
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ�น 
สายการบิน Egypt Air (MS) 

เดินทาง มีนาคม – ตลุาคม ,-., 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที1 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - เมืองเซินเจิ�น                   (-/-/-) 
11.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิชั �น � เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Q สายการบนิ Egypt Air โดยมี

เจ้าหน้าที.ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอินและหวัหน้าทวัร์ให้
คาํแนะนําเพื.อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที.ศุลกากร ด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืง ** 

14.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ Egypt Air เที.ยวบนิที. 
MS960 **บรกิารอาหารรอ้น และเครื.องดื.มบนเครื.องบนิ** 

18.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาทอ้งถิ.น จะเรว็กว่าประเทศไทย
ประมาณ 1 ชั .วโมง ** หลงัผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง และรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเซินเจิ�น 
หรือ ซาํจั 1น , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็นต้องรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระผ่านด่านด้วยตวั
ท่านเอง ทุกท่าน ** เซนิเจิ�นเป็นหนึ.งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิ�น เป็น
เมอืงชายแดนรมิฝ ั .งตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีื�นที. 2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิ�นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื เขต
เมอืงเซนิเจิ�น เขตเศรษฐกิจพเิศษเซินเจิ�น และเขตมณฑลเซินเจิ�น สมยัก่อนเมอืงเซินเจิ�นเป็นเพียงหมู่บ้าน
ชาวประมง เมื.อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคดัเลอืกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษทําให้มคีวามเจรญิ และความทนัสมยั
ภายในเมอืงนี�มากขึ�น มกีารจดัตั �งตลาดหลกัทรพัย ์อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ.งปลูกสรา้งต่างๆ พรอ้มทั �ง
จาํนวนประชากรกเ็พิ.มขึ�นเป็น 2 เท่า 

    อิสระอาหารคํ1าตามอธัยาศยั 
พกัที1 Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า  
 

วนัที1 2 เมืองเซินเจิ�น - วดักวนอ ู– พิพิธภณัฑเ์ซินเจิ�น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มกุ - ร้านยางพารา –หล่อว ูช้อป
ปิ� งเซน็เตอร ์- ชมโชวนํ์�าพ ุ                                                                            (B/L/D)                                                                                                     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดนิทางสู่ วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซื.อสตัย ์ความกตญัNูรูคุ้ณ

ความ ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมท่ีานเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดี.ยว
องอาจไม่ครั .นครา้มต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมั .นคงดั .งขุนเขา มสีตปิญัญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท การ
บูชาขอพรท่านก็หมายถงึขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี.ยงพลํ�าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกดิความสมบูรณ์
ดว้ยคนขา้งเคยีงที.ซื.อสตัย ์หรอืบรวิารที.ไวใ้จไดน้ั .นเอง ดงันั �น ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไหท่้านเพื.อ
ความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆดา้น  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําท่านเยี.ยมชมพิพิธภณัฑ์เซินเจิ�น (SHENZHEN MUSEUM) ภายในมจีดัแสดงนิทรรศการเกี.ยวกบัเมอืงเซนิ
เจิ�น มทีั �งโบราณวตัถุ ประวตัศิาสตร ์เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์ศลิปะและวฒันธรรม เปิดใหเ้ขา้ชมมาตั �งแต่ปี QRSS
นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่มุก (Pearl Cream Shop) , ร้านยางพารา 
(Chinese Latex Shop) ศูนยร์วมสนิค้าพื�นเมอืงที.มชีื.อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืกซื�อเพื.อเป็น
ของฝากไดท้ี.นี.   

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

เป็นหา้งชอ้ปปิ�งขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิ�น แหล่งชอ้ปปิ�งที.ดงึดูดขาชอ้ปทั �งหลาย นักชอ้ปปิ�งส่วนใหญ่จะเรยีก
ที.นี.ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ที.นี.จะเหมอืนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชั �น ข้างในตึกจะมสีนิค้าพื�นเมอืง
มากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ ซึ.งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพดัยี.หอ้ชื.อดงัๆ ทั �งนั �น ไม่ว่าจะเป็น กุช
ชี. อามานี. หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ที.นี.มวีางขายใหเ้ลอืกซื�อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 
100 หยวนก็ม ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬิกาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 
200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความที.สนิคา้เลยีนแบบของจรงิเหล่านี�มคีวาม
คลา้ยคลงึเหมอืนกนักบัของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกนัแทบจะทุกกระเบยีดนิ�ว เรยีกว่าเหมอืนกนัอย่างกบัแกะ
กว็่าได ้แยกไมอ่อกเลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึทาํใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี�ขายดบิขาย
ดเีป็นอย่างมาก ชมโชวนํ์�าพ ุShekou Sea World Music Fountain เป็นโชวนํ์�าพุกลางแจง้ ที.ใหญ่ที.สุดในเมอืง
เซนิเจิ�น ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวนัจนัทร)์**โชวนํ์�าพุเตน้ระบําแห่งใหม่
ของเซินเจิ�น ฉากหลงัเป็นเรอื Minghua (เดิมเรยีกว่า Anceveller) ซึ.งในปี QRst เรอืยอชท์สุดหรูที.เป็นของ
ประธานาธบิดฝีรั .งเศส ชาร์ลส์เดอโกล ต่อมาในปี QRuv ประเทศจนีได้ซื�อต่อและได้เปลี.ยนชื.อเป็น Minghua 
ทอดสมอที. She Kou เมอืงเซนิเจิ�นอย่างถาวร การแสดงที.มคีวามตื.นเต้นอลงัการกบัแสง ส ีและไฟ ใหท่้านได้ชม
โชวอ์ยา่งใกลช้ดิ  

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(สวุรรณภมิู)                        (B/L/-)                                                   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็นต้องรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระผ่าน
ด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (Hong Kong Special 
Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝ ั .งทางใต้ของประเทศ
จนี ในทางภูมศิาสตร์มสีามเหลี.ยมปากแม่นํ� าจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที.รู้จกัในสกายไลน์ 
(skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื�อที. 1,104 กม. และประชากรกว่าเจด็ลา้นคน เป็นเขตที.มปีระชากรอยู่
อาศยัหนาแน่นที.สุดเขตหนึ.งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชื�อชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื.น ประชากร
ส่วนใหญ่ที.พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที.อยู่ตดิ ซึ.งประชากรจํานวนมากหนีสงคราม
และการปกครองระบอบคอมมวินิสต์ในจนีแผ่นดนิใหญ่ตั �งแต่ครสิต์ทศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ Q 
ชั .วโมง ** นําท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ.งที.ประชาชนชาว
จนีใหค้วามเลื.อมใสศรทัธามาเนิ.นนาน สรา้งขึ�นเพื.อระลกึถงึตํานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมยัที.ประเทศจนียงั
ไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปจัจุบันนี� แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมกีารต่อสู้เพื.อช่วงชิง
อาณาจกัรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึ.งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาว่า ขณะนั �นเองยงัมนีกัรบเอก
ชื.อ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ยําเกรงต่อกําลงัพลที.กล้าหาญในกองทพั
ของท่าน ยามที.ออกรบเพื.อตา้นขา้ศกึศตัรทุูกทศิทาง ทุกๆครั �ง ท่านใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดัตดิไวด้า้นหน้า
รถศกึนําขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชื.อว่าเมื.อพกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันี�ไป ณ ที.ใดๆ กงัหนันี�จะ
ช่วยเสรมิสริมิงคล นําพาแต่ความโชคด ีมอีํานาจเขม้แขง็ เสรมิกําลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชื.อเสยีงในการนํา
ทพัสู้ศกึของท่านจงึเป็นตํานานมาจนทุกวนันี� เมื.อ 300 กว่าปีที.แล้วเดมิทวีดันี�เป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัที.เก่าแก่และ
อนุรกัษ์โบราณสถานซึ.งอยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนื�อที. 50,000 ตาราง
ฟุต ด้านในมรีูปป ั �นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ.งเป็นเทพประจําวดัแห่งนี� ซึ.งทางด้านขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบ
โบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที.เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที.
เรยีกว่า "กงัหนันําโชค" เพื.อหมุนแต่สิ.งดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนที.ท่านจะออกจากวดัจะต้องตกีลองใหเ้สยีงดงั
สนั .นเพื.อความเป็นสริมิงคล  
วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ที.วดัแชกงหมวิ 
เริ.มแรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที. จดุที.จะไหวนี้� จะอยูก่ลางแจง้ สาํหรบัการไหวข้อพรเทพเจา้แชกง ทางวดัจะ
จดัเป็นชุด สาํหรบัไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง ค่าใชจ้า่ย 38เหรยีญ ในชุดนั �นจะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชุด , ธปูมงักร
สแีดง 3 ดอก , ธูปดอกเลก็ 1 กํา พอซื�อธูปเสรจ็แลว้ ท่านสามารถยื.นธูปชุดนี�ใหเ้จา้หน้าที.ช่วยจุดไดเ้ลย ระหว่าง
รอเจา้หน้าที.จุดธูป ให้เรานํากระดาษไหวเ้จา้ที.ไดม้า เขยีนชื.อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื.อ
สะเดาะเคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปดัเปา่สิ.งดีๆ เขา้มา นําพาสิ.งไมด่อีอกไป 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้ ) 
1. ขั �นตอนแรกใหเ้ราหนัออกจากวดั แลว้ บอกชื.อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ แลว้บอกวตัถุประสงคท์ี.มาทําบุญ

วดันี� ไหว ้3 ครั �ง  
2. หนักลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครั �ง แลว้จงึปกัธปู  
3. ใหเ้ราปกัธปูมงักรทั �ง 3 ดอก ที.กระถางกลาง 
4. ต่อไปนําธูปดอกเลก็หนัหน้าเขา้วดั ไหวพ้รอ้มบอกชื.อ นามสกุล อกีครั �ง ปกัธูปเลก็ทั �ง3. กระถาง กระถาง ละ 

3 ดอก 
5. เมื.อปกัธปูทั �ง 3 ดอกเสรจ็ ยงัเหลอืธปูอยูก่ําใหญ่ๆ ใหเ้ราแยกไวก่้อน 3ดอก เพื.อไปปกัดา้นใน 
6. ส่วนที.เหลอืกําใหญ่ๆ ใหป้กักระถางกลางแจง้ทั �งหมดใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนที.จะเดนิเขา้ไปดา้นใน 
วธิสีกัการะดา้นใน  
1. หลงัจากจุดธูปไหวด้้านนอก ใหเ้ขา้มาสกัการะท่านด้านใน และยนือยู่เบื�องหน้ารูปป ั �นขนาดมหมึาของท่าน

แชกง พรอ้มธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั .น และตั �งใจ แลว้
จงึไปหมนุกงัหนั ที.อยูส่องดา้นขา้งๆ รปูป ั �นท่านแชกง 

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

3. ก่อนที.จะออกจากวดัอย่าลมืตกีลองใหเ้สยีงดงัสนั .นเพื.อใหพ้รนั �นสมปรารถนาและใหด้งัทั .วฟ้าดนิ (มเีคลด็ลบั
คอืหากไหว้พระก่อนเที.ยง ให้ตรีะฆงัก่อนตกีลอง แต่หากเราไปไหว้ตอนบ่าย ให้ตกีลองก่อนตรีะฆงั จงึจะ
เป็นลาํดบัพธิกีรรมที.ถูกตอ้ง) 

4. ผูท้ี.เคยซื�อจี�กงัหนัแชกงหมวิจากรา้น สามารถนําไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถางธูป 3 รอบ และ
ขอพรใหก้งัหนันําแต่สิ.งที.ดีๆ  เขา้มา 

5. สาํหรบักระดาษไหวเ้จา้ ใหนํ้าไปใส่ในรถเขน็ มจีดุใส่อยูบ่รเิวณดา้นหน้า ใหนํ้าไปวางในรถไดเ้ลย โดยที.จะมี
เจา้หน้าที.ช่วยนําไปทาํพธิใีห ้เป็นอนัเสรจ็พธิ ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที.ไดช้ื.อว่าเป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และเสี.ยงเซยีมซี
สุดแม่น ตั �งอยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบเซนที.งดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญ้าไดร้บัการ
ดูแลอย่างพถิพีถินั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ ั .งแผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนนหวงัต้าเซยีน 
ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึ.งวดัแห่งนี�เป็นที.ประดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองค์อย่างเทพเจา้หลกัของวดัคอื
เทพหวงัตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไมใ่ช่การขอความรกัจากเทพเจา้องคนี์�แต่อย่างใด แต่เป็นการ
เดนิมาขา้งๆ ซึ.งจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรปูป ั �นสทีองมเีสี�ยวพระจนัทร์
อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซึ.งชาวจนีตอ้งมาขอพรความรกักนัที.นี. โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคนี์�ตอ้งใชด้า้ยแดงผู้นิ�ว
เอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหว่างพธิ ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้ง
ตั �งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ.งในวดัที.ชาวฮ่องกงนั �นเลื.อมใสกนัมาก ดว้ยความที.เจา้แมก่วนอมินั �นเป็นเทพเจา้แห่ง
ความเมตตา ฉะนั �นเมื.อใครมทุีกขร์อ้นอะไรกม็กัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แม่นั �นช่วยเหลอื นอกเสยีจากนี�ที.นี.ยงั
ขึ�นชื.อในเรื.องเซยีมซทีี.แม่นมาก และ ยงัมพีธิขีอซองอั �งเปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไป
ในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึ.งทางวดัจะจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซอง
แดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื.อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้กใ็หนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหน้าองคเ์จา้แมก่วนอมิ
ตามเขม็นาฬกิา 3 รอบ และเกบ็ซองแดงนั �นไวซ้ึ.งภายในซองจะมจีาํนวนเงนิที.ทางวดัจะเขยีนไวม้ากน้อยแลว้แต่
โชคถา้หากเราประสพความสาํเรจ็เมื.อมโีอกาสไปฮ่องกงอกีกค็่อยกลบัไปทาํบุญ ช่วงเทศกาลตรษุจนีจะมชีาว
ฮ่องกงและนกัท่องเที.ยวไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก นําท่านเดนิทางสู่ โรงงาน
เครื1องประดบั (Jewelry Factory) เพื.อ เลอืกซื�อ เครื.องประดบัที.สวยงาม ไมเ่หมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นที.
ท่านรกั หรอืเลอืกซื�อเป็นสําหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ.งมลีกัษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรปูกงัหนัลมที.
มชีื.อเสยีงและเป็นที.นิยมกนัทั .วโลก ที.ถอืกําเนิดขึ�นที.นี. และเพราะหา้ง City Gate Outlet อยูใ่กลก้บัสนามบนิมาก 
นั .งรถบสัประมาณ 15 นาทกีถ็งึ ทาํใหท้ี.นี.เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งที.นกัท่องเที.ยวหลายคนนิยมมาแวะช่วงขากลบั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Stars) สรา้งไวเ้พื.อเป็นเกยีรตใิหก้บับรรดาบุคคลสําคญัที.มี
ส่วนช่วยใหฮ่้องกงไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลวีูด้แห่งตะวนัออก" หลงัผ่านการปรบัโฉมใหม่ดว้ยฝีมอืของ
เจมส ์คอรเ์นอร ์ภมูสิถาปนิกชื.อดงั รว่มกบัดไีซน์เนอรท์อ้งถิ.นและต่างชาต ิอะเวนิว ออฟ สตาร ์ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชม
อกีครั �งในปี ��s� กบัรอยประทบัมอืกว่ารอ้ยอนัของเหล่าดาราที.มชีื.อเสยีง  คุณสามารถถ่ายรปูกบัซุปเปอรส์ตาร์
ดงั พรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิที.สวยงามของอ่าววคิตอเรยี  

 
 
 
 
 

 
 

 
นําท่านชอ้ปปิ�งที. K 11 mall หา้งที.เตม็ไปดว้ยสสีนั และศลิปะ ใหทุ้กท่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรน
เนมดม์ากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

20.50  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Egypt Air 
เที.ยวบนิที. MS961 **บรกิารอาหารรอ้น และเครื.องดื.มบนเครื.องบนิ** 

22.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

** หากลูกค้าท่านใดที1จาํเป็นต้องออกตั vวภายใน (ตั vวเครื1องบิน , ตั vวรถทวัร ์, ตั vวรถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าที1ของ
บริษทั ทุกครั �งก่อนทาํการออกตั vวเนื1องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี1ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทั �งนี�เพื1อประโยชน์

ของตวัท่านเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ1น ตามธรรมเนียม ท่านละ 

y,-}} บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง y ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง , ปี ณ 
วนัเดินทางกลบั 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   ** 
**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า . เดือนขึ�นไป!!!** 

 
** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ที1สถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขาย
เครื1องสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที1ต้องการให้เพิ1มสถานที1ขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที1 เพื1อ

แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื1อเสนอราคาใหม่ทุกครั �ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี1สไ์ด้ กรณีที1โปรแกรมมี
การเปลี1ยนแปลง ** 

 

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, ตลุาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

บริษทัฯ จึงอยากเรียนชี�แจงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อหรือไม่ซื�อ
ขึ�นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั �งสิ�น และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้าน
ทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที1เกิดขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน -}} เหรียญฮ่องกง / 

คน / ร้าน 
 

อตัราค่าบริการนี�  รวม 

� ค่าตั �วเครื.องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที.ระบุ ชั �นEconomy Classรวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษีนํ�ามนั
ทุกแห่ง 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื.องบนิใบใหญ่ ตามเงื.อนไขที.ทางบรษิทั กบั สายการบนิ Egypt Air 
อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้งเครื.องบนิได ้ท่านละไม่เกิน ,} กิโลกรมั เท่านั �น และ สมัภาระที.
ถอืขึ�นเครื.อง มีนํ�าหนักไม่เกิน ~ กิโลกรมั เท่านั �น 

� ค่าวีซ่ากรุป๊ 144 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามที.รายการระบุ  
� ค่าโรงแรมที.พกัตามรายการที.ระบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื.นๆ ที.ทําให้โรงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี.ยนโรงแรมที.พกั ไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที.ต่างๆ ตามรายการที.ระบุ (กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที.ในโปรแกรม) 
� ค่าอาหาร ตามรายการที.ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี.ยนแปลงตามความเหมาะสม   
� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที.ยว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื.อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี�  ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื.องดื.ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที.มไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที.กระเป๋าสมัภาระที.มนํี�าหนักเกินกว่าที.สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ในกรณทีี.ประเทศจนี มปีระกาศใหย้ื.นขอวซ่ีากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา Q�� ) จะมคี่าใชจ้า่ยเพิ.มท่าน
ละประมาณ �,�tt บาท (ยื.นธรรมดา � วนัทาํการ) v,��t บาท (ยื.นแบบเรง่ด่วน v วนัทาํการ) �,Q�t บาท โดยยื.นวี
ซ่าที.สถานทตูจนี  

× ค่าภาษนํี�ามนั ที.สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ.ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื.องบนิไปแลว้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× ทิปคนขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และ  มคัคุเทศก์ท้องถิ1น ตามธรรมเนียม ท่านละ y,-}} บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้
เดินทาง y ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง , ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทั �งนี� ท่าน
สามารถให้มากกว่านี�ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิ.ม 7% และภาษหีกั ณ ที.จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
 

เงื1อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ �� วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระเงินเตม็จาํนวน 
หลงัจากที.ท่านส่งเอกสารการจอง v วนั  

• ระบบจะตดัที.นั .งการจองภายใน � วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิใน�วนัถดัไป ก่อนเวลา Qs.tt น. 
เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที.กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั .นหมายถงึว่า กรณีที.มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะให้
สทิธิ �ไปตามระบบ ตามลาํดบั เนื.องจากทุกพเีรยีด เรามทีี.นั .งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• หากไม่ชําระมดัจาํตามที.กําหนด ขออนุญาตตดัที.นั .งโดยอตัโนมตัใิหลู้กคา้ท่านอื.นที.รออยู่ โดยไม่ต้องแจง้ใหท่้านทราบ
ล่วงหน้า 

• หากชาํระไมค่รบตามจาํนวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื.อนไข 
• เมื.อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั �งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื.อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที.ไดร้ะบุไว้

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

พเีรยีดวนัที.เดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ที.ท่านสะดวก 
• ส่งรายชื.อสํารองที.นั .ง ผู้เดนิทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสอืเดินทาง หน้าแรกที.มรีูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง

ครบถ้วนชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย . เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ
จะตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื.อพรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที.ยวโปรแกรมใด , พเีรยีดวนั
เดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบ้าง ,ระบุชื.อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที.ท่านเดนิทางมากกว่า � ท่าน), เบอรโ์ทรศพัท์ที.
สะดวกใหต้ดิต่อ กรณีที.ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที.มรีปูถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถ้วนชดัเจนมา
ใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื.อ - นามสกุล และ อื.นๆ เพื.อใชใ้นการจองตั �วเครื.องบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานที.ต่างๆ ใดๆ ทั �งสิ�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื1อนไขการยกเลิก และ เปลี1ยนแปลงการเดินทาง 

• ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผู้เดินทางที1นอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทนัหนั เป็นเหตุ
ให้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผู้พกัเพียง y ท่าน  ผูเ้ดินทางที1เหลือ y ท่านนั�น จาํเป็นต้องจ่ายค่าพกัเดี1ยวเพิ1มตาม
อตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 

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

• ยกเลิกการเดินทาง y- วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที.ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที.ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที.ชําระแล้วเนื.องในการเตรียมการจัดการนําเที.ยวให้แก่
นกัท่องเที.ยว เช่น การสาํรองที.นั .งตั �วเครื.องบนิ การจองที.พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ.งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี1ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี1ยนชื1อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย ,} วนั 
ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที.ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ.ง ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที.เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที.เดนิทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที.เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี1ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื1อนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการหกัค่าใช้จ่าย
การดาํเนินการต่างๆ ที1เกิดขึ�นจริงสาํหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจาํนวนครั �งที.เปลี.ยนแปลง ไมว่่ากรณีใดๆ
ทั �งสิ�น 

• กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการ
ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

• เงื1อนไขการยกเลิกการจอง เนื.องจากตั �วเครื.องบิน เป็นตั �วเครื.องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั �วเครื.องบิน
โปรโมชั .น เมื.อจองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื.อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี 

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้ําเนินการออกตั �วเครื.องบนิไปแลว้ (กรณีตั �ว Refund ได ้หมายถงึ เรยีก
เงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจาํเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านั �น  

• กรณีที1ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื.องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ 
ภยัธรรมชาติวาตภยั อคัคภียั ทั �งๆ ที.สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที.ท่านเดนิทางท่องเที.ยว 
ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการไมค่นืค่าทวัรท์ั �งหมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

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

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื.อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที.ทางกองตรวจคนเขา้เมอืง
หา้มเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรณทีี.สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื.องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
- กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที.พํานักอยู่

ในประเทศไทย 
 

เงื1อนไขสาํคญัอื1นๆที1ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึ�นตํ1า y- ท่าน หากตํ.ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่าน
ยนิดทีี.จะชําระค่าบรกิารเพิ.มเพื.อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี.จะประสานงาน เพื.อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความ
ประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื.อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื.นต่อไป โดยทาง
บรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าเพื.อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� กรณุาอยา่เพิ.งคอนเฟิรม์ลางาน  

• ในกรณีที1ต้องทาํวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที1ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

• บริษทัขอสงวนสิทธิ�  รายการทวัรส์ามารถเปลี.ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื.องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , 
สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเที.ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศ
ฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ Qt ชั .วโมง มอิาจเพิ.มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั �นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธิ �ในการปรบัเปลี.ยนเวลา
ท่องเที.ยวตามสถานที.ในโปรแกรมการเดนิทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย s เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบัถงึ
ประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า สาํหรบัประทบัตราที.ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

• เนื1องจากการท่องเที1ยวในครั �งนี�  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ � ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนที.ท่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  

• กรณีที1ท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที1จะเกิดขึ�น และ 
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์1ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที1สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ 
พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ.ง มหีน้าใดหน้าหนึ.งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ.ง
หลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการบิน หรือ 
เจา้หน้าที.ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มีสิทธิ� ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั �นกรุณาตรวจสอบสภาพ
หนงัสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณชีาํรดุ กรณุาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เพื.อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที.บรษิทัเรว็ที.สุด เพื.อยนืยนั
การเปลี.ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที.บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที.ยงัไม่ออกตั �วเครื.องบนิ 
จะสามารถเปลี.ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกตั �วเครื.องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีก
เกบ็ค่าใชจ้่ายที.เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ.งโดยส่วนใหญ่ตั �วเครื.องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั 
ก่อนออกเดนิทาง ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บักระบวนการและขั �นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสําคญั 

• ข้อมูลเพิ1มเติม เรื1องตั vวเครื1องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก
ตอ้งการเลื.อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที.สายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เกี1ยวกบัการจดัที1นั 1งบนเครื1องบิน จะเป็นไปตามที.สายการบนิกําหนด ซึ.งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้แต่ทั �งนี�และทั �งนั �น ทางบรษิทัจะพยายามใหท่้านที.มาดว้ยกนั ไดน้ั .งดว้ยกนั อยา่งที.ดสีุด 

• ข้อมูลเพิ1มเติม เรื1องโรงแรมที1พกั เนื.องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้
ห้องพักแบบห้องเดี.ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชั �น คนละอาคารกนั ซึ.งขึ�นอยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี1ยน หรือ เปลี1ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื.องจากความล่าชา้ของ
สายการบนิ โรงแรม ที.พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ 
ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ.งเป็นเหตุการณ์ที.นอกเหนือการควบคุมจากทาง
บรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคาํนึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

• หากในวนัเดนิทาง สถานที.ท่องเที.ยวใดที.ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ใน
การไมค่นืค่าใชจ้า่ย เนื.องจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• ขอสงวนสิทธิ� การเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ1ม หากสายการบินมีการปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี1ยนเที1ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื1องจากสาเหตุต่างๆ  

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

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกิดสิ1งของสูญหาย อนัเนื1องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเที1ยวเอง  

• เมื1อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั �งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื1อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั �งหมด  

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

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย u วนัก่อน
การเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที.ท่านเริ.มจองทวัร ์มฉิะนั �นบรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านั �น 

• กรณีต้องการพกัแบบ p ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ p เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก � ห้อง คอื Q ห้องพกัคู่ และ Q ห้องพกัเดี.ยว อาจไม่มคี่าใช้จ่ายเพิ.ม หรอื หากมทีาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ตามจรงิทั �งหมด  

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** เมื1อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ1งกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื1อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว ** 

 
** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที1มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 

 

 

 

 


