
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกาะลนัเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึน้กระเช้านองปิง 360 องศา 
สกัการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

นมสัการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลสัเบย ์
ชมโชวยิ์งเลเซอรแ์สง สี เสียงสดุตระการตา SYMPHONY OF LIGHT  

ช้อปป้ิงสดุฟินสท่ี์ย่านถนนนาธาน 

พกัโรงแรม 4 ดาว  

โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 
 



 

 
 
 

วนัท่ี รายการทวัร ์ อาหาร โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 780 / 04:00-08:10) – ไหวพ้ระใหญ่ + นัง่กระเชา้
นองปิง 360 องศา - อาหารกลางวนั - อสิระชอ้ปป้ิงซติี้เกต - เขา้ทีพ่กั 

X  X 
I CLUB MA TAU WAI HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่2  
อาหารเชา้ติม่ซ า - เจา้แม่กวนอมิรพีลสัเบย ์- วดัเจา้พ่อกวนอู – เจา้แม่กวนอมิ
ฮ่องฮ า – วดัฮอยชาม หล่งโหม่ว - รา้นจวิเวอรี ่– เจา้พ่อแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิง
ถนนนาธาน - Symphony of Lights ส่งกลบัโรงแรมทีพ่กั 

  X 
I CLUB MA TAU WAI HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 
อาหารเชา้ติม่ซ า – เจา้พ่อหวงัต้าเซยีน - วดัจีห๋ลนิ – วดัเจา้แม่ทบัทมิ  -  

รา้นชอ็คโกแลต เอาทเ์ลท็ - ชอ้ปป้ิงโอเชยีนเทอรม์นิอล - จนไดเ้วลานดัหมาย
เดนิทางสู่สนามบนิ -กลบักรุงเทพฯ (HX 761 / 23:50-02:20) 

  X - 

 

หมายเหตุ: ไมม่รีาคาเดก็ เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ  
 ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิหวัหน้าทวัร,์ ไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

ส าหรบัท่านทีร่บัประทานอาหารพเิศษ เชน่ อาหารเจ หรอืไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรอืสตัว์ปีก ไม่ทานเนื้อสตัว ์และมคีวามจ าเป็น
ใหท้างบรษิทัฯ จดัเตรยีมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพเิศษนอกเหนือจากกรุ๊ปเดนิทางรบัประทานทีร่ะบุไวใ้นรายการแลว้ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิตามจรงิหน้างาน 

 

พีเรียดเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ไม่ใช้เตียง  พกัเด่ียว (ท่ีนัง่รบัได้) 

02-04 มกราคม 2562 12,999.- 12,999.- 4,000.- 19  
09-11 มกราคม 2562 12,999.- 12,999.- 4,000.- 19  
16-18 มกราคม 2562 12,999.- 12,999.- 4,000.- 19  
23-25 มกราคม 2562 12,999.- 12,999.- 4,000.- 19  

30 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2562 12,999.- 12,999.- 4,000.- 19  
13-15 กมุภาพนัธ ์2562 12,999.- 12,999.- 4,000.- 19  
20-22 กมุภาพนัธ ์2562 12,999.- 12,999.- 4,000.- 19  
06-08 มีนาคม 2562 13,999.- 13,999.- 4,000.- 19  
13-15 มีนาคม 2562 13,999.- 13,999.- 4,000.- 19  
20-22 มีนาคม 2562 13,999.- 13,999.- 4,000.- 19  
27-29 มีนาคม 2562 13,999.- 13,999.- 4,000.- 19  



 

วนัแรก      กรงุเทพฯ - ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นัง่กระเช้านองปิง 360 องศา – อิสระช้อปป้ิงซิต้ีเกต - เข้าท่ีพกั 

02.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์K ทางเขา้ประตู 6 สายการบนิ ฮ่องกงแอร ์
   ไลน์ โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเชค็เอกสารสมัภาระและทีน่ัง่ก่อนออก 

   เดนิทาง 
04.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิที ่HX 780 / 04:00-08:10  (มอีาหารบรกิารบนเครื่อง) 
08.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเรว็กวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 
 

 

 

 

 

 

 

...หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ วดัโป่หลนิไหวพ้ระใหญ่ (1) ทีเ่กาะลนัเตา ซึ่งถอืได้
วา่เป็นแหล่งท่องเทีย่วอนัมเีอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง ใหท้่านได ้สกัการะพระใหญ่เกาะลนัเตา (นัง่กระเชา้นองปิง 
360 องศา) (กรณีกระเชา้นองปิง 360 องศา แจง้ปิดปรบัปรุง ทางเจา้หน้าทีจ่ะมจีดัรถบสัรบั-ส่ง ไปไหวพ้ระใหญ่ลนัเตา
แทนการนัง่กระเชา้) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิ ์กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก องคพ์ระท าขึน้จากการเชือ่มแผน่ทอง
สมัฤทธิก์วา่ 200 แผน่ เขา้ดว้ยกนั น ้าหนกัรวม 250 ตนั และสูง 34 เมตร หนัพระพกัตไ์ปทางดา้นทะเลจนีไต ้และมอง
อย่างสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหนิเบือ้งล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนัง่ท าจากทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ 1) 



...จากนัน้ให้ท่านอสิระช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมที่ CITY GATE OUTLET เป็นตึกที่ขายแต่สนิค้าราคาลดพิเศษ 50-
80% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, 
DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
พกัท่ี I CLUB MA TAU WAI HOTEL หรือเทียบเท่า   https://www.iclub-hotels.com/iclub-ma-tau-wai-hotel/en/home/home.html 

วนัท่ี 2      เจ้าแม่กวนอิมรีพลสัเบย ์– เจ้าพ่อกวนอ ู– เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า – วดัฮอยชาม หล่งโหม่ว - ร้านจิวเวอรี่     
               เจ้าพ่อแชกงหมิว – ช้อปป้ิงถนนนาธาน - Symphony of Lights ส่งกลบัโรงแรมท่ีพกั 
เช้า     รบัประทานอาหารเช้า แบบต่ิมซ า (มื้อ 2) 

...น าท่านเดนิทางสู่ หาดทรายรพีลสัเลย ์ไปไหวเ้จ้าแม่กวนอมิ พระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตาที่นี่มชีือ่เสยีงในเรื่องของ
การของบุตร ไหวไ้ฉ่ซิ้งเอีย้ขอพรโชคลาภตลอดปี และขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชือ่กนัวา่ขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3ปี 

 
 

 

 

 

 

  

...น าท่านไปไหว ้เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo Temple) (3) ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสญัลกัษณ์ของความเข้มแขง็เดด็เดี่ยว
องอาจไม่ครัน่คร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอ
พรท่านกห็มายถงึขอให้ท่านช่วยอุดชอ่งว่างไม่ใหเ้พลี่ยงพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้มและให้เกดิความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีง
ทีซ่ื่อสตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง 

 



...น าท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอมิฮ่องฮ า Kun Im Temple (4) เป็นวดัเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพร
เจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรกัษา 

 

  

 

 

 

 

 
 

...จากนัน้น าท่านสู่ วดัฮอยซาม หล่งโหม่ว (Hoi Sum Lung Mo Temple) (5) หรอื วดัมารดามงักร ซึ่งยา้ยมาอยู่ตดิกบั
วดั Tin Hau – To Kwa Wan เมื่อปี ค.ศ.1964 เมื่อวดัทีเ่กาะฮอยชามถูกรือ้ถอนหลงัจากการบุกเบกิทีด่นิ เทพหล่งโหม่
วอยู่บนแท่นบูชาของชอ่งซ้าย (ดา้นขวาเมื่อมองจากดา้นหน้า) วดันี้จดัการโดยคณะกรรมการวดัจนี ชาวฮ่องกงเชือ่กนั
วา่เมื่อไดม้าสกัการะแลว้จะมโีชคลาภ 

 
 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 3) 
...น าท่านเยีย่ม ชมโรงงานจวิเวอรี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม 

...น าท่านไปไหวห้ลวงพ่อแชกงที ่วดัแชกงหมงิ หรอืวดักงัหนัน าโชค (6) ขึน้ชือ่ลอืชาในเรื่องความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของ
โชคลาภทรพัยส์นิเงนิทอง และวดัแชกง ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหนัน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่
วา่ทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื้อสนิคา้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนั
ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 



...อสิระชอ้ปป้ิงที่ ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสนิค้าแบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุมโลกท่านจะได้เลอืก
ซื้อสนิคา้ประเภทต่างๆอยา่งเตม็อิม่จุใจไม่วา่คณุจะมีรสนิยมแบบไหนหรอืประมาณเท่าใดศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกง
มทีุกสิง่ทีคุ่ณต้องการ ศูนย์การคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื้อที่จ าหน่ายสนิค้าแบรนดเ์นมของดไีซเนอร์
นานาชาตชิือ่ดงัจากทัว่ทุกมมุโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกบั
รา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอื เลือกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิค้า Brand Name ชัน้น าทีม่ใีห้เลอืก
ชม  และช้อปมากกว่า  700 ร้าน  อ าทิ  ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & 
SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

...หลงัอาหารท่านสามารถเดนิไปชมโชว ์ยงิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสยีงเพลง 
Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสุดยอดตระการตาซึ่งเป็น
การแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆ ที่ตัง้อยู่สองฟากฝัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยบน
ดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซึ่งเพยีงกดสวติชก์จ็ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสตี่างๆ แสดงใหเ้หน็ถงึ
บรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 

 

 

 

 

 

 

 
ได้เวลานัดหมายส่งกลบัโรงแรมท่ีพกั 
พกัท่ี I CLUB MA TAU WAI HOTEL หรือเทียบเท่า   https://www.iclub-hotels.com/iclub-ma-tau-wai-hotel/en/home/home.html   
 

 

 



วนัท่ี 3      วดัหวงัต้าเซียน - วดัจี๋หลิน - เจ้าแม่ทบัทิม – ร้านชอ็คโกแลต เอาทเ์ลท็ - ช้อปป้ิงโอเช่ียนเทอมินอล -   

               ได้เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง - กลบักรงุเทพฯ 
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า แบบต่ิมซ า (มือ้ 4) 

...หลงัอาหารน าท่าน ไหวเ้จ้าพ่อหวงัต้าเซียน (7) คนจนีกวางตุ้งจะเรยีกวดันี้ว่า หว่องไท่ซิน เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่า
รอ้ยปี มชีือ่เสยีงในเรื่องของสุขภาพ แวะชมสนิคา้โอท๊อปของจนีร้านหยก ซึ่งคนจนีถอืเป็นเครื่องรางและเครื่องประดบั
ตดิตวั 

 

 

 

 

 

 

 
 

…น าท่านไหวท้ี่ วดัจีห๋ลนิ Chi Lin Nunnery (8) สกัการะพระพุทธเจ้าและพระโพธสิตัว ์และเทพยดาส าคญัต่างๆ ใน
ส านกัชขีองพระพุทธศาสนามหายานทีใ่หญ่สุดในภูมภิาคเอเชยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

...น าท่านไปไหว ้เจา้แม่ทบัทมิ ทีว่ดัเทยีนโห่ว Tin Hua Temple (9) เป็นวดัเก่าแก่และส าคญัอกีวดัหนึ่งของฮอ่งกง เพราะ
ในสมยัก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทับทิมว่าเป็นเทพีแห่งทะเล เพื่อให้เดินทาง
ปลอดภยั เวลาออกไปท างานไกลๆหรอืออกหาปลา นอกจากการมาสกัการะบูชาเจา้แม่ทบัทมิในเรื่องของการเดนิทางให้
ปลอดภยัแลว้ ไฮไลทส์ าคญัอกีอย่างหนึ่งของ วดัเจา้แม่ทบัทมิ ทนิหวั (Tin Hua Temple) จะเป็นขดธูปสแีดงขนาดใหญ่ ที่
แขวนอยู่ตามเพดานด้านในวหิารของวดัเตม็ไปหมด จะยิง่สวยงามในยามที่มแีสงแดดส่องลงมาเหมอืนเป็นล าแสงส่อง
ทะลุควนัธูปแปลกตายิง่นกั ส่วนอาคารของวดักจ็ะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวดัจนี สรา้งขึ้นตัง้แต่ปีค.ศ. 1876 โดยทางเขา้
ของวดัจะอยู่ตดิกบัสวนสาธารณะเลก็ๆที่มตี้นไม้ใหญ่หลายตน้ ใหบ้รรยากาศร่มรื่น...จากนัน้น าท่านแวะรา้นชอ็คโกแลต 
เอา้ทเ์ลท็ ซึ่งมชีอ็คโกแลตให้เลอืกมากมายหลายแบบ รวมไปถงึ ชอ็คโกแลตสดซึ่งรสชาตดิกีวา่ ชอ็คโกแลตทัว่ไป ท่าน
สามารถเลอืกซื้อเป็นของฝาก ไดต้ามอธัยาศยั 

 
 



เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 5) 
จากนัน้ให้ท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาทเิช่น ชอ้ปป้ิงที ่ห้างสรรพสนิค้า โอเชยีน เทอร์มนิอล (Ocean Terminal) 
และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัต่างๆระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , 
Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’ Us แหล่งช้อปป้ิงสินค้า
ปลอดภาษทีี ่DFS Galleria เชน่ Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ** 

...หลงัจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮอ่งกงกลบักรุงเทพฯ 

23.50 น.   เหริฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ HX 761 / 23:50-02:20 (มอีาหารบรกิารบนเครื่อง)  
02.20 น.   ถงึท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ… 
 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอื่นๆโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนั
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร์ * 
* ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง * 

 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนั 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ 

 โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อุบตัเิหตุในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **คุม้ครองตัง้แต่อาย ุ1–75 ปี เท่านัน้** 
 หมายเหตุ : กรณทีีลู่กคา้อายุตัง้แต่ 76 -80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของ วงเงนิความคุม้ครองกรณเีสยีชวีติและ ค่า
รกัษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปีขึน้ไม่รบัคุม้ครอง ***) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม คา่ซกัรดี ค่ามนิิบาร์¬ในหอ้ง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
 ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ช าระพร้อมค่าทวัร)์  
 ภาษมีูลค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาชาวต่างชาต ิทีจ่ะตอ้งท าวซ่ีาเขา้ประเทศฮ่องกง (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 
▪ ท่านจะตอ้งช าระเงนิคา่มดัจ า จ านวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชัว่โมง หรอืตามวนัทีก่ าหนดให้ หลงัจากทีไ่ดท้ าการจอง 

พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายุจนถงึวนัเดนิทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

▪ ท่านจะตอ้งช าระเงนิเตม็จ านวนอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 15 วนั หรอืตามวนัทีก่ าหนดให ้มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

▪ ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เชน่ สายการมกีารขึน้ภาษนี ้ามนัหรอืภาษ ีสนามบนิ ฯลฯ 

▪ เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่ สามารถยกเลกิ หรอื
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้สิน้ ถา้กรณยีกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการคนืเงนิ
ทัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

▪ เพื่อใหก้ารสัง่ซื้อ และตกลงซื้อขายสนิคา้บรกิาร จากบรษิทัฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้    
1) ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

1.1 ชือ่ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทกุคน    
1.2 ค าน าหน้า ชือ่ เชน่ Mr./Mrs./Miss. (กรณทีีม่ ีชือ่ช ัน้ยศ/ทางต ารวจ/ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้    



1.3 กรณมีเีดก็ร่วมเดนิทาง โปรดตรวจสอบวา่อายุเดก็นัน้ๆอยูใ่นเกณฑท์ีจ่ะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด   
1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของผูโ้ดยสารและผูร้่วมเดนิทางทุกท่าน วา่จะตอ้งคงมอีายุ
เหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป 

*** ลูกคา้ท่านใดมวีซ่ีาจนีอยู่ในเลม่พาสปอรต์ ทางตม. จะถอืว่าท่านใชว้ซ่ีาในเล่มผา่นด่านในการเขา้ เมอืงจนี บรษิทัฯ 
ทวัรไ์ม่สามารถยื่นเป็นวซ่ีากรุ๊ปใหไ้ด ้และถา้ท่านใดไม่แจง้วา่มวีซ่ีาจนีอยู่ในเลม่ พาสปอรต์อยูแ่ลว้ กรณทีีม่คี่าใชจ้่าย
เกดิขึน้ทางลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองทัง้หมด ***   

2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1–1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้ากยงัไมไ่ดม้กีารออกบตัรโดยสาร ทัง้นี้หากมตีรวจพบ
ความผดิพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายในการแกไ้ข
เปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เอง ส่วนในกรณ ี1.4 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผู้
ตรวจสอบ และเตรยีมความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัฯ ไมส่ามารถด าเนนิการใดๆ แทนทา่นไดท้ัง้สิน้ 

3.) กรณทีีท่่านไม่ไดท้ าการทกัทว้งใดๆ แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร บรษิทัฯ ถือวา่ท่านไดต้กลงรบัทราบเงื่อนไขและขอ้ 
ก าหนดทัง้หมดของบรษิทัฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ บรษิทัฯ ไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

▪ เมื่อท าการช าระเงนิค่ามดัจ าหรอืยอดเตม็แลว้ กรณทีีท่่านไม่สามารถเดนิทางไดไ้ม่วา่จะกรณใีดๆ กต็ามไม่สามารถ 

ขอคนืเงนิมดัจ าไดแ้ละจะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าตัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าใชจ้า่ยต่างๆทีเ่กดิขึน้ อาทเิชน่คา่วซ่ีา, ค่าการนัตหีอ้งพกั หรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีต่ามจรงิ 
▪ กรณยีกเลกิการเดนิทางกอ่นวนัเดนิทาง 10 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็คา่ตัว๋เตม็ราคา 
▪ กรณยีกเลกิการเดนิทางกอ่นวนัเดนิทาง 3 วนัท าการ หรอื NO SHOW ในวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่คนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี  
▪ เมื่อท่านไดต้กลงช าระเงนิไม่วา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 

ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 
 

หมายเหต ุ: เง่ือนไขส าคญัท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
1. ส าหรบัท่านทีป่ระสงคจ์ะระบุทีน่ัง่ (เลอืกทีน่ัง่ถูกใจ PICK A SEAT) ตอ้งตดิต่อที ่เคารต์อรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทาง และช าระค่า
ระบุทีน่ัง่ดว้ยตนเอง 
2. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว คอืรา้น
หยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นยางพารา รา้นจวิเวอรี ่เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าว จะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ และ 
ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักลา่วแลว้   
3. คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขัน้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง
แผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอนเฟิรม์ลางาน   
4. เนื่องจากการทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวน 



สทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  
5. กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ และ จะไม่ 
สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วหากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออกและ
เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้า
หนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิหรอืเจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออกและเขา้เมอืง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบสภาพหนงัสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณชี ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อ
ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิัทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะ
สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 15-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุป๊เป็นส าคญั 

6. ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการ
เลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 
7. เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่
ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อยา่งทีด่สีุด 
8. กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋รฟัีนได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืได้
บางส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอรฟัีนตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
9. ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั
แบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม 
10. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสาย
การบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิ
วาตภยั อคัคภียั หรอืไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคมุจากทางบรษิทั) โดยทางบริษทั
จะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

11. กรณทีีท่่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยงัคงใหบ้ริการ
อยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 
12. หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
คนืคา่ใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแล้วบริษทัฯ จะไม่
รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 
- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ี 

พ านักอยู่ในประเทศไทย 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 

การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ
ของบริษทัฯ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

- เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน 
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
- กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน 
การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 
- มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด 


