
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - ดสินยีแ์ลนด ์- เมอืง

เซนิเจ ิน้                                                                                   (-/-/-) 

 

05.00 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิ สวุรรณภม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 6 เคานเ์ตอร์

เช็คอนิ M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความ

พรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พชื 

ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดุลพนิจิของเจา้หนา้ที่

ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

08.15 ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX700  

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

12.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง ** 

 

04.00 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิ สวุรรณภม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 6 เคานเ์ตอร์

เช็คอนิ M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความ

พรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พชื 

ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดุลพนิจิของเจา้หนา้ที่

ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

06.40 ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ 

Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX616 

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

10.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง ** 

หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 
 

   
  



 

 น าท่านเดนิทางสู่ ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland) (รวมค่าเขา้เรียบร้อยแลว้) ดนิแดนฝัน 

เขา้สูอ่าณาจักรแหง่เวทยม์นตร ์ทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจากเทพนยิายในฝัน ทีเ่ต็มไปดว้ยมนตร์

มายา ความสวยงาม ความตืน่เตน้ การส ารวจ และตัวละครของดสินีย ์ ใหท้า่นเพลดิเพลินไป

กับนานา เครื่องเล่นหลากหลายชนิด ทั้ง  7 โซน  Main Street , USA , Fantasyland , 

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

ตอ้งจ่ายเงนิเพิม่ อาท ิการน่ังรถไฟไอน ้าโบราณเพือ่ชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของ

เหลา่ตัวการต์นูจากดสินยี,์ น่ังรถไฟเหาะที ่Space - Mountain , ชมภาพยนตรก์ารต์นูสามมติิ

ที ่Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอ้มแสง ส ีเสยีงอันตระการตาที ่ Festival of the 

Lion King และผจญภัยไปกับการล่องเรือเขา้ไปในป่าดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Tree 

House , หบุเขากรซิลยีห์มใีหญ่ รถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่นกับ Runaway Mine Cars , ไป

ในอาณาจักรของเลน่ในสวนหลังบา้นของ Andy เพลดิเพลนิกับของเล่นและกจิกรรมมากมาย

ในโซน Toy Story Land 

 แนะโซนเครือ่งเลน่ใหม ่ !! หนึง่ในซปุเปอรฮ์โีร่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหนึง่ของโลกมาอยู่ทา่มกลาง

พวกเราเพลดิเพลนิไปกับโลกทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของสตาร์ค อนิดัสตรี้! เชญิพบกับนวัตกรรม

ล่าสุดของสตาร์คดว้ยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของไอ

ร่อนแมนไดอ้ยา่งใกลช้ดิเตาปฏกิรณ์อารค์และผลงานชิน้เอกดา้นเทคโนโลยลีา่สดุ Iron Wing 

ยานตา้นแรงโนม้ถ่วง  

 อสิระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนิเจ ิน้ หรือ ซ าจ ัน่ , ซมิจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่าน

จ าเป็นตอ้งรับสัมภาระและดแูลสัมภาระผ่านดา่นดว้ยตัวทา่นเอง ทกุทา่น ** เป็นหนึง่ในเขต

เศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน เมอืงเซนิเจิ้น เป็นเมอืงชายแดนริมฝ่ังตรง

ขา้มกับเกาะฮอ่งกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื เขตเมอืง

เซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิเจิน้ สมัยกอ่นเมอืงเซนิเจิน้เป็นเพยีง

หมูบ่า้นชาวประมง เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวาม

เจรญิ และความทันสมัยภายในเมอืงนีม้ากขึน้ มกีารจัดตัง้ตลาดหลักทรัพย ์ อาคารส านักงาน 

โรงแรม และสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรก็เพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า ไดเ้วลาอัน

สมควร 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


 

วนัที ่2 เมอืงเซนิเจ ิน้ - วดักวนอ ู- ศูนยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ – รา้นหยก – รา้นยางพารา– รา้น

ยา - หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์– ชมโชวน์ า้พ ุพเิศษ !! เมนเูป็ดปักกิง่ และ ไวนแ์ดง    

(B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู สัญลักษณ์ของความ

ซือ่สัตย ์ความกตัญญูรูคุ้ณความ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่าน

เปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตรู ทา่นเป็นคนจติใจ

มั่นคงด่ังขุนเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถงึ

ขอใหท้า่นชว่ยอุดชอ่งว่างไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคน

ขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สัตย ์ หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเอง ดังนัน้ ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบ

ไหท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเองและครอบครัวในทกุๆดา้น น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก 

(Chinese Jade Shop) , ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงที่มชี ือ่เสียง คุณภาพดขีองเมอืง ท่าน

สามารถเลอืกซือ้เพื่อเป็นของฝากไดท้ี่นี่  น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรจีน บวัหมิะ 

(Herb Shop Snow Lotus) , ร้านยา ,ร้านยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนย์

รวมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คณุภาพดขีองเมอืงจูไห ่ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก

ไดท้ีน่ี ่ น าทา่นเดนิทางสู ่หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์ (Lowu Shopping Center) แหลง่

ละลายทรัพยข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิน้ แหล่งชอ้ปป้ิงที่

ดงึดูดขาชอ้ปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะเรียกทีน่ี่ว่า มาบุญครองของเมอืงจีน ทีน่ี่จะ

เหมอืนมาบญุครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ ซ ึง่เป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีห่อ้ช ือ่ดังๆ ทัง้นัน้ ไมว่่าจะเป็น กชุชี ่อามา

นี ่หลยุส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ีม่วีางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย ราคา

กระเป๋าใบละ 100 หยวนก็ม ีแตไ่มเ่กนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน สว่นนาฬกิาขอ้มอื ของ

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

ดว้ยความทีส่นิคา้เลยีนแบบของจรงิเหลา่นี้มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกันกับของจรงิเป็นอย่าง

มาก เหมอืนกันแทบจะทกุกระเบยีดนิว้ เรยีกว่าเหมอืนกันอยา่งกับแกะก็ว่าได ้แยกไมอ่อกเลย

เวลาเอาของจรงิกับของเลยีนแบบมาเทยีบกัน จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหลา่นี้ขายดบิขายดี

เป็นอยา่งมาก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

 

   
  



 

  ชมโชวน์ า้พ ุShekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน์ ้าพกุลางแจง้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในเมอืงเซนิเจิน้ ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทกุวันจันทร)์**

โชวน์ ้าพเุตน้ระบ าแหง่ใหมข่องเซนิเจิน้ ฉากหลังเป็นเรอื Minghua (เดมิเรยีกว่า Anceveller) 

ซึง่ในปี 1960 เรือยอชทส์ุดหรูทีเ่ป็นของประธานาธบิดฝีร่ังเศส ชาร์ลสเ์ดอโกล ต่อมาในปี 

1973 ประเทศจีนไดซ้ ือ้ต่อและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Minghua ทอดสมอที ่She Kou เมอืงเซนิ

เจิ้นอย่างถาวร การแสดงทีม่คีวามตืน่เตน้อลังการกับแสง ส ีและไฟ ใหท้่านไดช้มโชวอ์ยา่ง

ใกลช้ดิ ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค ่า          บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนเูป็ดปกักิง่ และ ไวนแ์ดง 

พกัที ่ Fx Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่  

   
 

วนัที ่3    เมอืงเซนิเจ ิน้ - เมอืงฮอ่งกง - วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - โรงงานเครือ่งประดบั 

– รา้นหยก - รพีลสั เบย ์-  ถนนนาธาน - ยา่นจมิซาจุ่ย - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็ก

แล็บกอ๊ก) - กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ พเิศษ !! เมนหูา่นยา่ง                           (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ท่านจ าเป็นตอ้งรับสัมภาระ

และดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** มชี ือ่อย่างเป็นทางการว่า เขตบริหาร

พเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of 

the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองริม ฝ่ังทางใตข้องประเทศจีน 

ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแม่น ้าจูเจียงและทะเลจีนใตโ้อบรอบ ฮอ่งกงเป็นทีรู่จั้กใน

สกายไลน ์(Skyline) ขยายและทา่เรอืธรรมชาตลิกึ มเีนือ้ที ่1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ด

ลา้นคน เป็นเขตทีม่ปีระชากรอยูอ่าศัยหนาแน่นทีส่ดุเขตหนึง่ในโลก ประชากรฮอ่งกง 93.6% 

มเีชือ้ชาตจิีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอืน่ ประชากรส่วนใหญ่ทีพู่ดภาษากวางตุง้ของฮอ่งกง

ก าเนดิจากมณฑลกวางตุง้ทีอ่ยูต่ดิ ซ ึง่ประชากรจ านวนมากหนสีงครามและการปกครองระบอบ

คอมมวินสิตใ์นจนีแผ่นดนิใหญ่ตัง้แตค่รสิตท์ศวรรษ 1930 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่

ประชาชนชาวจนีใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแหง่นักรบ

ราชวงศซ์่ง ในสมัยทีป่ระเทศจีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละ

แควน้ ต่างปกครองกันเองและมกีารต่อสูเ้พือ่ช่วงชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ 

ศาลของทา่นแชกง ซึง่มปีระวัตเิลา่ตอ่กันมาว่า ขณะนัน้เองยังมนัีกรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่

ทัพปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ย าเกรงต่อก าลังพลทีก่ลา้หาญในกองทัพ

ของทา่น ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรูทกุทศิทาง ทกุๆครัง้ ทา่นใชสั้ญลักษณ์รูปกังหัน 4 



 

ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศึกน าขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชือ่ว่าเมือ่พกพา

สัญลักษณ์รูปกังหันนีไ้ป ณ ทีใ่ดๆ กังหันนีจ้ะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแตค่วามโชคด ีมอี านาจ

เขม้แข็ง เสริมก าลังใจใหแ้ก่กองทัพของท่าน ชือ่เสยีงในการน าทัพสูศ้กึของท่านจึงเป็น

ต านานมาจนทกุวันนี ้ เม ือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทวัีดนีเ้ป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละอนุรักษ์

โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลังของเรอืนใหม่ วัดเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่

50,000 ตารางฟุต ดา้นในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซ ึง่

ทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีังหันอยู่หลายตัว มกีลองดา้นละตัว 

ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรือทีเ่รียกว่า "กังหันน าโชค" เพือ่หมุนแตส่ิง่ดีๆ  

เขา้มาในชวีิต และก่อนทีท่่านจะออกจากวัดจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริิ

มงคล  

วธิสัีกการะบชูาเทพเจา้ทีวั่ดแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จุดทีจ่ะไหวน้ี ้จะอยูก่ลางแจง้ ส าหรับการไหวข้อพรเทพ

เจา้แชกง ทางวัดจะจัดเป็นชดุ ส าหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง คา่ใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชดุ

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

ท่านสามารถยืน่ธูปชุดนี้ใหเ้จา้หนา้ทีช่่วยจุดไดเ้ลย ระหว่างรอเจา้หนา้ทีจุ่ดธูป ใหเ้ราน า

กระดาษไหวเ้จา้ทีไ่ดม้า เขยีนชือ่ นามสกุล วัน เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพือ่สะเดาะ

เคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เขา้มา น าพาสิง่ไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้) 

1. ขั ้นตอนแรกใหเ้ราหันออกจากวัด แลว้ บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเก ิด แลว้บอก

วัตถุประสงคท์ีม่าท าบญุวัดนี ้ไหว ้3 ครัง้  

2. หันกลับมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมังกรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4. ต่อไปน าธูปดอกเล็กหันหนา้เขา้วัด ไหวพ้รอ้มบอกชือ่ นามสกุล อกีครั้ง ปักธูปเล็กทัง้3. 

กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมือ่ปักธปูทัง้ 3 ดอกเสร็จ ยังเหลอืธปูอยูก่ าใหญ่ๆ ใหเ้ราแยกไวก้อ่น 3ดอก เพือ่ไปปักดา้น

ใน 

6. สว่นทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จ กอ่นทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้น

ใน 

 วธิสัีกการะดา้นใน  

1. หลังจากจุดธปูไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสักการะทา่นดา้นใน และยนือยูเ่บ ือ้งหนา้รูปปั้นขนาด

มหมึาของท่านแชกง พรอ้มธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหนา้

ทา่น อยา่งมุง่มั่น และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมนุกังหัน ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รูปปั้นทา่นแชกง 

2. วิธหีมุนกังหัน ใหห้มุน 3 ครั้ง และ ตัง้จิตอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชือ่ว่า "กังหันน า

โชค" จะหมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลักการทีถู่กบอกต่อ คอื หมุนตามเข็มนาฬกิา 3 

ครัง้ 

3. กอ่นทีจ่ะออกจากวัดอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ใหพ้รนั้นสมปรารถนาและใหดั้งท่ัว

ฟ้าดนิ (มเีคล็ดลับคอืหากไหวพ้ระก่อนเทีย่ง ใหต้รีะฆังก่อนตกีลอง แต่หากเราไปไหวต้อน

บา่ย ใหต้กีลองกอ่นตรีะฆัง จงึจะเป็นล าดับพธิกีรรมทีถู่กตอ้ง) 

4. ผูท้ ีเ่คยซือ้จี้กังหันแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบ

กระถางธปู 3 รอบ และขอพรใหก้ังหันน าแตส่ิง่ทีด่ ีๆ  เขา้มา 



 

5. ส าหรับกระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใสใ่นรถเข็น มจีุดใสอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ ใหน้ าไปวางในรถ

ไดเ้ลย โดยทีจ่ะมเีจา้หนา้ทีช่ว่ยน าไปท าพธิใีห ้เป็นอันเสร็จพธิ ี 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดไหวพ้ระ

สละโสด และเสีย่งเซยีมซสีุดแม่น ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่

งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอย่างพถิพีถัิน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอน

เหนอืของประเทศฮอ่งกง (ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่) อยูถ่นนหวังตา้เซยีน ยา่นชักอัน ประเทศฮอ่งกง 

ซึง่วัดแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคือเทพ

หวังตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจา้องคน์ี้แต่

อยา่งใด แตเ่ป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยก

โหลว เป็นรูปปั้นสทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยูด่า้นหลังประทับอยู ่ ซ ึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรัก

กันทีน่ี ่โดยการขอพรกับเทพเจา้องคน์ีต้อ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหว่างพธิ ี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนหูา่นยา่ง   

 

   
  

 น าท่านเดนิทางสู ่รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเ์สีย้วแห่งนี้ ทีส่วยทีส่ดุ

แหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แมก่วนอมิและ

เจา้แม่ทนิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อด

ยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็น

สริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เช ือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  
 น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซือ้

เครือ่งประดับทีส่วยงาม ไมเ่หมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่า่นรัก หรอืเลอืกซือ้

เป็นส าหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึง่มลัีกษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูป

กังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมกันท่ัวโลก ทีถ่อืก าเนดิขึน้ทีน่ี ่ น าทา่นเดนิทางสู่ 

ร้านหยก (Chinese Jade Shop) น าทุกท่านแวะเลอืกซือ้สนิคา้หยกคุณภาพดี

ของฮอ่งกงไดท้ีน่ี ่  น าทา่นเดนิทางสู ่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้า่นเต็ม

อิม่กับการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มักจะตัง้ตน้กันที ่สถานีจิม

ซาจุ่ยมรีา้นขายของทัง้ เครือ่งหนัง , เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถ่ายรูป ฯลฯ และ

สนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ี Shopping 

Complex ขนาดใหญ่ชือ่ Ocean Terminal ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันและ

มทีางเชือ่มตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึ กันได ้

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิ เช็กแล็บก๊อก ประเทศ

ฮอ่งกง  

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


 

22.25  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX709 

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

00.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 

 

 

   

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, 

ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เน ือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปล ีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯ

ทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ราคา 

ผูใ้หญ่ 

ทา่นละ 

(พกั 1 

หอ้ง 2 

ทา่น) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

(เด็กต ่า

กวา่18

ไมม่ี

เตยีง) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

(เด็กต ่า

กวา่18มี

เตยีง) 

หอ้งพ ั

กเดีย่ว 

เพ ิม่ 

ไมใ่ช้

ต ัว๋

เครือ่ง

บนิ 

ทา่นละ 

เดอืนมถินุายน 
06-08 ม.ิย. 61 06JUN CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

08JUN CX709 HKGBKK 22.25-00.15 
9,998 12,998 12,998 4,000 7,500 

18-20 ม.ิย. 61 18JUN CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

20JUN CX709 HKGBKK 22.25-00.15 
9,998 12,998 12,998 4,000 7,500 

21-23 ม.ิย. 61 21JUN CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

23JUN CX617 HKGBKK 21.35-23.30 
9,998 12,998 12,998 4,000 7,500 

25-27 ม.ิย. 61 25JUN CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

25JUN CX709 HKGBKK 22.25-00.15 
9,998 12,998 12,998 4,000 7,500 



 

** อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท / ทรปิ / ต่อลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ่ 

ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

 

** อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมค่าวซ่ีากรุ๊ปหนา้ด่านมาตรา 144 ทา่นละ 1,500 บาท ** 

 

** กรณีทีย่กเลกิวซ๋ีาหนา้ด่าน อตัรานี ้ยงัไมร่วม ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศจนีกรณีประกาศ

ใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซ่ีาอกีคร ัง้ กรณีมกีารประกาศใหย้ืน่ขอวซ่ีากระทนัหนักอ่นการเดนิทาง 

(ยกเลกิมาตรา 144) จะมคี่าใชจ้่ายเพ ิม่ทา่นละประมาณ 1,500 บาท (ยืน่ธรรมดา 5 วนัท าการ) 

2,550 บาท (ยืน่แบบเร่งด่วน 3 วนัท าการ) 3,150 บาท (ยืน่แบบเร่งด่วนพเิศษ) โดยยืน่วซ่ีาที่

สถานทตูจนี ** 

 

** กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าธรรมเนยีมเพ ิม่ทา่นละ 3,000 บาท ** 

 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

จะตอ้งถอืจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศจากบดิา และ มารดา ทีอ่อกจาก

ส านกังานเขตตามทะเบยีนบา้นทีท่า่นอยูอ่าศยั ** 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอื

หนงัสอืเดนิทางต่างประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ ิม่จากราคาทวัร ์กรุณาตดิต่อสอบถามเป็นกรณีพเิศษ ** 

 

** กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปสว่นตวั หรอื กรุ๊ปเหมา ทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา 

ครู ธุรกจิขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พ ิม่

สถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหม่

ทกุคร ัง้ ไมส่ามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซรีีส่ไ์ด ้กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง ** 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง 

ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ** 

 

** ประกาศจากสายการบนิ Cathay Pacific กรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศฮอ่งกง 

โดยสายการบนิ Cathay Pacific แลว้ ไมผ่า่นด่านตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศฮอ่งกง ท าให้

ลกูคา้ตอ้งถกูส่งตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีจ้ะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นแปลงต ัว๋ขา



 

กลบั รวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้

ท ัง้หมดนีเ้อง ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 

อกีท ัง้ลกูคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบค่าปรบัทีป่ระเทศฮอ่งกงเรยีกเก็บเพ ิม่ และหรือ ลกูคา้ตอ้งรอ

กลบัประเทศไทย ในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัทีเ่ดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิเดมิ ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศฮอ่งกงและสายการบนิ จะเป็นผูพ้จิารณา ซึง่

เป็นระบบการท างานแบบเด็ดขาด โดยทางผูจ้ดั (บรษิทัทวัร)์ จะไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ในสว่นนี ้** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบนิไป และ กลับตามรายการทีร่ะบุ ชัน้ Economy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบนิ

และคา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ 

การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและ

ความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม   

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขทีท่างบรษัิท 

กับ สายการบนิ Cathay Pacific คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้ง

เครื่องบนิได ้ ท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 1 ช ิน้ เท่านั้น และ สัมภาระทีถ่ ือขึน้เครื่อง มี

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั เทา่นัน้ 

 คา่มัคคเุมศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ 

คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจนี กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทาง

ประเทศจีน ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศจีนใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ ี่ม ีความ

ประสงคไ์ปพ านักระยะสัน้เพือ่การทอ่งเทีย่วในประเทศจีนไมเ่กนิ 30 วัน) กรณีมกีารประกาศให ้

ยืน่ขอวซีา่กระทันหันกอ่นการเดนิทาง จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละประมาณ 1,500 บาท โดยยืน่วี

ซา่ทีส่ถานทตูจนี 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่ม ีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือ

สัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ ทา่น

ละ 



 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/

ทรปิ/ต่อลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ่ ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุม่

ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ด ้ ตามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น 

× ไมร่วมค่าวซ๋ีากรู๊ปส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท (มาตรา144) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะเดนิทางจ าเป็นต้องมขี ึน้ต ่า 15 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทาง

ได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดี

ทีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรียดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดินทางใหม่อ ีกครั้ง ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอนเฟิร์

มลางาน  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจาก

สภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิาร

ของรถบัสน าเทีย่วฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้ริการวันละ 10 

ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทกุทา่น จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน 

ณ วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตรา

ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เนือ่งจากการท่องเทีย่วในคร ัง้นี ้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ ทา่นไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนที่

ทา่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเข้าเมือง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทาง หรือ พาสปอรต์ของทา่นช ารุด เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มี

หนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่ม

หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก 

และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพ

หนังสอืเดนิทางของทา่นใหเ้รียบรอ้ยกอ่นออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ 

ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง 

หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่ริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไม่ออกต๋ัวเครื่องบนิ จะสามารถ



 

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกต๋ัวเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออก

กอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอน

ของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

- เงือ่นไขการยกเลกิการจอง เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบนิ เป็นต๋ัวเครือ่งบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) 

ราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น 

ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

- ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - 

กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่าย

การบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เกีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตทั่ง้นีแ้ละทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้า่นทีม่าดว้ยกัน ได ้

น่ังดว้ยกัน อยา่งทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบริษัทไดด้ าเนินการออกต๋ัวเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว 

Refund ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบ

ของสายการบนิเทา่นัน้  

- ขอ้มูลเพ ิม่เตมิ เรื่องโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่ (Twin / Double) และ 

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

คนละอาคารกัน ซึง่ขึน้อยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัด

หยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย หรือไม่ว่าจะ

ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษัิท) โดยทาง

บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

- กรณีทีท่่านต้องการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง 

สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรือในส่วนของ

การบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิ ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

- หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บ

คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนใหก้ับ

ทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของ

หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 



 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื 

คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพ ิม่ หากสายการบนิมกีาร

ปรบัข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อนั

เนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การ

น าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  

- เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจากได ้

ส ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทัวร์ มฉิะนั้นบริษัทฯไมส่ามารถ

จัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้แทน

ผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple 

ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 

หอ้งพักเดีย่ว อาจไมม่คีา่ใชจ้่ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บตาม

จรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน โดยเริม่แจกในวันที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวัน

สดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วันอสิระจะไมม่นี ้าดืม่แจก 

- ในกรณีทีต่อ้งท าวซ่ีาขา้มด่านจนีจะมคี่าใชจ้่ายอยูท่ ีป่ระมาณ 1,500 บาท (ปรกตใิชว้ ี

ซ่ากรุ๊ป) 

 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้ม

ช าระเต็มจ านวนเนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  



 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่ โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่ โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่ โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่ผูจ้อง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน ์ทีท่า่น

สะดวก 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีูปถ่าย และ 

ขอ้มูลผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมอืชือ่พรอ้มยนืยันว่าตอ้งการเดินทางท่องเที่ยว

โปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของทา่นมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ะดวกใหต้ิดต่อ

กรณีทีท่า่นไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชัดเจน

มาใหท้างบรษัิทฯ ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอันเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกลุ และ อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิหรอื บัตรเขา้

ชมสถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเก ีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 

กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่ กรณีที่

กระเป๋าของทา่นไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนญุาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกนิ 

7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง ยาว และ สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 

นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) ขนาดตามความเหมาะสม ไมส่ามารถ

น าของเพลง และ ของมคีนขึน้บนเครื่องได ้กรณีทีท่่านจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย จ าเป็นจะตอ้งใส่

กระเป๋าเพือ่โหลดลงใตท้อ้งเครื่อง หากไปถึงด่านตรวจสัมภาระและยังอยู่ในกระเป๋าถอืขึน้บน

เครือ่งบนิ ทา่นจะตอ้งทิง้วัตถุนัน้ๆ  

 เกีย่วกบัแบตเตอรี่ส ารอง หรือ อุปกรณ์ทีม่แีบตเตอรี่ทุกชนดิ กรมการขนส่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศ หรอื ไออาตา้ (IATA) มกีฎมาตราฐานความปลอดภัยเกีย่วกับการน าแบตเตอรี่

ขึน้บนเครือ่งบนิ หา้มน าแบตเตอรีส่ ารอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ แต่

สามารถใสก่ระเป๋าสัมภาระถอืขึน้บนเครือ่งบนิได ้ตามความจุดังนี ้

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 10 Wh สามารถน าขึน้เครื่อง

ไดไ้มร่ะบจุ านวนชิน้ 



 

- แบตเตอรี่ส ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้า ตัง้แต่ 20,000 – 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh.) 

สามารถน าขึน้เครือ่งได ้ทา่นละไมเ่กนิ 2 ชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรอืมากกว่า 160 Wh) ไมอ่นุญาต

ใหน้ าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

 กรณีทีต่อ้งมกีารเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให ้

ต า่กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีสั่มภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านจ าเป็นตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรียกเก็บ

เพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศฮอ่งกง 

(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศฮอ่งกง ดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ อายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับจาก

ประเทศฮอ่งกง และมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศฮ่องกงจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่าย

คณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 30 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศฮ่องกง มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

** หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั ** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

 

 


