
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ�น 
สายการบิน Egypt Air (MS) 

เดินทาง มีนาคม – ตลุาคม ,-., 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที1 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - เมืองเซินเจิ�น                   (-/-/-) 
11.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั �น � เคาน์เตอร์เช็คอิน Q สายการบิน Egypt Air โดยมี

เจา้หน้าที.ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิและหวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนํา
เพื.อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝา่ฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดลุพนิิจของเจา้หน้าที.ศุลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

14.25 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Egypt Air เที.ยวบนิที. MS960 
**บรกิารอาหารรอ้น และเครื.องดื.มบนเครื.องบนิ** 

18.00 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาท้องถิ.น จะเรว็กว่าประเทศไทย
ประมาณ 1 ชั .วโมง ** หลงัผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเซินเจิ�น 
หรือ ซาํจั 1น , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็นต้องรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผ่านด่านดว้ยตวัท่าน
เอง ทุกท่าน ** เซินเจิ�นเป็นหนึ.งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมอืงเซินเจิ�น เป็นเมือง
ชายแดนรมิฝ ั .งตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีื�นที. 2,020 ตารางกโิลเมตร เซินเจิ�นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื เขตเมอืงเซนิ
เจิ�น เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิ�น และเขตมณฑลเซนิเจิ�น สมยัก่อนเมอืงเซนิเจิ�นเป็นเพยีงหมู่บ้านชาวประมง เมื.อปี 
ค.ศ. 1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทําใหม้คีวามเจรญิ และความทนัสมยัภายในเมอืงนี�มากขึ�น มกีาร
จดัตั �งตลาดหลกัทรพัย์ อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ.งปลูกสรา้งต่างๆ พรอ้มทั �งจํานวนประชากรกเ็พิ.มขึ�นเป็น 2 
เท่า 

    อิสระอาหารคํ1าตามอธัยาศยั 
พกัที1 Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า  
 

วนัที1 2 เมืองเซินเจิ�น - วดักวนอ ู– พิพิธภณัฑเ์ซินเจิ�น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มกุ - ร้านยางพารา –หล่อว ูช้อปปิ� ง
เซน็เตอร ์- ชมโชวนํ์�าพ ุ                                                                            (B/L/D)                                                                                                     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดนิทางสู ่วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอ ูสญัลกัษณ์ของความซื.อสตัย ์ความกตญัNรููค้ณุความ 

ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดี.ยวองอาจไม่
คร ั .นครา้มต่อศตัร ูทา่นเป็นคนจติใจมั .นคงดั .งขนุเขา มสีตปิญัญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท การบชูาขอพรท่านก็
หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี.ยงพลํ�าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที.
ซื.อสตัย์ หรอืบรวิารที.ไวใ้จไดน้ั .นเอง ดงันั �น ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไหท้่านเพื.อความเป็นสริมิงคลต่อ
ตนเองและครอบครวัในทุกๆดา้น  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  นําท่านเยี.ยมชมพิพิธภณัฑเ์ซินเจิ�น (SHENZHEN MUSEUM) ภายในมจีดัแสดงนิทรรศการเกี.ยวกบัเมอืงเซนิเจิ�น มี

ทั �งโบราณวตัถุ ประวตัศิาสตร ์เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์ศลิปะและวฒันธรรม เปิดใหเ้ขา้ชมมาตั �งแต่ปี QRSSนําท่าน
เดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่มุก (Pearl Cream Shop) , ร้านยางพารา (Chinese 
Latex Shop) ศูนยร์วมสนิคา้พื�นเมอืงที.มชีื.อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ทา่นสามารถเลอืกซื�อเพื.อเป็นของฝากไดท้ี.นี.   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ1งและไวน์แดง 
  นําท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปปิ� ง เซน็เตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรพัย์ของนักช้อปปิ�ง เป็น

หา้งชอ้ปปิ�งขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิ�น แหล่งชอ้ปปิ�งที.ดงึดูดขาชอ้ปทั �งหลาย นกัชอ้ปปิ�งสว่นใหญ่จะเรยีกที.นี.ว่า มา
บุญครองของเมอืงจนี ที.นี.จะเหมอืนมาบุญครองบ้านเรา ตกึสงู 5 ชั �น ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พื�นเมอืงมากมาย กระเป๋า 
เสื�อผา้ รองเทา้ ซึ.งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพดัยี.หอ้ชื.อดงัๆ ทั �งนั �น ไม่ว่าจะเป็น กุชชี. อามานี. หลุยส ์วติต
อง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ที.นี.มวีางขายใหเ้ลอืกซื�อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแต่ไม่เกนิ 
10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬิกาข้อมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยก็
ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความที.สนิคา้เลียนแบบของจรงิเหล่านี�มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกนักบัของ
จรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกนัแทบจะทุกกระเบยีดนิ�ว เรยีกวา่เหมอืนกนัอย่างกบัแกะกว่็าได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอา
ของจรงิกบัของเลียนแบบมาเทียบกนั จงึทําให้สนิค้าเลียนแบบเหล่านี�ขายดบิขายดเีป็นอย่างมาก ชมโชว์นํ�าพุ 
Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชวนํ์�าพุกลางแจ้ง ที.ใหญ่ที.สุดในเมอืงเซินเจิ�น ชมโชว์ SHEKOU SEA 
WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวันจันทร์)**โชว์นํ� าพุเต้นระบําแห่งใหม่ของเซินเจิ�น ฉากหลังเป็นเรือ 
Minghua (เดมิเรยีกว่า Anceveller) ซึ.งในปี QRst เรอืยอชท์สุดหรูที.เป็นของประธานาธบิดฝีรั .งเศส ชาร์ลส์เดอโกล 
ต่อมาในปี QRuv ประเทศจนีไดซ้ื�อต่อและไดเ้ปลี.ยนชื.อเป็น Minghua ทอดสมอที. She Kou เมอืงเซินเจิ�นอย่างถาวร 
การแสดงที.มคีวามตื.นเต้นอลงัการกบัแสง ส ีและไฟ ใหท่้านไดช้มโชวอ์ย่างใกลช้ดิ  

คํ1า           บริการอาหารคํ1า ณ ภตัตาคาร  
พกัที1 Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
วนัที1 p    เมืองเซินเจิ�น – เมืองฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – วดักวนอิมฮองฮาํ – โรงงานเครื1องประดบั – 

Avenue of Stars - K 11 Mall – กรงุเทพฯ(สุวรรณภมิู)                        (B/L/-)                                                     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็นต้องรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผ่านด่าน
ด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special 
Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝ ั .งทางใต้ของประเทศจีน 
ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลี.ยมปากแมนํ่�าจเูจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮอ่งกงเป็นที.รูจ้กัในสกายไลน์ (skyline) ขยาย
และท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื�อที. 1,104 กม. และประชากรกวา่เจด็ลา้นคน เป็นเขตที.มปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที.สุด
เขตหนึ.งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื�อชาติจนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื.น ประชากรส่วนใหญ่ที.พูดภาษา
กวางตุ้งของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที.อยู่ติด ซึ.งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมวินิสต์ในจนีแผ่นดนิใหญ่ตั �งแต่ครสิต์ทศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ Q ชั .วโมง ** นําท่านเดนิทางสู่ 
วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ.งที.ประชาชนชาวจนีใหค้วามเลื.อมใสศรทัธามา
เนิ.นนาน สรา้งขึ�นเพื.อระลกึถงึตํานานแหง่นักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมยัที.ประเทศจนียงัไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉก
เช่นปจัจุบนันี� แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พื.อช่วงชงิอาณาจกัรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาล
ของท่านแชกง ซึ.งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาว่า ขณะนั �นเองยงัมนีักรบเอกชื.อ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแควน้เขต
แดนแผ่นดนิใหญ่ต่างกย็ําเกรงต่อกําลงัพลที.กลา้หาญในกองทพัของท่าน ยามที.ออกรบเพื.อตา้นขา้ศกึศตัรทูุกทศิทาง 
ทกุๆครั �ง ทา่นใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดัตดิไวด้า้นหน้ารถศกึนําขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชื.อว่า
เมื.อพกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนันี�ไป ณ ที.ใดๆ กงัหนันี�จะช่วยเสรมิสริมิงคล นําพาแต่ความโชคด ีมอีํานาจเข้มแขง็ 
เสรมิกําลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชื.อเสยีงในการนําทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นตาํนานมาจนทกุวนันี� เมื.อ 300 กวา่ปีที.
แลว้เดมิทวีดันี�เป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัที.เก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึ.งอยู่ทางด้านหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่
สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนื�อที. 50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรีูปป ั �นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ.งเป็นเทพประจําวดัแห่งนี� 
ซึ.งทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนที.เขา้วดัแชกง
จะต้องหมุนกงัหนั หรอืที.เรยีกว่า "กงัหนันําโชค" เพื.อหมุนแต่สิ.งดีๆ  เข้ามาในชีวติ และก่อนที.ท่านจะออกจากวดั
จะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนั .นเพื.อความเป็นสริมิงคล  
วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ที.วดัแชกงหมวิ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เริ.มแรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจ้าที. จุดที.จะไหวนี้� จะอยู่กลางแจ้ง สาํหรบัการไหวข้อพรเทพเจ้าแชกง ทางวดัจะ
จดัเป็นชุด สาํหรบัไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง ค่าใชจ่้าย 38เหรยีญ ในชุดนั �นจะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชุด , ธูปมงักรสี
แดง 3 ดอก , ธูปดอกเลก็ 1 กํา พอซื�อธูปเสรจ็แลว้ ท่านสามารถยื.นธูปชุดนี�ใหเ้จ้าหน้าที.ช่วยจุดไดเ้ลย ระหว่างรอ
เจา้หน้าที.จุดธูป ใหเ้รานํากระดาษไหวเ้จ้าที.ไดม้า เขยีนชื.อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื.อสะเดาะ
เคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปดัเปา่สิ.งดีๆ เขา้มา นําพาสิ.งไม่ดอีอกไป 
 
 
 
วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้ ) 
1. ขั �นตอนแรกใหเ้ราหนัออกจากวดั แลว้ บอกชื.อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ แลว้บอกวตัถุประสงคท์ี.มาทําบุญวดันี� 

ไหว ้3 ครั �ง  
2. หนักลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครั �ง แลว้จงึปกัธูป  
3. ใหเ้ราปกัธปูมงักรทั �ง 3 ดอก ที.กระถางกลาง 
4. ต่อไปนําธปูดอกเลก็หนัหน้าเขา้วดั ไหวพ้รอ้มบอกชื.อ นามสกุล อกีคร ั �ง ปกัธูปเลก็ทั �ง3. กระถาง กระถาง ละ 3 

ดอก 
5. เมื.อปกัธปูทั �ง 3 ดอกเสรจ็ ยงัเหลอืธูปอยู่กําใหญ่ๆ ใหเ้ราแยกไวก่้อน 3ดอก เพื.อไปปกัดา้นใน 
6. ส่วนที.เหลอืกาํใหญ่ๆ ใหป้กักระถางกลางแจง้ทั �งหมดใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนที.จะเดนิเขา้ไปดา้นใน 
วธิสีกัการะดา้นใน  
1. หลงัจากจุดธูปไหวด้้านนอก ใหเ้ขา้มาสกัการะท่านดา้นใน และยนือยู่เบื�องหน้ารปูป ั �นขนาดมหมึาของท่านแชกง 

พรอ้มธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั .น และตั �งใจ แลว้จงึไปหมุน
กงัหนั ที.อยู่สองดา้นขา้งๆ รปูป ั �นทา่นแชกง 

2. วธิหีมุนกงัหนั ใหห้มุน 3 ครั �ง และ ตั �งจติอธษิฐานขอสิ.งที.เราอยากได ้เชื.อว่า "กงัหนันําโชค" จะหมุนแต่สิ.งดีๆ  
เขา้มาในชวีติ โดยหลกัการที.ถูกบอกต่อ คอื หมุนตามเขม็นาฬกิา 3 คร ั �ง 

3. ก่อนที.จะออกจากวดัอย่าลมืตกีลองใหเ้สยีงดงัสนั .นเพื.อใหพ้รนั �นสมปรารถนาและใหด้งัทั .วฟ้าดนิ (มเีคลด็ลบัคอื
หากไหวพ้ระก่อนเที.ยง ใหต้รีะฆงัก่อนตกีลอง แต่หากเราไปไหวต้อนบ่าย ใหต้กีลองก่อนตรีะฆงั จงึจะเป็นลําดบั
พธิกีรรมที.ถูกตอ้ง) 

4. ผูท้ี.เคยซื�อจี�กงัหนัแชกงหมวิจากรา้น สามารถนําไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถางธูป 3 รอบ และขอ
พรใหก้งัหนันําแต่สิ.งที.ดีๆ  เขา้มา 

5. สําหรบักระดาษไหวเ้จ้า ใหนํ้าไปใส่ในรถเขน็ มจุีดใส่อยู่บรเิวณด้านหน้า ใหนํ้าไปวางในรถไดเ้ลย โดยที.จะมี
เจา้หน้าที.ชว่ยนําไปทาํพธิใีห ้เป็นอนัเสรจ็พธิ ี 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที.ไดช้ื.อวา่เป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และเสี.ยงเซยีมซีสุด
แม่น ตั �งอยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นด้วยสถาปตัยกรรมแบบเซนที.งดงาม และสงบเงยีบ ใบไม้ใบหญ้าได้รบัการดูแล
อย่างพถิพีถินั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ ั .งแผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนนหวงัต้าเซยีน ย่านชกัอนั 
ประเทศฮ่องกง ซึ.งวดัแห่งนี�เป็นที.ประดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัต้าเซียน 
แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่การขอความรกัจากเทพเจา้องคนี์�แต่อย่างใด แต่เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึ.งจะมี
ศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรปูป ั �นสทีองมเีสี�ยวพระจนัทร์อยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ 
ซึ.งชาวจนีตอ้งมาขอพรความรกักนัที.นี. โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี�ตอ้งใชด้า้ยแดงผูนิ้�วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหว่างพธิ ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้ง
ตั �งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ.งในวดัที.ชาวฮ่องกงนั �นเลื.อมใสกนัมาก ดว้ยความที.เจา้แมก่วนอมินั �นเป็นเทพเจา้แห่ง
ความเมตตา ฉะนั �นเมื.อใครมทีุกขร์อ้นอะไรกม็กัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ั �นช่วยเหลอื นอกเสยีจากนี�ที.นี.ยงัขึ�น
ชื.อในเรื.องเซียมซทีี.แม่นมาก และ ยงัมพีธิขีอซองอั �งเปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย โดยคนสว่นใหญ่จะนิยมไปใน
เทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ.งทางวดัจะจําหน่ายอุปกรณ์สาํหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไว้
ใหผู้ม้าขอพร เมื.อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้กใ็หนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหน้าองคเ์จา้แมก่วนอมิตามเขม็
นาฬกิา 3 รอบ และเกบ็ซองแดงนั �นไวซ้ึ.งภายในซองจะมจีาํนวนเงนิที.ทางวดัจะเขยีนไวม้ากน้อยแลว้แต่โชคถา้หาก
เราประสพความสาํเรจ็เมื.อมโีอกาสไปฮ่องกงอกีกค่็อยกลบัไปทาํบุญ ชว่งเทศกาลตรุษจนีจะมชีาวฮอ่งกงและ
นกัท่องเที.ยวไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครื1องประดบั (Jewelry 
Factory) เพื.อ เลอืกซื�อ เครื.องประดบัที.สวยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นที.ท่านรกั หรอืเลอืกซื�อเป็น
สาํหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ.งมลีกัษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรปูกงัหนัลมที.มชีื.อเสยีงและเป็นที.นิยมกนั
ทั .วโลก ที.ถอืกาํเนิดขึ�นที.นี. และเพราะหา้ง City Gate Outlet อยูใ่กลก้บัสนามบนิมาก นั .งรถบสัประมาณ 15 นาทกี็
ถงึ ทาํใหท้ี.นี.เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งที.นกัทอ่งเที.ยวหลายคนนิยมมาแวะช่วงขากลบั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําท่านเดนิทางสู ่ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Stars) สรา้งไวเ้พื.อเป็นเกยีรตใิหก้บับรรดาบุคคลสาํคญัที.มส่ีวน
ช่วยใหฮ่้องกงไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลวีูด้แห่งตะวนัออก" หลงัผ่านการปรบัโฉมใหม่ดว้ยฝีมอืของเจมส์ 
คอรเ์นอร ์ภูมสิถาปนิกชื.อดงั รว่มกบัดไีซน์เนอร์ทอ้งถิ.นและต่างชาต ิอะเวนิว ออฟ สตาร ์ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมอกีครั �งใน
ปี ��s� กบัรอยประทบัมอืกว่าร้อยอนัของเหล่าดาราที.มชีื.อเสยีง  คุณสามารถถ่ายรูปกบัซุปเปอร์สตาร์ดงั พรอ้ม
เพลดิเพลนิกบัววิที.สวยงามของอ่าววคิตอเรยี  

 
 
 
 
 

 
 

 
นําท่านชอ้ปปิ�งที. K 11 mall หา้งที.เตม็ไปดว้ยสสีนั และศลิปะ ใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนเนมด์
มากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู ่เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

20.50  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Egypt Air เที.ยวบนิที. 
MS961 **บรกิารอาหารรอ้น และเครื.องดื.มบนเครื.องบนิ** 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

22.40 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

** หากลกูค้าท่านใดที1จาํเป็นต้องออกตั vวภายใน (ตั vวเครื1องบิน , ตั vวรถทวัร ์, ตั vวรถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าที1ของ
บริษทั ทุกคร ั �งก่อนทาํการออกตั vวเนื1องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี1ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทั �งนี�เพื1อประโยชน์ของตวัท่าน

เอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 

(พกัห้องละ ,-p 
ท่าน) 

ราคาเดก็ตํ1า
กว่า yz ปี 

ห้องพกัเดี1ยว 
เพิ1ม 

ไม่ใช้ตั vวเครื1องบิน  
ท่านละ 

MS960 BKKHKG 14.15-17.50 
MS961 HKGBKK 22.00-23.50 

เดือน มีนาคม ,-., 

}~-}� มีนาคม ., 7,888 10,888 3,000 3,900 

y�-y. มีนาคม ., 7,888 10,888 3,000 3,900 

,y-,p มีนาคม ., 7,888 10,888 3,000 3,900 

MS960 BKKHKG 14.25-18.00 
MS961 HKGBKK 20.50-22.40 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เดือน เมษายน ,-., 

30 เม.ย. – 02 พ.ค.  7,989 10,989 3,000 3,900 

เดือน พฤษภาคม ,-., 

}�-yy พฤษภาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 

,p-,- พฤษภาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 

p} พ.ค.- }y มิ.ย. 8,989 11,989 3,000 3,900 

เดือน มิถนุายน ,-., 

,}-,, มิถนุายน 8,989 11,989 3,000 3,900 

,~-,� มิถนุายน 8,989 11,989 3,000 3,900 

เดือน กรกฎาคม ,-., 

}�-}. กรกฎาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 

y.-yz กรกฎาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 

yz-,} กรกฎาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 

เดือน สิงหาคม ,-., 

}y-}p สิงหาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 

y--y~ สิงหาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 

,�-py สิงหาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 

เดือน กนัยายน ,-., 

y,-y� กนัยายน 8,989 11,989 3,000 3,900 

,.-,z กนัยายน 8,989 11,989 3,000 3,900 

เดือน ตุลาคม ,-., 

y}-y, ตุลาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิ1น ตามธรรมเนียม ท่านละ y,-}} 

บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง y ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง , ปี ณ วนั
เดินทางกลบั ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 
** ราคาเดก็อายตุํ1ากว่า , ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ -,�}} บาท **  (ไม่มีที1นั 1งบนเครื1องบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�  อตัรานี�เฉพาะนักท่องเที1ยว ที1ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น กรณีถือหนังสือเดินทาง
ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ1มจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัรy์}} 

USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 
**พาสปอรต์ของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า . เดือนขึ�นไป!!!** 

 
** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ที1สถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขาย

เครื1องสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที1ต้องการให้เพิ1มสถานที1ขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที1 เพื1อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด เพื1อเสนอราคาใหม่ทุกครั �ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี1ส์ได้ กรณีที1โปรแกรมมีการ

เปลี1ยนแปลง ** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงร่วมกบัการท่องเที1ยวแห่งฮ่องกงเพื1อโปรโมทสินค้าพื�นเมือง ในนามของ
ร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จิวเวอรี1 ฯลฯ ซึ1งจาํเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ 

จึงอยากเรียนชี�แจงลกูค้าทกุท่านวา่ ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความ
พอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั �งสิ�น และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านทุกเมือง ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที1เกิดขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน -}} เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
 

อตัราค่าบริการนี� รวม 

� ค่าตั �วเครื.องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที.ระบุ ชั �นEconomy Classรวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษีนํ�ามนัทุก
แหง่ 

y~-y� ตุลาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 

,,-,� ตุลาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื.องบินใบใหญ่ ตามเงื.อนไขที.ทางบรษิัท กบั สายการบิน Egypt Air 
อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครื.องบนิได ้ท่านละไม่เกิน ,} กิโลกรมั เท่านั �น และ สมัภาระที.ถอืขึ�น
เครื.อง มีนํ�าหนักไม่เกิน ~ กิโลกรมั เท่านั �น 

� ค่าวีซ่ากรุป๊ 144 
� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามที.รายการระบุ  
� ค่าโรงแรมที.พกัตามรายการที.ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ 

กจิกรรมอื.นๆ ที.ทําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เตม็ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี.ยนโรงแรมที.พกั ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและความเหมาะสม 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที.ต่างๆ ตามรายการที.ระบุ (กรณีไม่รวมจะชี�แจงแต่ละสถานที.ในโปรแกรม) 
� คา่อาหาร ตามรายการที.ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี.ยนแปลงตามความเหมาะสม   
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที.ยว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื.อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื.องดื.ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ในหอ้ง
และค่าพาหนะต่างๆ ที.มไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที.กระเป๋าสมัภาระที.มนํี�าหนกัเกนิกวา่ที.สายการบนินั �นๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
× ในกรณีที.ประเทศจนี มปีระกาศใหย้ื.นขอวซ่ีากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา Q�� ) จะมคีา่ใชจ่้ายเพิ.มทา่นละ

ประมาณ �,�tt บาท (ยื.นธรรมดา � วนัทาํการ) v,��t บาท (ยื.นแบบเรง่ด่วน v วนัทาํการ) �,Q�t บาท โดยยื.นวซ่ีาที.
สถานทตูจนี  

× คา่ภาษนํี�ามนั ที.สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ.ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื.องบนิไปแลว้ 
× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคเุทศก์ท้องถิ1น ตามธรรมเนียม ท่านละ y,-}} บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง y 

ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง , ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่า
นี�ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิ.ม 7% และภาษีหกั ณ ที.จ่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
 

เงื1อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ �� วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระเงินเต็มจํานวน 
หลงัจากที.ท่านสง่เอกสารการจอง v วนั  

• ระบบจะตดัที.นั .งการจองภายใน � วนั ตวัอย่างเชน่ ทา่นจองวนันี� กรณุาชาํระเงนิใน�วนัถดัไป ก่อนเวลา Qs.tt น. เทา่นั �น 
โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที.กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทาง



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั .นหมายถงึว่า กรณีที.มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ �ไปตามระบบ 
ตามลาํดบั เนื.องจากทุกพเีรยีด เรามทีี.นั .งราคาพเิศษจาํนวนจํากดั  

• หากไม่ชําระมดัจําตามที.กําหนด ขออนุญาตตดัที.นั .งโดยอตัโนมตัใิห้ลูกค้าท่านอื.นที.รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 

• หากชาํระไมค่รบตามจาํนวน บรษิทัฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงื.อนไข 
• เมื.อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั �งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษิัทฯถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื.อนไขและข้อตกลงต่างๆที.ไดร้ะบุไว้

ท ั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชาํระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสาํเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงนิ พรอ้มระบุชื.อผูจ้อง โปรแกรมที.เดนิทาง , พี

เรยีดวนัที.เดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ที.ทา่นสะดวก 
• ส่งรายชื.อสาํรองที.นั .ง ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะต้องส่งสาํเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที.มรีปูถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทางครบถ้วน

ชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย . เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าว่าง
อย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื.อพรอ้มยนืยนัว่าต้องการเดนิทางท่องเที.ยวโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะ
ของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชื.อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที.ท่านเดนิทางมากกว่า � ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์ี.สะดวกใหต้ดิต่อ กรณีที.
ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที.มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง ครบถ้วนชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบต่อคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื.อ - นามสกุล และ อื.นๆ 
เพื.อใชใ้นการจองตั �วเครื.องบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานที.ต่างๆ ใดๆ ทั �งสิ�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื1อนไขการยกเลิก และ เปลี1ยนแปลงการเดินทาง 

• ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผู้เดินทางที1นอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทนัหนั เป็นเหตุให้
ห้องพกัดงักล่าวเหลือผู้พกัเพียง y ท่าน  ผู้เดินทางที1เหลือ y ท่านนั�น จาํเป็นต้องจ่ายค่าพกัเดี1ยวเพิ1มตามอตัรา
ค่าบริการในตารางข้างต้น 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกวา่ p} วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ Qtt ของคา่บรกิารที.ชาํระแลว้ 
                ** ยกเวน้ พเีรยีดที.มวีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกว่า �� วนั ก่อนเดนิทาง ** 
• ยกเลิกการเดินทาง y--,� วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ �t ของค่าบรกิารที.ชาํระแลว้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• ยกเลิกการเดินทาง y- วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที.ชาํระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ่้ายที.ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที.ชําระแลว้เนื.องในการเตรยีมการจดัการนําเที.ยวใหแ้ก่นักท่องเที.ยว เช่น 
การสาํรองที.นั .งตั �วเครื.องบนิ การจองที.พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ.งใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทตูปฏเิสธ
วซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี1ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี1ยนชื1อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ,} วนั ก่อน
ออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าที.ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดส่วนหนึ.ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ใน
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายที.เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที.เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที.เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี1ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื1อนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ที1เกิดขึ�นจริงสาํหรบัการดาํเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที.เปลี.ยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

• กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิก 
และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

• เงื1อนไขการยกเลิกการจอง เนื.องจากตั �วเครื.องบนิ เป็นตั �วเครื.องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตั �วเครื.องบนิโปรโมชั .น 
เมื.อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื.อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี 

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้าํเนินการออกตั �วเครื.องบนิไปแล้ว (กรณีตั �ว Refund ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิ
คนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นั �น  

• กรณีที1ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื.องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาติวาตภยั อคัคภีัย ทั �งๆ ที.สายการบิน หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที.ท่านเดินทางท่องเที.ยว ยงัคง
ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการไม่คนืคา่ทวัรท์ ั �งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ� ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั �งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณีดงันี�  
- กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื.องจากมสีิ.งผดิกฎหมาย หรอืสิ.งของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื.อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที.ทางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้ม
เดนิทาง 

- กรณีที.สถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื.องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
- กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที.พาํนักอยู่ใน

ประเทศไทย 
 

เงื1อนไขสาํคญัอื1นๆที1ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึ�นตํ1า y- ท่าน หากตํ.ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดี
ที.จะชาํระค่าบรกิารเพิ.มเพื.อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี.จะประสานงาน เพื.อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงค์
ต่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื.อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื.นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าเพื.อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� กรณุาอย่าเพิ.งคอนเฟิรม์ลางาน  

• ในกรณีที1ต้องทาํวซ่ีาข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที1ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

• บริษทัขอสงวนสิทธิ�  รายการทวัรส์ามารถเปลี.ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื.องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สาย
การบิน เป็นต้น โดยมติ้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเที.ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง 
สามารถใหบ้รกิารวนัละ Qt ชั .วโมง มอิาจเพิ.มเวลาได ้โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั �นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี.ยนเวลาท่องเที.ยวตามสถานที.
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผู้เดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลืออย่างน้อย s เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบัถึง
ประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า สาํหรบัประทบัตราที.ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

• เนื1องจากการท่องเที1ยวในครั �งนี�  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ
สงวนสทิธิ � ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นที.ท่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

• กรณีที1ท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที1จะเกิดขึ�น และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัรที์1ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที1สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ 
พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ.ง มหีน้าใดหน้าหนึ.งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ.ง
หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที.
ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มีสิทธิ� ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั �นกรณุาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทาง
ของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื.อทําหนังสอื
เดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที.บรษิทัเรว็ที.สุด เพื.อยนืยนัการเปลี.ยนแปลง
ข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที.บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที.ยงัไม่ออกตั �วเครื.องบิน จะสามารถ
เปลี.ยนแปลงไดไ้ม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกตั �วเครื.องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที.
เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ.งโดยส่วนใหญ่ตั �วเครื.องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอนของแต่ละกรุป๊เป็นสาํคญั 

• ข้อมลูเพิ1มเติม เรื1องตั vวเครื1องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการ
เลื.อนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ่้ายสว่นต่างที.สายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

• เกี1ยวกบัการจดัที1นั 1งบนเครื1องบิน จะเป็นไปตามที.สายการบินกําหนด ซึ.งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
แต่ทั �งนี�และทั �งนั �น ทางบรษิทัจะพยายามใหท่้านที.มาดว้ยกนั ไดน้ั .งดว้ยกนั อย่างที.ดสีุด 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• ข้อมลูเพิ1มเติม เรื1องโรงแรมที1พกั เนื.องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกั
แบบหอ้งเดี.ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชั �น คนละอาคารกนั ซึ.งขึ�นอยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี1ยน หรือ เปลี1ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื.องจากความล่าช้าของ
สายการบนิ โรงแรม ที.พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ.งเป็นเหตุการณ์ที.นอกเหนือการควบคุมจากทางบรษิัท) 
โดยทางบรษิทัจะคาํนึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั 

• หากในวนัเดนิทาง สถานที.ท่องเที.ยวใดที.ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการไม่
คนืคา่ใชจ่้าย เนื.องจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• ขอสงวนสิทธิ� การเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ1ม หากสายการบินมีการปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี1ยนเที1ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื1องจากสาเหตุต่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 
การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ1 งของผิดกฎหมาย ซึ1งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษทัฯ  

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกิดสิ1งของสูญหาย อนัเนื1องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเที1ยวเอง  

• เมื1อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั �งหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื1อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั �งหมด  

• รายการนี� เป็นเพียงข้อเสนอที1ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ1 ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที.พ ักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ.งอาจจะปรบัเปลี.ยนตามที.ระบุในโปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย u วนัก่อนการ
เดนิทาง หรอืตั �งแต่ที.ทา่นเริ.มจองทวัร ์มฉิะนั �นบรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

• มคัคเุทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนผู้จดั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั �น 

• กรณีต้องการพกัแบบ p ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ p เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก � หอ้ง คอื Q หอ้งพกัคู ่และ Q หอ้งพกัเดี.ยว อาจไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิ.ม หรอื หากมทีางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ตามจรงิทั �งหมด  

• บริการนํ�าดื1มท่านวนัละ y ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริ.มแจกในวนัที. � ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดท้าย ของการเดนิทาง 
ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นํี�าดื.มแจก 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
** เมื1อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ1งกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เงื1อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที1มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 

 

 


