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HKG10 ฮ่องกง เซินเจ้ิน 
สายการบิน Egypt Air (MS) 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - เมอืงเซนิเจ ิน้  

                                                                                              (-/-/D) 

11.00 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ Q สายการบนิ 
Egypt Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน
การเช็คอนิและหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศ
ฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.15 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Egypt 
Air เทีย่วบนิที ่MS960 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

17.50 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง ** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็ว
กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

                     หลังผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิน้ 
หรอื ซ าจ ัน่ , ซมิจุม่ (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ทา่นจ าเป็นตอ้งรับสมัภาระและดแูล
สมัภาระผา่นดา่นดว้ยตัวท่านเอง ทกุทา่น **  

 เซนิเจิน้เป็นหนึง่ในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืง

ชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้มกับเกาะฮอ่งกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบง่ออกเป็น 3 

สว่น คอื เขตเมอืงเซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิเจิน้ สมัยกอ่นเมอืง

เซนิเจิน้เป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิ

พเิศษท าใหม้คีวามเจรญิ และความทันสมัยภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีารจัดตัง้ตลาดหลักทรัพย ์

อาคารส านักงาน โรงแรม และสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรก็เพิม่ขึน้เป็น 2 เทา่ 

    อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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%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


 
 
วนัที ่2 เมอืงเซนิเจ ิน้ - วดักวนอ ู– พพิธิภณัฑเ์ซนิเจ ิน้ - รา้นหยก - รา้นครมีไขม่กุ - รา้น

ยางพารา –หลอ่ว ูชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร ์- ชมโชวน์ า้พ ุ                                   (B/L/D)                                                                                                      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู ่วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอ ู สัญลักษณ์ของความ

ซือ่สัตย ์ความกตัญญรููคุ้ณความ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่าน

เปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตรู ท่านเป็นคนจติใจ

มั่นคงดั่งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถงึ

ขอใหท้่านชว่ยอดุชอ่งวา่งไม่ใหเ้พลีย่งพล ้าแกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคน

ขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สัตย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเอง ดังนัน้ ประชาชนคนจนีจงึนยิมบูชา และกราบ

ไหท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเองและครอบครัวในทกุๆดา้น น าท่านเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์

เซนิเจ ิน้ (SHENZHEN MUSEUM) ภายในมจัีดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับเมอืงเซนิเจิน้ มทัีง้

โบราณวัตถุ ประวัตศิาสตร์ เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ ศลิปะและวัฒนธรรม เปิดใหเ้ขา้ชมมา

ตัง้แตปี่ 1988น าท่านเดนิทางสู ่ รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , รา้นครมีไขมุ่ก 

(Pearl Cream Shop) , รา้นยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืง

ทีม่ชี ือ่เสยีง คณุภาพดขีองเมอืง ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี ่  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนเูป็ดปกัก ิง่และไวนแ์ดง 

  น าท่านเดนิทางสู ่หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์(Lowu Shopping Center) แหลง่ละลาย

ทรัพยข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ ่ของเมอืงเซนิเจิน้ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่งึดดูขาช ้

อปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงสว่นใหญ่จะเรยีกทีน่ี่วา่ มาบุญครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบุญ

ครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่

เป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีห่อ้ชือ่ดังๆ ทัง้นัน้ ไม่วา่จะเป็น กุชชี ่อามานี่ หลุยส ์

วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย ราคากระเป๋าใบ

ละ 100 หยวนก็ม ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน สว่นนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม 

ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ย

ความทีส่นิคา้เลยีนแบบของจรงิเหล่านี้มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกันกับของจรงิเป็นอย่างมาก 

เหมอืนกันแทบจะทุกกระเบยีดนิว้ เรยีกวา่เหมอืนกันอยา่งกับแกะก็วา่ได ้แยกไม่ออกเลยเวลา

เอาของจรงิกับของเลยีนแบบมาเทียบกัน จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี้ขายดบิขายดเีป็น

อยา่งมาก ชมโชวน์ า้พุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน์ ้าพุกลางแจง้ ที่

ใหญท่ีส่ดุในเมอืงเซนิเจิน้ ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวัน

จันทร)์**โชวน์ ้าพุเตน้ระบ าแห่งใหม่ของเซนิเจิน้ ฉากหลังเป็นเรือ Minghua (เดมิเรยีกว่า 

Anceveller) ซึง่ในปี 1960 เรอืยอชทส์ดุหรูทีเ่ป็นของประธานาธบิดฝีร่ังเศส ชารล์สเ์ดอโกล 

ตอ่มาในปี 1973 ประเทศจนีไดซ้ือ้ตอ่และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Minghua ทอดสมอที ่She Kou 

เมอืงเซนิเจิน้อยา่งถาวร การแสดงทีม่คีวามตืน่เตน้อลังการกับแสง ส ีและไฟ ใหท้า่นไดช้มโชว์

อยา่งใกลช้ดิ  

ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 



 
 
 

วนัที ่3    เมอืงเซนิเจ ิน้ – เมอืงฮอ่งกง – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – วดักวนอมิฮองฮ า – 

โรงงานเครือ่งประดบั – K 11 Mall – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ               (B/L/ -)

                                                                               

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ท่านจ าเป็นตอ้งรับสัมภาระ

และดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (หรือเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจนี (Hong Kong Special Administrative Region of the People's 

Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝ่ังทางใตข้องประเทศจนี ในทางภมูศิาสตรม์ี

สามเหลีย่มปากแมน่ ้าจูเจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮอ่งกงเป็นทีรู่จั้กในสกายไลน์ (skyline) 

ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. และประชากรกวา่เจ็ดลา้นคน เป็นเขตทีม่ี

ประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นทีส่ดุเขตหนึง่ในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 

6.4% มาจากกลุ่มอืน่ ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุง้ของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑล

กวางตุง้ทีอ่ยูต่ดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินสิตใ์นจนี

แผน่ดนิใหญต่ัง้แตค่รสิตท์ศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึง่ที่

ประชาชนชาวจีนใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแห่งนักรบ

ราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละ

แควน้ ต่างปกครองกันเองและมกีารต่อสูเ้พื่อช่วงชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ 

ศาลของท่านแชกง ซึง่มปีระวัตเิลา่ตอ่กันมาวา่ ขณะนัน้เองยังมนัีกรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่

ทัพปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ย าเกรงต่อก าลังพลที่กลา้หาญในกองทัพ

ของท่าน ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ัญลักษณ์รูปกังหัน 4 

ใบพัดติดไวด้า้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกลา้ มีความเชื่อว่าเมื่อพกพา

สญัลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ทีใ่ดๆ กังหันนี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแตค่วามโชคด ีมอี านาจ

เขม้แข็ง เสรมิก าลังใจใหแ้กก่องทัพของทา่น ชือ่เสยีงในการน าทัพสูศ้กึของทา่นจงึเป็นต านาน

มาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กว่าปีที่แลว้เดมิทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์

โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่ วัดเรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่

50,000 ตารางฟุต ดา้นในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซ ึง่

ทางดา้นขา้งมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองดา้นละตัว 

ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรอืที่เรียกวา่ "กังหันน าโชค" เพือ่หมุนแต่ส ิง่ดีๆ  

เขา้มาในชวีติ และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพื่อความเป็นสริิ

มงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ทีว่ดัแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จดุทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยูก่ลางแจง้ ส าหรับการไหวข้อพรเทพ

เจา้แชกง ทางวัดจะจัดเป็นชดุ ส าหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง คา่ใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชดุ

นัน้จะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชดุ , ธปูมังกรสแีดง 3 ดอก , ธปูดอกเล็ก 1 ก า พอซือ้ธปูเสร็จแลว้ 

ท่านสามารถยื่นธูปชุดนี้ใหเ้จา้หนา้ที่ช่วยจุดไดเ้ลย ระหว่างรอเจา้หนา้ที่จุดธูป ใหเ้ราน า

กระดาษไหวเ้จา้ที่ไดม้า เขยีนชือ่ นามสกุล วัน เดือน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะ

เคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เขา้มา น าพาสิง่ไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้ ) 



 
 

1. ขัน้ตอนแรกใหเ้ราหันออกจากวัด แลว้ บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกดิ แลว้บอก

วตัถปุระสงคท์ีม่าท าบญุวดันี ้ไหว ้3 ครัง้  

2. หันกลับมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมังกรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4. ต่อไปน าธูปดอกเล็กหันหนา้เขา้วัด ไหวพ้รอ้มบอกชือ่ นามสกุล อกีครัง้ ปักธูปเล็กทัง้3. 

กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมือ่ปักธปูทัง้ 3 ดอกเสร็จ ยังเหลอืธปูอยูก่ าใหญ่ๆ  ใหเ้ราแยกไวก้อ่น 3ดอก เพือ่ไปปักดา้น

ใน 

6. สว่นทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ  ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จ กอ่นทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้น

ใน 

วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลังจากจุดธูปไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสักการะท่านดา้นใน และยนือยู่เบื้องหนา้รูปปั้น

ขนาดมหมึาของท่านแชกง พรอ้มธปู 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมอง

หนา้ทา่น อยา่งมุง่มั่น และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมนุกังหัน ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รปูป้ันทา่นแชกง 

2. วธิหีมุนกังหัน ใหห้มุน 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชือ่วา่ "กังหันน า

โชค" จะหมุนแต่ส ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลักการทีถู่กบอกต่อ คอื หมุนตามเข็มนาฬกิา 3 

ครัง้ 

3. กอ่นทีจ่ะออกจากวดัอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ใหพ้รนัน้สมปรารถนาและใหด้ังท่ัว

ฟ้าดนิ (มเีคล็ดลับคอืหากไหวพ้ระกอ่นเทีย่ง ใหต้รีะฆงักอ่นตกีลอง แตห่ากเราไปไหวต้อนบา่ย 

ใหต้กีลองกอ่นตรีะฆงั จงึจะเป็นล าดับพธิกีรรมทีถ่กูตอ้ง) 

4. ผูท้ี่เคยซือ้จี้กังหันแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบ

กระถางธปู 3 รอบ และขอพรใหก้ังหันน าแตส่ ิง่ทีด่ ีๆ  เขา้มา 

5. ส าหรับกระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใสใ่นรถเข็น มจีดุใสอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ ใหน้ าไปวางในรถ

ไดเ้ลย โดยทีจ่ะมเีจา้หนา้ทีช่ว่ยน าไปท าพธิใีห ้เป็นอันเสร็จพธิ ี 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดไหวพ้ระ

สละโสด และเสีย่งเซยีมซสีดุแมน่ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่

งดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอย่างพถิีพถัิน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอน

เหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนนหวังตา้เซยีน ย่านชักอัน ประเทศฮอ่งกง 

ซึง่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดษิฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์อย่างเทพเจา้หลักของวัดคือเทพ

หวงัตา้เซยีน แตเ่ป้าหมายของคนโสดอยากมคีูไ่มใ่ชก่ารขอความรักจากเทพเจา้องคน์ี้แตอ่ยา่ง

ใด แตเ่ป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว 

เป็นรปูปั้นสทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยูด่า้นหลังประทับอยู ่ซ ึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกันทีน่ี ่

โดยการขอพรกับเทพเจา้องค์นี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหว่างพิธี น าท่าน

เดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวัดเกา่แก่

ของฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวัดทีช่าวฮอ่งกงนัน้เลือ่มใสกันมาก ดว้ยความ

ทีเ่จา้แมก่วนอมินัน้เป็นเทพเจา้แหง่ความเมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีุกขร์อ้นอะไรก็มักจะมากราบ

ไหวข้อพรใหเ้จา้แมนั่น้ชว่ยเหลอื นอกเสยีจากนีท้ีน่ีย่ังขึน้ชือ่ในเรือ่งเซยีมซทีีแ่มน่มาก และ ยัง

มพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนยิมไปในเทศกาลตรุษจีน

เพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวัดจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซอง

แดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้

องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิ



 
 

ทีท่างวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชคถา้หากเราประสพความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮ่องกง

อกีก็คอ่ยกลับไปท าบญุ ชว่งเทศกาลตรษุจนีจะมชีาวฮอ่งกงและนักท่องเทีย่วไปสักการะขอพร

กันมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry 

Factory) เพือ่ เลอืกซือ้ เครือ่งประดับทีส่วยงาม ไมเ่หมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่าน

รัก หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรับเสรมิดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึง่มลีักษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็น

รปูกังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมกันท่ัวโลก ทีถ่อืก าเนดิขึน้ทีน่ี่ และเพราะหา้ง City Gate 

Outlet อยูใ่กลก้ับสนามบนิมาก น่ังรถบัสประมาณ 15 นาทก็ีถงึ ท าใหท้ีน่ี่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่

นักทอ่งเทีย่วหลายคนนยิมมาแวะชว่งขากลับ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านชอ้ปป้ิงที่ K 11 mall หา้งทีเ่ต็มไปดว้ยสสีัน และศลิปะ ใหทุ้กท่านเพลดิเพลนิกับ

การชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมด์มากมาย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เช็กแล็บก๊อก 

ประเทศฮอ่งกง  

22.00  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 
Egypt Air เทีย่วบนิที ่MS961 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและ
ความประทับใจ 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าท่ีของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบใน

วนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อตัราค่าบริการ 

 
 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 
ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ 
เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจของท่าน ** 
 
 

** ราคาเดก็อายตุ า่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจาก

โปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผู้เดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 

(พกั 1 ห้อง 2 ท่าน) 

ราคา 1 เดก็ 2 

ผูใ้หญ่ (เดก็ต า่

กว่า18มีเตียง) 

ห้องพกัเด่ียว 

เพ่ิม 

ไม่ใช้ตัว๋เครือ่งบิน  

ท่านละ 

เดือน กมุภาพนัธ ์2562 

07-09 กมุภาพนัธ ์62 8,888 11,888 3,000 4,000 

14-16 กมุภาพนัธ ์62 6,888 9,888 3,000 3,900 

21-23 กมุภาพนัธ ์62 6,888 9,888 3,000 3,900 

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 62 6,888 9,888 3,000 3,900 

เดือน มีนาคม 2562 

07-09 มีนาคม 62 7,888 10,888 3,000 3,900 

14-16 มีนาคม 62 7,888 10,888 3,000 3,900 

21-23 มีนาคม 62 7,888 10,888 3,000 3,900 



 
 
** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรอื กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขาย

เครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรอืคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพื่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไมส่ามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการ

เปล่ียนแปลง ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ่ ตามเงือ่นไขทีท่างบรษิทั กบั สายการ

บนิ Egypt Air อนุญาตให้ผู้เดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้งเครื่องบนิได้ ท่านละไม่เกิน 20 

กิโลกรมั เท่านัน้ และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ 144 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ หรอืเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แข่งขนักฬีา หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม)์ 



 
 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี 

ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ในกรณทีีป่ระเทศจนี มปีระกาศใหย้ืน่ขอวซี่ากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละประมาณ 2,500 บาท (ยืน่ธรรมดา 5 วนัท าการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบเร่งด่วน 3 
วนัท าการ) 4,150 บาท โดยยืน่วซี่าทีส่ถานทตูจนี  

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อ

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

เดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระ

เงินเตม็จ านวน หลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  

 ระบบจะตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 

16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหาก

ท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า 

กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคา

พเิศษจ านวนจ ากดั  

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่โดยอตัโนมตัใิหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่ออยู่ โดยไม่ต้องแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้า 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิัทฯถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 



 
 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชื่อส ารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกทีม่รีปูถ่าย และ ขอ้มลูผู้

เดนิทางครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึง

ประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพรอ้มยนืยนัว่าต้องการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่

ท่านเดนิทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ กรณีทีท่่านไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

หน้าแรกทีม่รีปูถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถ้วนชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ 

อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระ

มาแล้วทัง้หมดทัง้นี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการ

เตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

เช่น สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพี

เรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็น

กรณพีเิศษ 



 
 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

หกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้

ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋

เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund ได ้

หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศ

ที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บรกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัร์

ทัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน

ในกรณีดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ 

กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึ้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผู้

เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดนิทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื 

เลื่อนการเดินทางไปในพีเรยีดวันอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง

แผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  



 
 

 ในกรณีท่ีต้องท าวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้

วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ 

, การเมอืง , สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วฮ่องกง 

ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์

และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผู้เดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส าหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้ น้ี  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วนที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารุด เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบิน หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้า เมือง มีสิทธ์ิไม่

อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบรอ้ย

ก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือ

เดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนั

การเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออก

ตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบินเรยีบร้อยแล้ว ทาง

บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบักระบวนการและ

ขัน้ตอนของแต่ละกรุป๊เป็นส าคญั 



 
 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบั

พร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และ

บรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกนั ได้นัง่ดว้ยกนั อย่างที่ดี

สุด 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัระบบ

การจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อ

จลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่ง

เป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

ก่อนวนัเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจาก

สาเหตตุ่างๆ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท

ของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  



 
 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารอง

โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน

ตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้า

ได ้ 

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหี้อง Triple ไม่

เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจ

ไมม่คี่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย 

ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดื่มแจก 

 
 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 


