
 

 

HKG01 (HX) ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ เต็มอิม่ ดสินยีเ์เลนด ์ 

 

 

 

 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - ดสินยีแ์ลนด ์- 
เมอืงเซนิเจ ิน้    (-/-/-) 

2  
เมอืงเซนิเจ ิน้ - วดักวนอู - ศนูยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ – รา้นหยก – รา้นยางพารา– 
รา้นยา - หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์– ชมโชวน์ า้พุ พเิศษ !! เมนูเป็ดปกักิง่ และ ไวน์
แดง    (B/L/D) 

3  
เมอืงเซนิเจ ิน้ - เมอืงฮอ่งกง - วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - โรงงานเครือ่งประดบั 
– รา้นหยก - รพีลสั เบย ์-  ถนนนาธาน - ยา่นจมิซาจุย่ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็ก
แล็บกอ๊ก) - กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ พเิศษ !! เมนูหา่นยา่ง    (B/L/-) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

05 - 07 Jul 2018  9,999  12,999 12,999 5,900 3,000 

08 - 10 Jul 2018  9,999  12,999 12,999 5,900 3,000 

12 - 14 Jul 2018  9,999  12,999 12,999 5,900 3,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - ดสินยีแ์ลนด ์- 
เมอืงเซนิเจ ิน้    (-/-/-) 

02.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ K สาย
การบนิ HONG KONG AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ที่
ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

04.40  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ 
HONG KONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX762 

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

09.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

  



**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ย
โปรแกรม** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland) (รวมคา่เขา้เรยีบรอ้ยแลว้) ดนิแดนฝัน เขา้สู่

อาณาจักรแหง่เวทยม์นตร ์ทีไ่ดร้ับแรงบนัดาลใจจากเทพนยิายในฝัน ทีเ่ต็มไปดว้ยมนตร์
มายา ความสวยงาม ความตืน่เตน้ การส ารวจ และตวัละครของดสินีย ์ใหท้า่นเพลดิเพลนิไป
กบันานาเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิทัง้ 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , 
Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ทีด่นิของ Toy Story ทกุอยา่งไม่
ตอ้งจา่ยเงนิเพิม่ อาท ิการน่ังรถไฟไอน ้าโบราณเพือ่ชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของ
เหลา่ตวัการต์นูจากดสินยี,์ น่ังรถไฟเหาะที ่Space - Mountain , ชมภาพยนตรก์ารต์นูสามมติิ
ที ่Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอ้มแสง ส ีเสยีงอนัตระการตาที ่Festival of the 
Lion King และผจญภัยไปกบัการลอ่งเรอืเขา้ไปในป่าดงดบิที ่Rafts to Tarzan’s Tree 
House , หบุเขากรซิลยีห์มใีหญ ่รถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่นกบั Runaway Mine Cars , 
ไปในอาณาจักรของเลน่ในสวนหลงับา้นของ Andy เพลดิเพลนิกบัของเลน่และกจิกรรม
มากมายในโซน Toy Story Land 

             แนะโซนเครือ่งเลน่ใหม ่!! หนึง่ในซปุเปอรฮ์โีรท่ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุคนหนึง่ของโลกมา
อยูท่า่มกลางพวกเราเพลดิเพลนิไปกบัโลกทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของสตารค์ อนิดสัตรี!้ เชญิพบกบั
นวัตกรรมลา่สดุของสตารค์ดว้ยตาของคณุเอง ชมชดุ Iron Man Mark III ซึง่เป็นสญัลกัษณ์
ของไอรอ่นแมนไดอ้ยา่งใกลช้ดิเตาปฏกิรณ์อารค์และผลงานชิน้เอกดา้นเทคโนโลยลีา่สดุ 
Iron Wing ยานตา้นแรงโนม้ถว่ง 

 อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิน้ หรอื ซ าจ ัน่ , ซมิจุม่ (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ทา่น
จ าเป็นตอ้งรับสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง ทกุทา่น ** เป็นหนึง่ในเขต
เศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรง
ขา้มกบัเกาะฮอ่งกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื เขต
เมอืงเซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิเจิน้ สมัยกอ่นเมอืงเซนิเจิน้
เป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมง เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ไดถ้กูคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท า
ใหม้คีวามเจรญิ และความทันสมยัภายในเมอืงนีม้ากขึน้ มกีารจัดตัง้ตลาดหลกัทรัพย ์อาคาร
ส านักงาน โรงแรม และสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรก็เพิม่ขึน้เป็น 2 เทา่ ได ้
เวลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

พกัที ่     Fx Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

  

  



 

วนัที ่2  เมอืงเซนิเจ ิน้ - วดักวนอู - ศนูยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ – รา้นหยก – รา้นยางพารา– รา้นยา - 
หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์– ชมโชวน์ า้พุ พเิศษ !! เมนูเป็ดปกักิง่ และ ไวนแ์ดง    (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอ ูสญัลกัษณ์ของความซือ่สตัย ์ความ
กตญัญรููค้ณุความ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมทีา่นเปรยีบเสมอืนตวัแทนของ
ความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศตัร ูทา่นเป็นคนจติใจมั่นคงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอ
เลศิมาก และไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ยอดุชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพล ้า
แกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สตัย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเอง ดงันัน้ 
ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเองและครอบครัวในทกุๆ
ดา้น       น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง 
คณุภาพดขีองเมอืง ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี ่ น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรจนี 
บวัหมิะ (Herb Shop Snow Lotus) , รา้นยา ,รา้นยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูย์
รวมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คณุภาพดขีองเมอืงจไูห ่ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซน็เตอร ์ Lowu Shopping Center) แหลง่ละลายทรัพยข์องนักช ้

อปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ ่ของเมอืงเซนิเจิน้ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่งึดดูขาชอ้ปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิง
สว่นใหญจ่ะเรยีกทีน่ีว่า่ มาบญุครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบญุครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชัน้ ขา้งใน
ตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีห่อ้
ชือ่ดงัๆ ทัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็น กชุชี ่อามานี่ หลยุส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ีม่วีางขาย
ใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็ม ีแตไ่มเ่กนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน 
สว่นนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท 
ของไทย และดว้ยความทีส่นิคา้เลยีนแบบของจรงิเหลา่นี้มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกนักบัของจรงิเป็น
อยา่งมาก เหมอืนกนัแทบจะทกุกระเบยีดนิว้ เรยีกวา่เหมอืนกนัอยา่งกบัแกะก็วา่ได ้แยกไมอ่อกเลย
เวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหลา่นี้ขายดบิขายด ี

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ชมโชวน์ า้พุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน์ ้าพกุลางแจง้ ทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืง
เซนิเจิน้ ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทกุวันจันทร)์**โชวน์ ้าพเุตน้
ระบ าแหง่ใหมข่องเซนิเจิน้ ฉากหลงัเป็นเรอื Minghua (เดมิเรยีกวา่ Anceveller) ซึง่ในปี 1960 เรอื
ยอชทส์ดุหรทูีเ่ป็นของประธานาธบิดฝีรั่งเศส ชารล์สเ์ดอโกล ตอ่มาในปี 1973 ประเทศจนีไดซ้ือ้ตอ่และ
ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Minghua ทอดสมอที ่She Kou เมอืงเซนิเจิน้อยา่งถาวร การแสดงทีม่คีวามตืน่เตน้
อลงัการกบัแสง ส ีและไฟ ใหท้า่นไดช้มโชวอ์ยา่งใกลช้ดิ ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนูเป็ดปกักิง่ และ ไวนแ์ดง 

พกัที ่     Fx Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัที ่3  
เมอืงเซนิเจ ิน้ - เมอืงฮอ่งกง - วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - โรงงานเครือ่งประดบั – รา้นหยก - 
รพีลสั เบย ์-  ถนนนาธาน - ยา่นจมิซาจุย่ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - กรงุเทพฯ (สวุรรณ
ภมู)ิ พเิศษ !! เมนูหา่นยา่ง    (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ทา่นจ าเป็นตอ้งรับสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่น
ดา่นดว้ยตวัทา่นเอง ทกุทา่น ** มชีือ่อยา่งเป็นทางการวา่ เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรัฐประชาชน
จนี (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครอง
ตนเองรมิฝ่ังทางใตข้องประเทศจนี ในทางภมูศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแมน่ ้าจเูจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ 
ฮอ่งกงเป็นทีรู่จั้กในสกายไลน ์ Skyline) ขยายและทา่เรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. และประชากรกวา่เจ็ด
ลา้นคน เป็นเขตทีม่ปีระชากรอยูอ่าศยัหนาแน่นทีส่ดุเขตหนึง่ในโลก ประชากรฮอ่งกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 
6.4% มาจากกลุม่อืน่ ประชากรสว่นใหญท่ีพ่ดูภาษากวางตุง้ของฮอ่งกงก าเนดิจากมณฑลกวางตุง้ทีอ่ยูต่ดิ ซึง่
ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินสิตใ์นจนีแผน่ดนิใหญต่ัง้แตค่รสิตท์ศวรรษ 
1930 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีให ้
ความเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่ ในสมัยทีป่ระเทศจนียังไมไ่ด ้
รวมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปัจจบุนันี้ แตล่ะแควน้ ตา่งปกครองกนัเองและมกีารตอ่สูเ้พือ่ชว่งชงิอาณาจักร
นอ้ยใหญ ่ต านาน แชกงหมวิ ศาลของทา่นแชกง ซึง่มปีระวัตเิลา่ตอ่กนัมาวา่ ขณะนัน้เองยังมนัีกรบเอกชือ่ "แช 
กง" เป็นแมท่ัพปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญต่า่งก็ย าเกรงตอ่ก าลงัพลทีก่ลา้หาญในกองทัพของทา่น 
ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศตัรทูกุทศิทาง ทกุๆครัง้ ทา่นใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึน า
ขบวนในกองทัพ เหลา่ทหารกลา้ มคีวามเชือ่วา่เมือ่พกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันี้ไป ณ ทีใ่ดๆ กงัหนันี้จะชว่ยเสรมิ
สริมิงคล น าพาแตค่วามโชคด ีมอี านาจเขม้แข็ง เสรมิก าลงัใจใหแ้กก่องทัพของทา่น ชือ่เสยีงในการน าทัพสูศ้กึ
ของทา่นจงึเป็นต านานมาจนทกุวนันี้ เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละอนุรักษ์
โบราณสถานซึง่อยูท่างดา้นหลงัของเรอืนใหม ่วัดเรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟตุ 
ดา้นในมรีปูปัน้สงูใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแหง่นี้ ซ ึง่ทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ 
และมกีงัหนัอยูห่ลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมนุกงัหนั หรอืทีเ่รยีกวา่ "กงัหนัน า
โชค" เพือ่หมนุแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวัดจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสน่ันเพือ่ความเป็น
สริมิงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ทีว่ดัแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จดุทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยูก่ลางแจง้ ส าหรับการไหวข้อพรเทพเจา้แชกง ทางวัด
จะจัดเป็นชดุ ส าหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง คา่ใชจ้า่ย 38เหรยีญ ในชดุนัน้จะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชดุ , ธปู
มังกรสแีดง 3 ดอก , ธปูดอกเล็ก 1 ก า พอซือ้ธปูเสร็จแลว้ ทา่นสามารถยืน่ธปูชดุนี้ใหเ้จา้หนา้ทีช่ว่ยจดุไดเ้ลย 
ระหวา่งรอเจา้หนา้ทีจ่ดุธปู ใหเ้ราน ากระดาษไหวเ้จา้ทีไ่ดม้า เขยีนชือ่ นามสกลุ วนั เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ 



เพือ่สะเดาะเคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เขา้มา น าพาสิง่ไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้) 

1.  ขัน้ตอนแรกใหเ้ราหนัออกจากวัด แลว้ บอกชือ่ นามสกลุ วนั เดอืน ปีเกดิ แลว้บอกวัตถปุระสงคท์ีม่าท าบญุวัด
นี้ ไหว ้3 ครัง้  

2.  หนักลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธปู  

3.  ใหเ้ราปักธปูมังกรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4.  ตอ่ไปน าธปูดอกเล็กหนัหนา้เขา้วัด ไหวพ้รอ้มบอกชือ่ นามสกลุ อกีครัง้ ปักธปูเล็กทัง้3. กระถาง กระถาง ละ 
3 ดอก 

5.  เมือ่ปักธปูทัง้ 3 ดอกเสร็จ ยังเหลอืธปูอยูก่ าใหญ่ๆ  ใหเ้ราแยกไวก้อ่น 3ดอก เพือ่ไปปักดา้นใน 

6.  สว่นทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ  ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จ กอ่นทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้นใน 

วธิสีกัการะดา้นใน  

1.  หลงัจากจดุธปูไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสกัการะทา่นดา้นใน และยนือยูเ่บือ้งหนา้รปูปัน้ขนาดมหมึาของทา่นแช
กง พรอ้มธปู 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหนา้ทา่น อยา่งมุง่มั่น และตัง้ใจ แลว้จงึไป
หมนุกงัหนั ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รปูปัน้ทา่นแชกง 

2.  วธิหีมนุกงัหนั ใหห้มนุ 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชือ่วา่ "กงัหนัน าโชค" จะหมนุแตส่ ิง่ดีๆ  
เขา้มาในชวีติ โดยหลกัการทีถ่กูบอกตอ่ คอื หมนุตามเขม็นาฬกิา 3 ครัง้ 

3.  กอ่นทีจ่ะออกจากวัดอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดงัสน่ันเพือ่ใหพ้รนัน้สมปรารถนาและใหด้งัทั่วฟ้าดนิ (มเีคลด็ลบั
คอืหากไหวพ้ระกอ่นเทีย่ง ใหต้รีะฆังกอ่นตกีลอง แตห่ากเราไปไหวต้อนบา่ย ใหต้กีลองกอ่นตรีะฆัง จงึจะเป็น
ล าดบัพธิกีรรมทีถ่กูตอ้ง) 

4.  ผูท้ีเ่คยซือ้จีก้งัหนัแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรทา่นแชกง เดนิวนรอบกระถางธปู 3 รอบ และ
ขอพรใหก้งัหนัน าแตส่ ิง่ทีด่ ีๆ  เขา้มา 

5.  ส าหรับกระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใสใ่นรถเข็น มจีดุใสอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ ใหน้ าไปวางในรถไดเ้ลย โดยทีจ่ะมี
เจา้หนา้ทีช่ว่ยน าไปท าพธิใีห ้เป็นอนัเสร็จพธิ ี

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดไหวพ้ระสละโสด และเสีย่ง
เซยีมซสีดุแมน่ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญา้
ไดรั้บการดแูลอยา่งพถิพีถัิน วัดจนีขนาดใหญท่างตอนเหนือของประเทศฮอ่งกง  ฝ่ังแผน่ดนิใหญ)่ อยูถ่นน
หวังตา้เซยีน ยา่นชกัอนั ประเทศฮอ่งกง ซึง่วัดแหง่นี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้
หลกัของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน แตเ่ป้าหมายของคนโสดอยากมคีูไ่มใ่ชก่ารขอความรักจากเทพเจา้องคน์ีแ้ต่
อยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรปูปัน้สี

ทองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยูด่า้นหลงัประทับอยู ่ซ ึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้องค์
นี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี



กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนูหา่นยา่ง   

น าทา่นเดนิทางสู ่รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจันทนเ์สีย้วแหง่นี้ ทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ และยังใช ้

เป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งมรีปูปัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้อง
คุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่
กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 
ปี 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพือ่เลอืกซือ้เครือ่งประดบัทีส่วยงาม ไมเ่หมอืน
ใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่า่นรัก หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรับเสรมิดวงชะตาของตวัทา่นเอง ซึง่มลีกัษณะสวยงาม 
โดดเดน่ เป็นรปูกงัหนัลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมกนัทั่วโลก ทีถ่อืก าเนดิขึน้ทีน่ี่ น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก 
(Chinese Jade Shop) น าทกุทา่นแวะเลอืกซือ้สนิคา้หยกคณุภาพดขีองฮอ่งกงไดท้ีน่ี ่ น าทา่นเดนิทางสู ่
ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่น จมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) มักจะตัง้ตน้
กนัที ่สถานีจมิซาจุย่มรีา้นขายของทัง้ เครือ่งหนัง , เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถา่ยรปู ฯลฯ และสนิคา้
แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายม ีShopping Complex ขนาดใหญช่ือ่ 
Ocean Terminal ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชือ่มตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึ กนั
ได ้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเชก็แล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง 

  

21.45  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ HONG KONG 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX761 

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

23.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ

 

 ** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกตัว๋ภายใน  ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทัวร ์, ตัว๋รถไฟ) 
กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ทกุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิ
ภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่น
เอง ** 

 

 



หมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตาม
ธรรมเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท / ทรปิ / ตอ่ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่
ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

* อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท * 

 ** กรณีทีย่กเลกิวซ๋ีาหนา้ดา่น อตัรานี ้ยงัไมร่วม คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจนีกรณี
ประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีคร ัง้ กรณีมกีารประกาศใหย้ ืน่ขอวซีา่กระทนัหนักอ่นการ
เดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144) จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละประมาณ 1,500 บาท (ยืน่ธรรมดา 5 
วนัท าการ) 2,550 บาท (ยืน่แบบเรง่ดว่น 3 วนัท าการ) 3,150 บาท (ยืน่แบบเรง่ดว่นพเิศษ) 
โดยยืน่วซีา่ทีส่ถานทตูจนี ** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท (ไมม่ที ีน่ ัง่บน
เครือ่งบนิ) ** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอื
หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์
กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ ** 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา ทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา 
คร ูธุรกจิขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่
สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหม่
ทกุคร ัง้ ไมส่ามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซรีีส่ไ์ด ้กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง ** 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง 

ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ** 

  

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป และ กลับตามรายการทีร่ะบ ุชัน้ Economy Class รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและค่
ภาษีน ้ามันทกุแหง่ 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ

- คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่  พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์
การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและความ
เหมาะสม 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ



- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  

- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ ่ตามเงือ่นไขทีท่างบรษัิท กับ 
สายการบนิ HONG KONG AIRLINES คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทกุทา่น โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้ง
เครือ่งบนิได ้ทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม 1 ชิน้ เทา่นัน้ และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มนี ้าหนักไมเ่กนิ 
7 กโิลกรัม เทา่นัน้ 

- คา่มัคคเุมศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- คา่เบีย้ประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  เงือ่นไข
ตามกรรมธรรม)์ 

  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกั
รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ ทา่นละ 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท/
ทรปิ/ตอ่ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี 
ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจ
ของทา่น 

×  ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท (มาตรา144) 

× กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผู ้
เดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื 



เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วาง
แผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 
การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วฮอ่งกง 
ตามกฎหมายของประเทศฮอ่งกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็น
หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

-  หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทกุทา่น จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน ณ วนั
เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราทีด่า่นตรวจคน
ออก และ เขา้เมอืง 

- ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

จะตอ้งถอืจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา และ มารดา ทีอ่อกจากส านักงานเขต
ตามทะเบยีนบา้นทีท่า่นอยูอ่าศยั 

- เนื่องจากการทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ทา่นไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้ับบรกิาร 

- กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 
หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารดุ เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่น
เดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้กรณุาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของทา่นใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นออกเดนิทาง 
กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใช ้

ฉบบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลู
หนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกตัว๋เครือ่งบนิ จะ
สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออก
เดนิทางประมาณ 14-20 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็น
ส าคญั 

- เงือ่นไขการยกเลกิการจอง เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิ เป็นตัว๋เครือ่งบนิชนดิราคาพเิศษ  กรุ๊ป) ราคาตัว๋
เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี 

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้ม
กนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัร์
เรยีกเก็บ 



- เกีย่วกบัการจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้แตท่ัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้า่นทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั อยา่งทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้  กรณีตัว๋ Refund ได ้
หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั 
จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว  Single) และหอ้งคู ่ Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 
3 เตยีง  Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บั
ระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรับเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากความ
ลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่ัก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล 
อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม  ซึง่เป็น
เหตกุารณ์ทีน่อกเหนือการควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้
เป็นส าคญั 

- กรณีทีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ 
สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที่
ทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัร์
ทัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

- หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา
จา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ใน
กรณีดงันี้ 

Ø      กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็
ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

Ø      กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

Ø      กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื 
คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

- เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 
วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

- มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว อาจไมม่ี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด 

- บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน โดยเริม่แจกในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันสดุทา้ย ของ
การเดนิทาง ยกเวน้วันอสิระจะไมม่นี ้าดืม่แจก 

  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

·  กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 45 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระ
เงนิเต็มจ านวน หลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายใน 24 ชัว่โมง 

·  กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

·  สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

·  หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งโดยอตัโนมัตใิหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่โดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

·  หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งโดยอตัโนมัตใิหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่โดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

·  หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งโดยอตัโนมัตใิหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่โดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

·  หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 



·  เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

·  หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผูจ้อง 
โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่าน
สะดวก 

·  ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกที่มีรูปถ่าย และ 
ขอ้มลูผูเ้ดนิทางครบถว้นชดัเจน โดยลงลายมอืชือ่พรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วโปรแกรมใด 
, พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ะดวกใหต้ดิตอ่กรณีทีท่่านไม่สง่
ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษัิทฯ ไม่
วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด
ชือ่ - นามสกลุ และ อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ 

Ø ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม 
 ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการ
บนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้ ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่ กรณีทีก่ระเป๋าของท่านไม่เป็นไป
ตามเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด) 

Ø ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 
และมคีวามกวา้ง ยาว และ สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร  9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร 
 21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร  18 นิว้) ขนาดตามความเหมาะสม ไม่สามารถน าของเพลง และ ของมคีน
ขึน้บนเครือ่งได ้กรณีทีท่่านจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย จ าเป็นจะตอ้งใสก่ระเป๋าเพือ่โหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง 
หากไปถงึดา่นตรวจสมัภาระและยังอยูใ่นกระเป๋าถอืขึน้บนเครือ่งบนิ ทา่นจะตอ้งทิง้วัตถนัุน้ๆ 



Ø เกี่ยวกับแบตเตอรี่ส ารอง หรือ อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ทุกชนิด กรมการขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ หรอื ไออาตา้  IATA) มกีฎมาตราฐานความปลอดภัยเกีย่วกับการน าแบตเตอรีข่ ึน้บนเครือ่งบนิ 
หา้มน าแบตเตอรีส่ ารอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ แตส่ามารถใสก่ระเป๋าสมัภาระถอื
ขึน้บนเครือ่งบนิได ้ตามความจดุงันี้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 10 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่ระบุ
จ านวนชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้า ตัง้แต ่20,000 – 32,000 mAh (หรอืมากกว่า 160 Wh.) สามารถ
น าขึน้เครือ่งได ้ทา่นละไมเ่กนิ 2 ชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh) ไมอ่นุญาตใหน้ าขึน้
เครือ่งในทกุกรณี 

Ø กรณีทีต่อ้งมกีารเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่า
กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ
สว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนักเกนิ  ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

Ø ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผูโ้ดยสารทกุกรณี 

  

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 


