
 
 

 

HKG01 ฮ่องกง เซินเจ้ิน ดิสนียแ์ลนด ์(HX) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บนิดว้ยสายการบนิ Hongkong Airline (HX) : ขึน้เครื่องทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1  
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) –  เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - ดิสนียแ์ลนด ์- เมืองเซินเจ้ิน  

                                                                                                                                                      (-/-/-)                                            

01.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ K สายการบนิ  HONG 

KONG AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน

การเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่

อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

04.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ HONG 

KONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX762 

** บรกิารอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

08.20  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเรว็กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

หรอื 

00.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ K สายการบนิ  HONG 

KONG AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน

การเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่

อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ ปรบัและจบั 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

03.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ HONG 

KONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX780 

** บรกิารอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

08.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเรว็กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลท์บินท้ายโปรแกรม** 

 

         นําท่านเดนิทางสู่ ดิสนียแ์ลนด ์(Disneyland) (รวมค่าเข้าเรียบร้อยแล้ว ) ดนิแดนฝัน เขา้สู่อาณาจกัร
แห่งเวทยม์นตร ์ทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายในฝัน ทีเ่ตม็ไปดว้ยมนตรม์ายา ความสวยงาม ความ



 
 

ตื่นเตน้ การสํารวจ และตวัละครของดสินีย์ ใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบันานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ทัง้ 
7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ 
ทีด่นิของ Toy Story ทุกอย่างไม่ตอ้งจ่ายเงนิเพิม่  อาท ิการนัง่รถไฟไอน้ําโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก  , 
ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการต์ูนจากดสินีย์ , นัง่รถไฟเหาะที ่ Space - Mountain , ชมภาพยนตร์
การต์ูนสามมติทิี ่ Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอ้มแสง ส ีเสยีงอนัตระการตาที ่ Festival of 
the Lion King และผจญภยัไปกบัการล่องเรอืเขา้ไปในป่าดงดบิที ่ Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบ
เขากรซิลยีห์มใีหญ่ รถรางตะลุยขมุทองแดนเถื่อนกบั Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจกัรของเล่นใน
สวนหลงับา้นของ Andy เพลดิเพลนิกบัของเล่นและกจิกรรมมากมายในโซน Toy Story Land 

 แนะโซนเครื่องเล่นใหม่ !! หนึ่งในซุปเปอรฮ์โีร่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา

เพลดิเพลนิไปกบัโลกทีน่่าตื่นตาตื่นใจของสตารค์ อนิดสัตรี้ ! เชญิพบกบันวตักรรมล่าสุดของสตารค์ดว้ย

ตาของคุณเอง ชมชดุ  Iron Man Mark III ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของไอร่อนแมนไดอ้ย่างใกลช้ดิเตาปฏกิรณ์

อารค์และผลงานชิน้เอกดา้นเทคโนโลยลี่าสุด Iron Wing ยานตา้นแรงโน้มถ่วง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อิสระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเซินเจ้ิน  หรือ ซาํจัน่ , ซิมจุ่ม  (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็นตอ้งรบั

สมัภาระและดูแลสมัภาระผา่นด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน ** เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑล

กวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝัง่ตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีืน้ที ่ 2,020 ตาราง

กโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื เขตเมอืงเซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑล

เซนิเจิน้ สมยัก่อนเมอืงเซนิเจิน้เป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง เมื่อปี ค .ศ. 1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขต

เศรษฐกจิพเิศษทําใหม้คีวามเจรญิ และความทนัสมยัภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์

อาคารสํานกังาน โรงแรม และสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้จํานวนประชากรกเ็พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า ไดเ้วลา

อนัสมควร นําท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 

พกัท่ี Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า 

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%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 ู- ศนูยส์มุนไพรจีน บวัหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา– ร้านยา - หล่อหวู่ 

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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ วดักวนอู  (Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู  สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความ

กตญัํูรูคุ้ณความ  ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของ

ความเขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไม่ครัน่ครา้มต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลศิ และ

ไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอให้ท่านชว่ยอุดชอ่งวา่งไม่ใหเ้พลีย่งพลํ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม 

และใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง ดงันัน้ ประชาชนคนจนีจงึ

นิยมบูชา และกราบไหท้่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คุณภาพดขีอง

เมอืง ท่านสามารถเลอืกซื้อเพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่  นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรจีน  บวัหิมะ  (Herb 

Shop Snow Lotus) , ร้านยา ,ร้านยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูย์รวมสนิคา้พืน้เมอืง ทีม่ี

ชือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืงจูไห่ ท่านสามารถเลอืกซื้อเพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

นําท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์ (Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรพัยข์องนกัช้

อปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิน้  แหล่งชอ้ปป้ิงทีด่งึดูดขาชอ้ปทัง้หลาย นกัชอ้ปป้ิง

ส่วนใหญ่จะเรยีกทีน่ี่วา่ มาบุญครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบุญครองบา้นเรา ตกึสูง 5 ชัน้ ขา้งในตกึ

จะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึ่งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพดัยีห่อ้ชือ่

ดงัๆ ทัง้นัน้ ไม่วา่จะเป็น กุชชี ่อามานี่ หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขายให้



 
 

เลอืกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วน

นาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท ของ

ไทย และดว้ยความทีส่นิคา้เลยีนแบบของจรงิเหล่านี้มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกนักบัของจรงิเป็นอย่างมาก 

เหมอืนกนัแทบจะทุกกระเบยีดนิ้ว เรยีกวา่เหมอืนกนัอย่างกบัแกะกว็า่ได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิ

กบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึทําใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี้ขายดบิขายดเีป็นอย่างมาก 

 ชมโชวน้ํ์าพ ุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน้ํ์าพุกลางแจง้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงเซนิเจิน้ 

ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวนัจนัทร์)**โชวน้ํ์าพุเตน้ระบําแห่งใหม่

ของเซนิเจิน้ ฉากหลงัเป็นเรอื Minghua (เดมิเรยีกวา่ Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรอืยอชทส์ุดหรูทีเ่ป็น

ของประธานาธบิดฝีรัง่เศส ชารล์สเ์ดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจนีไดซ้ื้อต่อและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น 

Minghua ทอดสมอที ่ She Kou เมอืงเซนิเจิ้ นอย่างถาวร การแสดงทีม่คีวามตื่นเตน้อลงัการกบัแสง ส ี

และไฟ ใหท้่านไดช้มโชวอ์ย่างใกลช้ดิ ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั  

คํา่          บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนูเป็ดปักก่ิง และ ไวน์แดง 

พกัท่ี Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 3  

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

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

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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระ

ผา่นด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน **  ฮ่องกง ชือ่อย่างเป็นทางการวา่  เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่ง

สาธารณรฐัประชาชนจนี  (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of 

China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝัง่ทางใตข้องประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแม่น้ําจู



 
 

เจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮ่องกงเป็นทีรู่จ้กัในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อ

ที ่1,104 กม. และประชากรกวา่เจด็ลา้นคน เป็นเขตทีม่ปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นทีสุ่ดเขตหนึ่งในโลก 

ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทีพู่ดภาษากวางตุง้

ของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวาง ตุง้ทีอ่ยู่ตดิ ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครอง

ระบอบคอมมวินิสตใ์นจนีแผน่ดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 

นําท่านเดนิทางสู่  วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม  (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาว

จนีใหค้วามเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึตํานานแห่งนกัรบราชวงศซ่์ง ในสมยัที่

ประเทศจนียงัไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปัจจุบนันี้ แต่ละแควน้  ต่างปกครองกนัเองและมกีาร

ต่อสูเ้พื่อชว่งชงิอาณาจกัรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึ่งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาวา่ 

ขณะนัน้เองยงัมนีกัรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่ต่างกย็ําเกรง

ต่อกําลงัพลทีก่ลา้หาญในกองทพัของท่าน ยามทีอ่อกรบเพื่อตา้นขา้ศกึศตัรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใช้

สญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัตดิไวด้า้นหน้ารถศกึนําขบวนในกองทพั เหล่าทหา รกลา้ มคีวามเชือ่ วา่เมื่อ

พกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนันี้ไป ณ ทีใ่ดๆ กงัหนันี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล นําพาแต่ความโชคด ีมอีํานาจ

เขม้แขง็ เสรมิกําลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชือ่เสยีงในการนําทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นตํานานมาจนทุก

วนันี้ เมื่อ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึ่งอยู่

ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรีูปปัน้

สูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจําวดัแห่งนี้ ซึ่งทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหา รแบบโบราณ และมี

กงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหนั หรอืทีเ่รยีกวา่  "กงัหนันํา

โชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออกจากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อ

ความเป็นสริมิงคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วธิสีกัการะบูชาเทพเจา้ทีว่ดัแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จุดทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยู่กลางแจง้  สําหรบัการไหวข้อพรเทพเจา้แชกง 

ทางวดัจะจดัเป็นชดุ สําหรบัไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง ค่าใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชดุนัน้จะมกีระดาษไหวเ้จา้ 

1 ชดุ , ธูปมงักรสแีดง 3 ดอก , ธูปดอกเลก็ 1 กํา พอซื้อธูปเสรจ็แลว้ ท่านสามารถยื่นธูปชดุนี้ให้

เจา้หน้าทีช่ว่ยจุดไดเ้ลย ระหวา่งรอเจา้หน้าทีจุ่ดธูป ใหเ้รานํากระดาษไหวเ้จา้ทีไ่ดม้า เขยีนชือ่ นามสกุล 

วนั เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห์   เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เขา้มา 

นําพาสิง่ไม่ดอีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้) 

1. ขัน้ตอนแรกใหเ้ราหนัออกจากวดั แลว้ บอกชือ่ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ แลว้บอกวตัถุประสงคท์ีม่า

ทําบุญวดันี้ ไหว ้3 ครัง้  

2. หนักลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธูป  

3. ใหเ้ราปักธูปมงักรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4. ต่อไปนําธูปดอกเลก็หนัหน้าเขา้วดั ไหวพ้รอ้มบอกชือ่ นามสกุล อกีครัง้ ปักธูปเลก็ทัง้ 3. กระถาง 

กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมื่อปักธูปทัง้ 3 ดอกเสรจ็ ยงัเหลอืธูปอยู่กําใหญ่ๆ ใหเ้ราแยกไวก้่อน 3ดอก เพื่อไปปักดา้นใน 

6. ส่วนทีเ่หลอืกําใหญ่ๆ ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้นใน 

 วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลงัจากจุดธูปไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสกัการะท่านดา้นใน และยนือยู่เบือ้งหน้ารูปปัน้ขนาดมหมึาของ

ท่านแชกง พรอ้มธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมัน่ และ

ตัง้ใจ แลว้จงึไปหมุนกงัหนั ทีอ่ยู่สองดา้นขา้งๆ รูปปัน้ท่านแชกง 

2. วธิหีมุนกงัหนั ใหห้มุน 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชือ่วา่ "กงัหนันําโชค " จะหมุน

แต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลกัการทีถู่กบอกต่อ คอื หมุนตามเขม็นาฬกิา 3 ครัง้ 

3. ก่อนทีจ่ะออกจากวดัอย่าลมืตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อใหพ้รนัน้สมปรารถนาและใหด้งัทัว่ฟ้าดนิ  (มี

เคลด็ลบัคอืหากไหวพ้ระก่อนเทีย่ง ใหต้รีะฆงัก่อนตกีลอง แต่หากเราไปไหวต้อนบ่าย ใหต้กีลองก่อนตี

ระฆงั จงึจะเป็นลําดบัพธิกีรรมทีถู่กตอ้ง) 

4. ผูท้ีเ่คยซื้อจีก้งัหนัแชกงหมวิจา กรา้น สามารถนําไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถางธูป 3 

รอบ และขอพรใหก้งัหนันําแต่สิง่ทีด่ ีๆ  เขา้มา 

5. สําหรบักระดาษไหวเ้จา้ ใหนํ้าไปใส่ในรถเขน็ มจีุดใส่อยู่บรเิวณดา้นหน้า ใหนํ้าไปวางในรถไดเ้ลย โดย

ทีจ่ะมเีจา้หน้าทีช่ว่ยนําไปทําพธิใีห ้เป็นอนัเสรจ็พธิี  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวดั ไหวพ้ระสละโสด และ

เสีย่งเซยีมซสีุดแม่น ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม และสงบเงยีบ 

ใบไมใ้บหญ้าไดร้บัการดูแลอย่างพถิพีถินั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่ องกง (ฝัง่

แผน่ดนิใหญ่) อยู่ถนนหวงัตา้เซยีน ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึ่งวดัแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้

จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใชก่ารขอ

ความรกัจากเทพเจา้องคน์ี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึ่งจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง 

หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปัน้สทีองมเีสีย้วพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซึ่งชาวจนีตอ้งมาขอพร

ความรกักนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธิี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนูห่านย่าง   

 นําท่านเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจนัทน์เสีย้วแห่งนี้ ทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และ

ยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรห์ลายเรื่องมรีูปปัน้ของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึ่งทําหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพร

จากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชือ่กนัวา่ขา้มหนึ่งครัง้

จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี  

 นําท่านเดนิทางสู่  โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อเลอืกซื้อ

เครื่องประดบัทีส่วยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรกั หรอื

เลอืกซื้อเป็นสําหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ่งมลีกัษณะสวยงาม โดด

เด่น เป็นรูปกงัหนัลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมกนัทัว่โลก ทีถ่อืกําเนิดขึน้ทีน่ี่ 

นําท่านเดนิทางสู่  ร้านหยก  (Chinese Jade Shop) นําทุกท่านแวะเลอืกซื้อ

สนิคา้หยกคุณภาพดขีองฮ่องกงไดท้ีน่ี่  นําท่านเดนิทางสู่  ถนนนาธาน 

(Nathan Road) ใหท้่านเตม็อิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย  (Tsim Sha 

Tsui) มกัจะตัง้ตน้กนัที่  สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทัง้ เครื่องหนงั  , เครื่องกฬีา  , เครื่องใชไ้ฟฟ้า  , 

กลอ้ง ถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซ้อนมากมาย

ม ีShopping Complex ขนาดใหญ่ชือ่ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนั

และมทีางเชือ่มตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึ กนัได ้

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

21.45  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ HONG 

KONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX761 

** บรกิารอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

23.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสวสัดภิาพและความ

ประทบัใจ 

หรือ 

02.00+1 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบนิ HONG 

KONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX767 

** บรกิารอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 



 
 

04.10+1 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสวสัดภิาพและความ

ประทบัใจ 

**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลท์บินท้ายโปรแกรม** 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าท่ีของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลา

บิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลท์บิน และ เวลาบิน 
ราคา ผูใ้หญ่  

พกั2-3ท่าน 

ราคาเดก็ตํา่

กว่า 18 ปี 

พกัเด่ียว

จ่ายเพ่ิม 

ไม่ใช้ตัว๋

เครื่องบิน 

เดือน พฤษภาคม 2562 

24-26 พ.ค. 62 24MAY HX762 BKKHKG 04.40-09.00 
27MAY HX767 HKGBKK 02.00-04.00 

11,999 14,999 3,000 8,900 

30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 62 30MAY HX762 BKKHKG 04.15-08.20 
01JUN HX761 HKGBKK 22.45-00.45+1 

11,999 14,999 3,000 8,900 

เดือน กรกฎาคม 2562 

11-13 ก.ค. 62 11JUL HX780 BKKHKG 03.35-08.05 
13JUL HX761 HKGBKK 22.45-00.45+1 11,999 14,999 3,000 7,900 

20-22 ก.ค. 62 20JUL HX762 BKKHKG 04.40-08.50 
22JUL HX761 HKGBKK 21.45-23.55 

11,999 14,999 3,000 7,900 

เดือน สิงหาคม 2562 

1-3 ส.ค. 62 01AUG HX762 BKKHKG 04.15-08.20 
04AUG HX767 HKGBKK 02.00-04.00 

11,999 14,999 3,000 7,900 

23-25 ส.ค. 62 23AUG HX762 BKKHKG 04.40-09.00 
25AUG HX761 HKGBKK 21.45-23.55 

11,999 14,999 3,000 7,900 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 

ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่

ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน ** 



 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์กรณุาติดต่อสอบถามเป็น

กรณีพิเศษ **ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์100 USD  

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนและฮ่องกงร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพ่ือโป
รโมทสินค้าพืน้เมือง ในนามของร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ ผา้ไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผไ่หม หยก ซ่ึงจาํเป็นต้อง

ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้าน
รฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจาํนวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 

 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขาย

ตรง ขายเครื่องสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุา

ติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรม

จากในซีรี่สไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทีร่ะบุ ช ัน้Economy Class รวมถงึค่าภาษสีนามบนิและ

ค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ ตามเงื่อนไขทีท่างบรษิทั กบั สายการบนิ 

HONGKONG AIRLINE คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ ท่านละไม่

เกิน 20 กิโลกรมั และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครื่อง มีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

โรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   



 
 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 ค่าบตัรเข้าสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์

 ค่าวีซ่ากรุป๊ (มาตรา 144 )  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ในกรณทีีป่ระเทศจนี มปีระกาศใหย้ื่นขอวซ่ีากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปมาตรา 144 ) จะ

มคี่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วนัทําการ ) 3,550 บาท (ยื่น

แบบเร่งด่วน 3 วนัทําการ) 4,150 บาท โดยยื่นวซ่ีาทีส่ถานทูตจนี  

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

ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง

กลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง ชาํระเตม็

จาํนวน หลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  

 หากไม่ชาํระมดัจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่โดยอตัโนมตัใิหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่ออยู่ โดยไม่ตอ้งแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้า 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษิทัฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงื่อนไข 

 เมื่อท่านชาํระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 



 
 

 หากชาํระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชาํระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผูจ้อง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชือ่สํารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง หน้าแรก ทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้

เดนิทางครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึง

ประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชือ่คู่พกัของท่าน (ในกรณทีี่

ท่านเดนิทางมากกวา่ 2 ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ กรณทีีท่่านไม่ส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง 

หน้าแรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่วา่กรณใีดๆ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ -  นามสกุล และ อื่นๆ 

เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผูเ้ดินทางท่ีนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทาง
กระทนัหนั เป็นเหตุให้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพียง 1 ท่าน  ผูเ้ดินทางท่ีเหลือ 1 ท่านนัน้ 
จาํเป็นต้องจ่ายค่าพกัเด่ียวเพ่ิมตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง  คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ชาํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการ

นําเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ 

สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีด

วนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



 
 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง ) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

หกัค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋

เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง  และทางบรษิทัไดด้ําเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ Refund ได ้

หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่

ท่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน

ในกรณีดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที่

ทางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ํานกัอยู่ในประเทศไทย 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึน้ตํา่ 15 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผู้

เดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อน



 
 

การเดนิทางไปในพเีรยีดวั นอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการ

เดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ี ต้องทาํ วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้

วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเทีย่วฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็น

หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า สําหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั

บรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึน้ และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่

วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้

ท่านเดินทางต่อไปได้  ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนงัสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออก

เดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ 

โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่ออกตั ๋ วเครื่องบนิ จะ

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

สําคญั 



 
 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้ม

กนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัร์

เรยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิกําหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อย่างทีด่สีุด  

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

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

(Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการ

จดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนื่องจาก

ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อ

จลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ ตาม (ซึ่ง

เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทั ) โดยทางบรษิทัจะคํานึงถงึความปลอดภยัของ

ลูกคา้เป็นสําคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อน

วนัเดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  



 
 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้ อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง  หลงัจากไดส้ํารอง

โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่น

ตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์ กรุณาแจง้บรษิั ทฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั  ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ  ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั  

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 

ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มี

ค่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดทา้ย ของ

การเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไม่มน้ํีาดื่มแจก 

 
** เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 


