา่นใช้วีซา่ในเลม่ใช้ในการผา่น  
    ดา่นเข้าเมืองจีน ทางบริษัททวัร์ฯ ไมส่มารถย่ืนเป็นวีซา่กรุ๊ปให้ได้ และกรณีทา่นใดไมแ่จ้งวา่มีวีซา่จีน อยูใ่นเลม่พาสปอร์ต  
    แล้วนัน้ กรณีท่ีมีคา่ใช้จา่ยเกิดขึน้ทางลกูค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเองทัง้หมดทัง้สิน้ **  
6. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นราคาโปรโมชัน่ของสายการบนิ ต้องทําการจองพร้อมหน้าพาสและเม่ือท่ีนัง่คอนเฟิร์ม ต้องทําการจา่ย  

   เงินคา่ทวัร์เตม็จํานวนทนัที และเม่ือออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเดนิทางได้  
 
 

อัตราค่าบริการรวม 
*คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง-กรุงเทพฯ) ชัน้ทศันาจรตามรายการ (กรณีอยูต่อ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลง หรือ  
  ต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ) และภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
*คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการระบ ุพกัห้องละ 2 ทา่น (กรุณาระบลุกัษณะห้องท่ีทา่นต้องการ เพ่ือความสะดวกสบายของ  
  ตวัทา่นเอง : Twin = ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี่ยว : Triple = ห้อง 3 เตียง :  
  หากไมมี่การระบ ุทางบริษัทฯ ขออนญุาตจิดัเป็นเตียง Twin ให้กบัทา่น 
*คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามท่ีระบใุนรายการ (หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคืนเงินได้)  
*คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  
*วีซา่กรุ๊ป (หมูค่ณะแบบ 144 ชัว่โมง) 
*คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางทา่นละ ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 
*คา่มคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง 
*คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่น 
  ข้อจํากดัท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 
อัตราค่าบริการไม่รวม  
**ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ช าระพร้อมเงนิค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
*คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทยและคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ ถือหนงัสือเดนิทางตา่งชาติ  
*คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
*คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางท่ีมีนํา้หนกัเกิน 20 กิโลกรัม 

*คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เชน่ คา่ซกัรีด , คา่โทรศพัท์, คา่มินิบาร์ ฯลฯ 

*คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% คดิจากยอดบริการ  
 
เงื่อนไขการจอง  
1. มดัจําทา่นละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนงัสือเดนิทางมาท่ีบริษัทฯ  
2. สว่นท่ีเหลือชําระก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 15 - 20 วนั 
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เงื่อนไขยกเลิกการจอง 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชําระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทกุ
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบไุว้ ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว 
ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและ
เงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2.บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ  
   ควบคมุของทางบริษัทฯ หรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย,  
   การสญูหาย, ความลา่ช้าหรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3.หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ี  
   ทา่นได้ชําระไว้แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร  
   เดนิทางไมถ่กูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5.รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม  
   ท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6.ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิ  
   ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก  
   สายการบนิ, บริษัทฯ ขนสง่ หรือหนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน  
   ทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8.มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม  
   โดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
9.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า แล ะความผิดพลาดจากทาง 
   สายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ  
   จดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ  
12.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การยกเลิกบนิ, การประท้วง, การนดั  
     หยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
13.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ  
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     โจรกรรมและอบุตัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง  
14.เม่ือทา่นตกลงาชําระเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไข  
     ข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
15.รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ .   
     เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม  
16.การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัสําหรับผู้สบูบหุร่ี/ปลอด  
     บหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ เข้าพกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม  
     และไมส่ามารถรับประกนัได้  
17.ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้ เดนิทาง  
     ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุ  
     ประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย, การหลบหนี, เข้าออกเมือง, เอกสาร  
     เดนิทางไมถ่กูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  
18.สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของตา่งประเทศ หรือวนัเสาร์, อาทิตย์ รถอาจจะตดิ อาจะทํา  
     ให้เวลาในการทอ่งเท่ียวและช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหาร  
     เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดนิทางในบางครัง้ท่ีต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรม  
19.การบริการของรถบสันําเท่ียว ตามกฎหมายของตา่งประเทศ สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่ม 
     เวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรวนัท่ีเดนิทาง  
     นัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง   
 

***เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ 
ในอนาคต  

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่มตามความเป็นจริง 
***ฮ่องกง รณรงค์เร่ืองการใช่ถุง  กรณีไปซือ้ของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก  

ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถงุผ้าไปด้วยทกุครัง้ท่ีจบัจา่ยซือ้ของทกุชนิด  


