
 
 

 

 

 

 

 

HKG10 ฮ่องกง นองปิง เซินเจ้ิน (CX) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัท่ี 1  
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) –  เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) – กระเช้านองปิง 360 องศา-ซิต้ี

เกทเอาทเ์ลท - เมืองเซินเจ้ิน  
                                                                                                                    (-/-/-)                                            

 

04.00 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 เคาน์เตอร์

เช็คอนิ M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ

พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

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 ** 

หรอื 
05.00 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 เคาน์เตอร์

เช็คอนิ M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ

พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
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 ** 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 
 

หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 
 น าท่านเดนิทางสูส่ถานี กระเชา้นองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ทีย่าวทีส่ดุในโลก 

จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงใน เวลา 25 นาที ท่านจะไดช้มทวิทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะ
ลันเตา พบกับ สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือ
ระดับน ้าทะเล 371 เมตร น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระใหญโ่ปหลนิ (Polin Monastery) เพือ่ให ้
ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโปหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา เพือ่เป็นสริมิงคล 
** ในกรณีทีก่ระเชา้นองปิง งดใหบ้รกิาร ไมว่า่เหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ปรับเปลีย่น
โปรแกรมเป็นน่ังรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน **                 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 
              น าทา่นเดนิทางสู ่ซติ ี ้เกท เอาทเ์ล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญท่ีส่ดุของ   
              ฮอ่งกง อยูใ่กลก้ับสนามบนิฮอ่งกง ตดิกับสถานรีถไฟ Tung Chung Station ซึง่เป็นสถานทีข่ ึน้ 
              กระเชา้ไปไหวพ้ระใหญน่องปิงมแีบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทัง้   
              คนฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่วตา่งพากันมาชอ้ปป้ิงกันทีน่ีจ่นเต็มหา้งเลยทเีดยีว 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 ,  
              Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani Exchange , Bally , Crocs ,  
              Columbia , Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ  
              Timberland  

     ค า่        อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนิเจ ิน้ หรอื ซ าจ ัน่ , ซมิจุม่ (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่าน

จ าเป็นตอ้งรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** เป็นหนึ่งในเขต

เศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้ม

กับเกาะฮอ่งกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื เขตเมอืงเซนิ

เจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิ้น และเขตมณฑลเซนิเจิ้น สมัยก่อนเมืองเซนิเจิน้เป็นเพียง

หมู่บา้นชาวประมง เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวาม

เจรญิ และความทันสมัยภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีารจัดตัง้ตลาดหลักทรัพย ์อาคารส านักงาน 

โรงแรม และสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรก็เพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า ไดเ้วลาอันสมควร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

 
พกัที ่ Fx Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่  

   

 

 

 
 

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%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


 
 

วนัท่ี 2  
เมืองเซินเจ้ิน - วดักวนอ ู- ศนูยส์มนุไพรจีน บวัหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา– ร้านยา - หล่อหวู่ 

ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์– ชมโชวน์ ้าพ ุพิเศษ !! เมนูเป็ดปักก่ิง และ ไวน์แดง                              (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอ ูสัญลักษณ์ของความซือ่สัตย ์

ความกตัญญรููค้ณุความ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืน

ตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตรู ท่านเป็นคนจติใจมั่นคงดั่งขนุเขา 

มสีตปัิญญาเลศิ และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่าง

ไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สัตย ์หรอืบรวิาร

ทีไ่วใ้จไดน่ั้นเอง ดังนัน้ ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหท้่านเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่

ตนเองและครอบครัวในทกุๆดา้น น าท่านเดนิทางสู ่ รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , 

ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก

ไดท้ีน่ี ่ น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ (Herb Shop Snow Lotus) , รา้นยา ,

รา้นยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คณุภาพดขีอง

เมอืงจไูห ่ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี ่ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิทางสู ่หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลาย

ทรัพยข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิน้ แหล่งชอ้ปป้ิงทีด่งึดูดขาช ้

อปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมอืงจีน ที่นี่จะเหมอืนมาบุญ

ครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็น

สนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีห่อ้ชือ่ดังๆ ทัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็น กชุชี ่อามานี่ หลยุส ์วติตอง 

เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราดา้ ฯลฯ ที่นี่มวีางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 

หยวนก็ม ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬกิาขอ้มือ ของปลอม ราคา 

ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความที่

สนิคา้เลยีนแบบของจรงิเหลา่นี้มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกันกับของจรงิเป็นอยา่งมาก เหมอืนกัน

แทบจะทุกกระเบยีดนิว้ เรยีกวา่เหมอืนกันอยา่งกับแกะก็วา่ได ้แยกไมอ่อกเลยเวลาเอาของจรงิ

กับของเลยีนแบบมาเทยีบกัน จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหลา่นีข้ายดบิขายดเีป็นอยา่งมาก 

 ชมโชวน์ า้พุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน์ ้าพุกลางแจง้ ทีใ่หญท่ีส่ดุใน

เมอืงเซนิเจิน้ ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวันจันทร)์**โชว์

น ้าพุเตน้ระบ าแหง่ใหมข่องเซนิเจิน้ ฉากหลังเป็นเรอื Minghua (เดมิเรยีกวา่ Anceveller) ซึง่ใน

ปี 1960 เรือยอชท์สุดหรูที่เป็นของประธานาธบิดีฝร่ังเศส ชาร์ลสเ์ดอโกล ต่อมาในปี 1973 

ประเทศจนีไดซ้ือ้ตอ่และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Minghua ทอดสมอที ่She Kou เมอืงเซนิเจิน้อยา่ง

ถาวร การแสดงทีม่คีวามตืน่เตน้อลังการกับแสง ส ีและไฟ ใหท้่านไดช้มโชวอ์ย่างใกลช้ดิ ได ้

เวลาอันสมควร น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนเูป็ดปกัก ิง่ และ ไวนแ์ดง 

พกัที ่ Fx Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 



 
 
 

วนัท่ี 3  

 เมืองเซินเจ้ิน - เมืองฮ่องกง - วดัแชกงหมิว - วดัหวงัต้าเซียน - รีพลสั เบย ์- โรงงานเครื่องประดบั 

– ร้านหยก - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - กรงุเทพฯ 

(สวุรรณภมิู) พิเศษ !! เมนูห่านย่าง                                                                              (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ท่านจ าเป็นตอ้งรับสัมภาระและ

ดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** ฮ่องกงชือ่อย่างเป็นทางการว่า เขตบรหิาร

พเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี (Hong Kong Special Administrative Region of 

the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝ่ังทางใตข้องประเทศจนี ในทาง

ภมูศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแมน่ ้าจูเจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮอ่งกงเป็นทีรู่จั้กในสกายไลน ์

(Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. และประชากรกวา่เจ็ดลา้นคน เป็น

เขตทีม่ปีระชากรอยูอ่าศัยหนาแน่นทีส่ดุเขตหนึง่ในโลก ประชากรฮอ่งกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี 

และ 6.4% มาจากกลุม่อืน่ ประชากรสว่นใหญท่ีพู่ดภาษากวางตุง้ของฮอ่งกงก าเนดิจากมณฑล

กวางตุง้ทีอ่ยู่ตดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินสิตใ์นจนี

แผน่ดนิใหญต่ัง้แตค่รสิตท์ศวรรษ 1930 

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 พเิศษ !! เมนหูา่นยา่ง   

 น าทา่นเดนิทางสู ่รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้วแหง่นี้ ทีส่วยทีส่ดุแหง่

หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งมรีูปป้ันของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แม่

ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่

ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล 

ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  
 น าท่านเดนิทางสู ่ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพือ่เลอืก

ซือ้เครื่องประดับที่สวยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นที่ท่านรัก 

หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรับเสรมิดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึง่มลีักษณะสวยงาม 

โดดเด่น เป็นรูปกังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมกันท่ัวโลก ทีถ่อืก าเนิด

ขึน้ทีน่ี่ น าท่านเดนิทางสู ่ รา้นหยก (Chinese Jade Shop) น าทุกท่าน

http://money.sanook.com/economic/goldrate/


 
 

แวะเลอืกซือ้สนิคา้หยกคณุภาพดขีองฮอ่งกงไดท้ีน่ี่  น าท่านเดนิทางสู ่ถนนนาธาน (Nathan 

Road) ใหท้่านเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) มักจะตัง้ตน้กันที ่

สถานจีมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทัง้ เครือ่งหนัง , เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถ่ายรูป ฯลฯ 

และสินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอันซับซอ้นมากมายม ี

Shopping Complex ขนาดใหญช่ือ่ Ocean Terminal ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีง

รายกันและมทีางเชือ่มตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึ กันได ้

 

 

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 

หรอื 
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 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 
 

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

ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให้

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 ่

(เด็กต า่

กวา่18มี

เตยีง) 

หอ้งพกั

เดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

เดอืนกนัยายน 2561 

28-30 กนัยายน 61 
28SEP  CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 
30SEP  CX709 HKG-BKK 22.25-00.15 10,900 13,900 3,000 7,900 

 
 

** 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) 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอื

หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ ** 

ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์100 USD  

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีและฮ่องกงรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนีและฮ่องกง

เพ่ือโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ ผา้ไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม 

หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรียน

ช้ีแจงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอยู่

กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงค์

จะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจาก

ท่านเป็นจ  านวนเงิน 400 หยวน / คน / รา้น 

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา ทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู

ธุรกจิขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานที่



 
 
ขอดงูาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหมท่กุคร ัง้ ไม่

สามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซรี ีส่ไ์ด ้กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง ** 

 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทีร่ะบุ ชัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษสีนามบนิและ

ค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขทีท่างบรษิทั กบั สายการ

บนิ Cathay Pacific คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้งเครื่องบนิได ้ท่านละไม่เกนิ 

30 กิโลกรมั 1 ช้ิน เท่านัน้ และ สมัภาระท่ีถือขึ้นเคร่ือง มีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

โรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

          ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 ค่าวีซ่ากรุป๊หน้าด่าน (มาตรา 144 ) ราคา 1,500 บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 



 
 

× ในกรณีที่ประเทศจนี มปีระกาศให้ยื่นขอวีซ่ากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมี

ค่าใชจ้า่ยเพิม่ท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วนัท าการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบ

เรง่ด่วน 3 วนัท าการ) 4,150 บาท โดยยืน่วซี่าทีส่ถานทตูจนี  

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

ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง

กลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง จ านวน 10,000 

บาท  หลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่โดยอตัโนมตัใิห้ลูกคา้ท่านอื่นทีร่ออยู่ โดยไม่ต้องแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้า 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชื่อส ารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะต้องส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกทีม่รีปูถ่าย และ ขอ้มลูผู้

เดนิทางครบถ้วนชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึง

ประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพรอ้มยนืยนัว่าต้องการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่

ท่านเดนิทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

หน้าแรกทีม่รีปูถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถ้วนชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - 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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแล้ว

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการ

น าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น 

สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีด

วนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

หกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 



 
 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋

เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ได้ทุก

กรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได ้

หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่

ท่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน

ในกรณีดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที่

ทางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึ้นต ่า 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผู้

เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบรษิัทยนิดทีี่จะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อน

การเดินทางไปในพีเรยีดวันอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการ

เดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ี ต้องท า วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้

วีซ่ากรุป๊) 



 
 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และ

คนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็น

หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผู้เดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส าหรบัประทบัตราที่ด่านตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษิัทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รบั

บรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึน้ และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านช ารุด เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่

ว่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้

ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรยีบร้อยก่อนออก

เดนิทาง กรณชี ารดุ กรณุาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่

โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย พรอ้มกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลง

ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะ

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

ส าคญั 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบัพรอ้ม

กนั หากต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษิทัทวัร์

เรยีกเกบ็ 



 
 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อยา่งทีด่สีุด 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

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

(Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการ

จดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อ

จลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ง

เป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบรษิัท) โดยทางบรษิัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าใชจ้า่ย เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อน

วนัเดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  



 
 

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากได้ส ารอง

โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน

ตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้  

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 

ขอสงวนสทิธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คอื 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเดี่ยว อาจไม่มี

ค่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดทา้ย ของ

การเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดื่มแจก 

 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 


