
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - กระเชา้นองปิง -  

พระใหญว่ดัโปหลนิ - ซติ ีเ้กท เอาทเ์ล็ท พเิศษ !! ชมโชวแ์สงสเีสยีงทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก                  

                                                                                                   (-/L/-) 

 

05.00 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 เคาน์เตอร์

เช็คอนิ M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ

พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

08.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 700  

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

12.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

 ** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 

03.30 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 เคาน์เตอร์

เช็คอนิ M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ

พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

06.40 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 616  

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

10.25 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

 ** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 



 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

   
 

 น าท่านเดนิทางสูส่ถานี กระเชา้นองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ทีย่าวทีส่ดุในโลก 

จากตงุชงุสูท่ีร่าบนองปิงใน เวลา 25 นาท ีท่านจะไดช้มทวิทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะ

ลันเตา พบกับ สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือ

ระดับน ้าทะเล 371 เมตร  

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระใหญโ่ปหลนิ (Polin Monastery) เพือ่ใหท้่านนมัสการพระใหญว่ัด

โปหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญแ่หง่เกาะลันเตา เพือ่เป็นสริมิงคล ** ในกรณีทีก่ระเชา้นองปิง 

งดใหบ้รกิาร ไมว่า่เหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ปรับเปลีย่นโปรแกรมเป็นน่ังรถโดยสาร

ของทางนองปิง เป็นการทดแทน ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซติี ้เกท เอาทเ์ล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญท่ีส่ดุของ

ฮอ่งกง อยูใ่กลก้ับสนามบนิฮอ่งกง ตดิกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึง่เป็นสถานทีข่ ึน้

กระเชา้ไปไหวพ้ระใหญน่องปิง มแีบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทัง้

คนฮอ่งกงและนักท่องเทีย่วตา่งพากันมาชอ้ปป้ิงกันทีน่ี่จนเต็มหา้งเลยทเีดยีว นอกจากสว่นของ

หา้งแลว้ยังมรีา้นอาหารตา่งๆ , ศนูยอ์าหาร Food Republic , ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์

และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หา้ง City Gate Outlet มแีบรนดต์า่งๆใหเ้ลอืก

มากกวา่ 90 แบรนด ์เชน่ Nike , Addidas , New Balance , Burburry , Coach , Michel Kor , 

http://bit.ly/2NMk5YE
https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/


 
 

Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani Exchange , Bally , Crocs , 

Columbia , Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ 

Timberland  

 

   
 

พเิศษ !! ชมโชวแ์สง ส ีเสยีง กลางแจง้ ทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก (Symphony of Lights) 

ไดช้ื่อว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดซึง่บันทกึโดย Guinness World 

Records การแสดงจะประกอบดว้ย 44 อาคารชัน้น าที่อยู่ในฝ่ังฮ่องกง และฝ่ังเกาลูน 

การแสดงจะมีการยงิแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลาค ่าๆ ของอ่าว

ฮอ่งกง แสงไฟทีก่ระทบจากน ้าในอา่วทีม่เีรอืว ิง่ผา่นไปมาเป็นฉากประกอบแบบธรรมชาต ิ 

ค า่          อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

พกัที ่ Cruise Hotel , Hong Kong หรอืเทยีบเทา่  

  

              
 

 

วนัที ่2    ใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่ว 1 วนั ตามอธัยาศยั                                 (-/-/-) 

  

อสิระอาหารเชา้ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 ใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่ว 1 วนั ตามอธัยาศยั ทา่นอาจเลอืกซือ้ทวัร ์

 1. ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland) 

  (ถ ้าต ้องการซื้อต ั๋วด ิสนีย ์แลนด์กบัทางบริษทั ผู ้ใหญ่ราคาท่านละ 3,600 บาท  

ราคาเด็กทา่นละ3,400 บาท รวมรถรบัสง่โรงแรม – ดสินยีแ์ลนด ์ข ัน้ต า่ 10 ทา่นขึน้ไป )  

         ดนิแดนฝัน เขา้สูอ่าณาจักรแหง่เวทยม์นตร ์ทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจากเทพนยิายในฝัน ที่

เต็มไปดว้ยมนตรม์ายา ความสวยงาม ความตืน่เตน้ การส ารวจ และตัวละครของดสินีย ์ใหท้่าน

เพลดิเพลนิไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิดทั้ง 7 โซน Main Street , USA , 

Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ทีด่นิของ Toy Story 

ทุกอย่างไม่ตอ้งจ่ายเงนิเพิม่ อาท ิการน่ังรถไฟไอน ้าโบราณเพือ่ชมรอบสวนสนุก , ชมขบวน

พาเหรดของเหล่าตัวการต์นูจากดสินีย์, น่ังรถไฟเหาะที ่Space - Mountain , ชมภาพยนตร์



 
 

การต์ูนสามมติทิี ่Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอ้มแสง ส ีเสยีงอันตระการตาที ่

Festival of the Lion King และผจญภัยไปกับการล่องเรอืเขา้ไปในป่าดงดบิที ่Rafts to 

Tarzan’s Tree House , หบุเขากรซิลยีห์มใีหญ่ รถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่นกับ Runaway 

Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเลน่ในสวนหลังบา้นของ Andy เพลดิเพลนิกับของเลน่และ

กจิกรรมมากมายในโซน Toy Story Land 

         แนะโซนเครื่องเล่นใหม่ !! หนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ย ิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่

ท่ามกลางพวกเราเพลดิเพลนิไปกับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อนิดัสตรี้! เชญิพบกับ

นวัตกรรมลา่สดุของสตารค์ดว้ยตาของคณุเอง ชมชดุ Iron Man Mark III ซึง่เป็นสัญลักษณ์

ของไอร่อนแมนไดอ้ย่างใกลช้ดิเตาปฏกิรณ์อารค์และผลงานชิน้เอกดา้นเทคโนโลยลีา่สดุ Iron 

Wing ยานตา้นแรงโนม้ถว่ง  

อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

2. โอเชีย่น พารค์ (Ocean Park)  

 (ถ้าต้องการซื้อต ั๋วโอเชี่ยนปารค์กบัทางบรษิทั ผู ้ใหญ่ราคาท่านละ 2,800 บาท  

ราคาเด็กทา่นละ2,400 บาท รวมรถรบัสง่โรงแรม – ดสินยีแ์ลนด ์ข ัน้ต า่ 10 ทา่นขึน้ไป )  

สวนสนุกกลางแจง้ขนาดใหญท่ีส่ดุในฮอ่งกง รวมเครือ่งเล่นเอาไวม้ากมาย นอกจากเครือ่งเล่น

แลว้ก็ยังมกีารแสดงโชวข์องสัตวแ์สนรู ้และสวนสัตวอ์ยู่ภายในโอเชีย่นปาร์คดว้ย อกีหนึ่งไฮ

ไลทย์อดนยิมก็คอืการน่ัง Cable Car ขึน้ไปชมววิทีย่อดเขา ระหวา่งน่ังก็จะมองเห็นววิเครือ่งเล่น

ตา่งๆพรอ้มกับทอ้งทะเลและภเูขา โอเชีย่นปารค์น ัน้แบง่ออกเป็น 3 สว่นใหญก็่คอื 

- สวนสัตว ์ดา้นในมสีัตวม์ากมายหลายชนทิ แต่สัตวท์ีเ่ป็นทีช่ ืน่ชอบของเด็กๆก็คอื เจา้แพนดา้

ยักษ์ และ ฝงูนกเพนกวนิขัว้โลกใต ้ในแต่ละตามรอบเวลาตา่งๆก็จะมกีารโชวใ์หอ้าหารสัตวบ์าง

ประเภทใหช้มกันดว้ย เชน่ การใหอ้าหารแพนดา้ และมสีัตวอ์ืน่ๆทีน่่าสนใจอกีตัว เชน่ หมโีคลอา

ลา่, สนัุขจิง้จอกอารค์ตกิ, ปลาฉลาม, แมวน ้า และอืน่ๆ 

- เครือ่งเลน่ต่างๆ เครือ่งเลน่ของทีโ่อเชีย่นปารค์นัน้ เกนิครึง่จะเป็นเครือ่งเลน่หวาดเสยีว ท าให ้

เป็นที่ชื่นชอบกันอย่างมากของเด็กวัยรุ่น เครื่องเล่นยอดฮิตของที่นี่ก็คือ รถไฟเหาะ Hair 

Raiser และยังมเีครือ่งทีน่่าสนใจอกีมากมายเชน่ The Abyss, Sea Jelly Spectacular, the 

Mine Train roller coaster 

- การแสดงโชวจ์ากสตัว ์อกีหนึง่กจิกรรมทีเ่มือ่เขา้มาเทีย่วทีโ่อเชีย่นปารค์แลว้ไมค่วรพลาดก็คอื 

ชมการแสดงโชวจ์ากสัตวต์า่งๆ ไมว่า่จะเป็น Amazing Bird Theatre เป็นการแสดงของเหยีย่ว

สายพันธุต์า่งๆใหบ้นิตามค าสั่ง และโชวจ์ากนกพันธุอ์ ืน่ๆอกีกวา่ 70 ชนดิ, Ocean Theatre โชว์

จากสัตวท์ะเลแสนรูอ้ย่างโลมาและแมวน ้า และ Symbio ! โชวร์ะบ าน ้าพุในตอนกลางคนืซึง่จะ

เปิดแสงสเีสยีงไปพรอ้มกันดรูะบ าน ้าพซุ ึง่มคีวามสงูถงึ 9 เมตร 

ค า่          อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

พกัที ่ Cruise Hotel , Hong Kong หรอืเทยีบเทา่ 

 

   
 



 
 
วนัที ่3 เมอืงฮอ่งกง - รพีลสั เบย ์- วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - รา้นจวิเวอรี ่–ยา่นมงกก๊ - 

ยา่นเลดี ้มารเ์ก็ต - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) -กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ต ิม่ซ า) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้วแหง่นี้ ทีส่วยทีส่ดุแหง่

หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งมรีูปป้ันของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แม่

ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่

ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล 

ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  
น าท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึง่ที่

ประชาชนชาวจีนใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึต านานแห่งนักรบ

ราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละ

แควน้ ตา่งปกครองกันเองและมกีารตอ่สูเ้พือ่ชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ ่ต านาน แชกงหมวิ ศาล

ของท่านแชกง ซึง่มปีระวัตเิล่าต่อกันมาวา่ ขณะนั้นเองยังมนัีกรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทัพ

ปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญต่า่งก็ย าเกรงตอ่ก าลังพลทีก่ลา้หาญในกองทัพของท่าน 

ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไว ้

ดา้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ เหลา่ทหารกลา้ มคีวามเชือ่วา่เมือ่พกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้

ไป ณ ทีใ่ดๆ กังหันนี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแตค่วามโชคด ีมอี านาจเขม้แข็ง เสรมิก าลังใจ

ใหแ้กก่องทัพของทา่น ชือ่เสยีงในการน าทัพสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุกวันนี้ เมือ่ 300 

กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทวีัดนี้เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละอนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยูท่างดา้นหลัง

ของเรอืนใหม ่วัดเรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟตุ ดา้นในมรีูปป้ันสงู

ใหญข่องท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแหง่นี้ ซ ึง่ทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ 

และมีกังหันอยู่หลายตัว มกีลองดา้นละตัว ประชาชนที่เขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรือที่

เรยีกวา่ "กังหันน าโชค" เพือ่หมนุแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และกอ่นทีท่่านจะออกจากวัดจะตอ้งตี

กลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ทีว่ดัแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จุดทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยูก่ลางแจง้ ส าหรับการไหวข้อพรเทพ

เจา้แชกง ทางวดัจะจัดเป็นชดุ ส าหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง คา่ใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชดุนัน้

จะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชดุ , ธปูมังกรสแีดง 3 ดอก , ธปูดอกเล็ก 1 ก า พอซือ้ธปูเสร็จแลว้ ท่าน

สามารถยืน่ธปูชดุนี้ใหเ้จา้หนา้ทีช่ว่ยจุดไดเ้ลย ระหวา่งรอเจา้หนา้ทีจุ่ดธปู ใหเ้ราน ากระดาษไหว ้

เจา้ทีไ่ดม้า เขยีนชือ่ นามสกลุ วนั เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพือ่สะเดาะเคราะห ์ เสรมิความ

เป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เขา้มา น าพาสิง่ไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้) 

1. ขั ้นตอนแรกใหเ้ราหันออกจากวัด แลว้ บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด แลว้บอก

วตัถปุระสงคท์ีม่าท าบญุวดันี ้ไหว ้3 ครัง้  

2. หันกลับมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมังกรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4. ต่อไปน าธูปดอกเล็กหันหนา้เขา้วัด ไหวพ้รอ้มบอกชือ่ นามสกุล อีกครัง้ ปักธูปเล็กทัง้3. 

กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมือ่ปักธปูทัง้ 3 ดอกเสร็จ ยังเหลอืธปูอยูก่ าใหญ่ๆ  ใหเ้ราแยกไวก้อ่น 3ดอก เพือ่ไปปักดา้นใน 

6. สว่นทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ  ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จ กอ่นทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้นใน 

 วธิสีกัการะดา้นใน  



 
 

1. หลังจากจุดธูปไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสักการะท่านดา้นใน และยนือยู่เบือ้งหนา้รูปปั้นขนาด

มหมึาของท่านแชกง พรอ้มธปู 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหนา้ท่าน 

อยา่งมุง่มั่น และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมนุกังหัน ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รปูป้ันทา่นแชกง 

2. วธิหีมนุกังหัน ใหห้มนุ 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชือ่วา่ "กังหันน าโชค" 

จะหมนุแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลักการทีถ่กูบอกตอ่ คอื หมนุตามเข็มนาฬกิา 3 ครัง้ 

3. กอ่นทีจ่ะออกจากวัดอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ใหพ้รนัน้สมปรารถนาและใหด้ังท่ัวฟ้า

ดนิ (มเีคล็ดลับคอืหากไหวพ้ระกอ่นเทีย่ง ใหต้รีะฆงักอ่นตกีลอง แตห่ากเราไปไหวต้อนบา่ย ใหต้ี

กลองกอ่นตรีะฆงั จงึจะเป็นล าดับพธิกีรรมทีถ่กูตอ้ง) 

4. ผูท้ีเ่คยซือ้จีก้ังหันแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถาง

ธปู 3 รอบ และขอพรใหก้ังหันน าแตส่ ิง่ทีด่ ีๆ  เขา้มา 

5. ส าหรับกระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใสใ่นรถเข็น มจีุดใสอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ ใหน้ าไปวางในรถได ้

เลย โดยทีจ่ะมเีจา้หนา้ทีช่ว่ยน าไปท าพธิใีห ้เป็นอันเสร็จพธิ ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดไหวพ้ระสละ

โสด และเสีย่งเซยีมซสีดุแมน่ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม 

และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอย่างพถิีพถัิน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของ

ประเทศฮอ่งกง (ฝ่ังแผ่นดนิใหญ)่ อยูถ่นนหวังตา้เซยีน ยา่นชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึง่วัดแหง่นี้

เป็นที่ประดษิฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน แต่

เป้าหมายของคนโสดอยากมคีูไ่มใ่ชก่ารขอความรักจากเทพเจา้องคน์ีแ้ตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิ

มาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีองมี

เสีย้วพระจันทรอ์ยู่ดา้นหลังประทับอยู ่ซ ึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกันทีน่ี่ โดยการขอพรกับ

เทพเจา้องคน์ีต้อ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

   
 

 น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพือ่เลอืกซือ้เครือ่งประดับที่

สวยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรัก หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรับเสรมิดวงชะตา

ของตัวทา่นเอง ซึง่มลีักษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรูปกังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมกันท่ัว

โลก ทีถ่อืก าเนดิขึน้ทีน่ี่ น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นมงกก๊ (Mong Kok) เป็นยา่นทีพั่กอาศัยและช ้

อปป้ิงที่หนาแน่นทีส่ดุในฮ่องกง ถา้คุณคดิวา่ทีน่ี่จะแออัดและไม่น่าเดนิ ก็ขอใหค้ดิใหม่ไดเ้ลย 

ถนนสายประวัตศิาสตรอ์าบไฟนีออนทีท่อดผ่านบรรยากาศของความพลุกพล่านและมชีวีติชวีา

ของที่นี่นั้น ควรค่าแก่การแวะไปชมเป็นอย่างยิง่ ไม่เพียงเพราะคลืน่ฝูงชนที่หลากหลายและ

ละลานตา แต่ยังรวมถงึสารพัดรา้นคา้ที่ขาชอ้ปจะตอ้งตดิใจ ย่านนี้มหีนึง่ในตลาดที่เป็นที่นยิม

มากทีสุ่ดในฮ่องกง ย่านเลดีส้ ์มารเ์ก็ต (Lady Market) และยังมถีนนสายชอ้ปป้ิงอยู่เป็น

จ านวนมาก ซึง่ท าใหท้ีน่ี่คลา้ยคลงึกับยา่นชอ้ปป้ิงหลายแหง่ทางตอนใตข้องจนี ถนนแต่ละสาย

จะมพีอ่คา้แมค่า้ทีข่ายสนิคา้เพยีงประเภทเดยีวเทา่นัน้ ท าใหส้ะดวกตอ่การเลอืกซือ้มากขึน้ ถนน

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/ladies-market.jsp


 
 

บางเสน้ในมงก๊กนัน้ เต็มไปดว้ยรา้นขาย ปลาทอง , ดอกไม ้, นก , รองเทา้ผา้ใบ , เครือ่งใชใ้น

ครัว , ชดุแตง่งาน และสนิคา้เฉพาะบางประเภทอืน่ๆ อกีนับไมถ่ว้น ทีน่ี่ คณุจะสามารถซือ้และ

ต่อรองราคาของไดเ้กือบทุกอย่าง ตัง้แต่ของใชใ้นบา้นไปจนถึงอัญมณีราคาแพง ถนนไซ

เยงิชอยขายอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งส าอาง และเสือ้ผา้ ถนนชานตงุและถนนแดนดาสเป็น

ที่ที่คุณสามารถเลือกซื้อสนิคา้แฟชั่นและเครื่องประดับเทรนด์ล่าสุดจากญี่ปุ่ นและตะวันตก 

ในขณะที่ แลงแฮม เพลส เป็นหนึ่งในหลายๆ มอลล์ที่ใหคุ้ณสามารถชอ้ปป้ิงในมงก๊กอย่าง

สบายๆ ในสายลมเย็นของเครือ่งปรับอากาศ  

หัวหนา้ทัวรม์กีารนัดหมายใหม้าเจอทีจ่ดุนัดพบเพือ่ใหร้ถบัสมารับและไปสง่สนามบนิ  

 

              
 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิกลบั โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 
  

19.50  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 703  

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 55 นาท ี** 

21.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 

  

22.25  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 709 

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 55 นาท ี** 

00.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 

 

 

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, 

ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให้

http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/goldfish-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp


 
 

ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ

ในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

(พกั 1 

หอ้ง 2 

ทา่น) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กมี

เตยีง) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กไมม่ ี

เตยีง) 

หอ้งพ ั

กเดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ช้

ต ัว๋

เครือ่ง

บนิ 

ทา่นละ 

เดอืน ตลุาคม 2561 

12-14 ต.ค. 61 12OCT CX616 BKK-HKG 06.40-10.25 
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** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท / ทรปิ / ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่

ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

จะตอ้งถอืจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา และ มารดา ทีอ่อกจาก

ส านกังานเขตตามทะเบยีนบา้นทีท่า่นอยูอ่าศยั ** 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอื

หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ ** 

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา ทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู

ธุรกจิขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานที่

ขอดงูาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหมท่กุคร ัง้ ไม่

สามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซรี ีส่ไ์ด ้กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง ** 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง 

ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ** 



 
 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งฮ่องกงเพื่อโปรโมทสนิคา้

พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จวิเวอรี ่ฯลฯ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรม

ทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จงึอยากเรยีนช้ีแจงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้น

จ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นทุกเมือง ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 500 เหรยีญฮ่องกง / คน / รา้น 

 

 

** ประกาศจากสายการบนิ Cathay Pacific กรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศฮอ่งกง 

โดยสายการบนิ Cathay Pacific แลว้ ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศฮอ่งกง ท าให้

ลกูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นแปลงต ัว๋ขา

กลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ท ัง้หมด

นีเ้อง ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี อกีท ัง้

ลกูคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศฮอ่งกงเรยีกเก็บเพิม่ และหรอื ลกูคา้ตอ้งรอกลบั

ประเทศไทย ในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัทีเ่ดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิเดมิ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศฮอ่งกงและสายการบนิ จะเป็นผูพ้จิารณา ซึง่เป็นระบบ

การท างานแบบเด็ดขาด โดยทางผูจ้ดั (บรษิทัทวัร)์ จะไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในสว่นนี ้

** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป และ กลับตามรายการทีร่ะบ ุชัน้ Economy Class รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

คา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน โดยอา้งอิงตามคุณภาพและความ

เหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ ่ตามเงือ่นไขทีท่างบรษัิท กับ 

สายการบนิ Cathay Pacific คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทกุทา่น โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั 1 ชิน้ เท่านัน้ และ สัมภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มนี า้หนกัไมเ่กนิ 7 

กโิลกรมั เทา่นัน้ 

 คา่เบีย้ประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรรมธรรม)์ 

 

 

 



 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่

ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระ

ใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ ทา่นละ 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท/

ทรปิ/ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุไมถ่งึ 

2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงด

ออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ

อากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน า

เที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายคุงเหลอือย่างนอ้ย 6 เดอืน 

ณ วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราที่

ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เนือ่งจากการท่องเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนที่

ทา่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารดุ เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้

ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอื

เดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้

เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทาง

ของท่านใหเ้รียบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับ

แจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสาร



 
 

มาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกตั๋วเครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย 

แตห่ากออกตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน 

กอ่นออกเดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

- เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิ เป็นตั๋วเครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) 

ราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - 

กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการ

บนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เก ีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามที่สายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตทั่ง้นีแ้ละทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้ง

ดว้ยกัน อยา่งทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

Refund ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ 

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อาจอยูค่นละชัน้ 

คนละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัด

หยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

- กรณีทีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สาย

การบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการ

บรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

- หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คืนค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับท่าน 

ในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื 

คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 



 
 
 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบั

ข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจาก

สาเหตตุา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน า

ส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  

- เม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจากได ้

ส ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ

ไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้แทนผู ้

จดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple 

ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพัก

เดีย่ว อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ด ืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่แจกในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถึงวัน

สดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดืม่แจก 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ 45 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระ

เงนิมัดจ าครัง้ ที ่1 ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  

 กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100%  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 



 
 
 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผูจ้อง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่าน

สะดวก 

 สง่รายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกที่มรีูปถ่าย และ 

ขอ้มูลผูเ้ด ินทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมือชื่อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที่ยว

โปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ

กรณีทีท่า่นไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีปูถา่ย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชัดเจนมา

ใหท้างบรษัิทฯ ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอันเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิหรือ บัตรเขา้ชม

สถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

 

 

 


