
 
 

 

รหัสทัวร GS1900509 

ทัวรฮองกง เซินเจิ้น จูไห 3 วัน 2 คืน (HX) 
ดิสนียแลนด วัดกวนอู หลอหวูชอปปم�ง เซ็นเตอร วัดแชกงหมิว รีพลัสเบย วัดหวังตาเซียน   
ชมโชวน้ําพุ Shekou Sea World Music Fountain  พิเศษ !! เมนูหานยาง 
 

 
 

      
 

 



 
 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันที่ 1  
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) –  เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - ดิสนียแลนด - 
เมืองเซินเจิ้น                                                                                           

01.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน K สาย
การบิน HONG KONG AIRLINES โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

04.15 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 
HONG KONG AIRLINES เท่ียวบินที ่HX762 
** บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

08.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  
** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง ** 

หรือ 
00.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน K สาย

การบิน HONG KONG AIRLINES โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

03.35 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 
HONG KONG AIRLINES เท่ียวบินที ่HX780 
** บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

08.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  
** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง ** 

**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม** 



 
 

 

 
         นําทานเดินทางสู ดิสนียแลนด (Disneyland) (รวมคาเขาเรียบรอยแลว) ดินแดนฝน 

เขาสูอาณาจักรแหงเวทยมนตร ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝน ที่เต็มไปดวย
มนตรมายา ความสวยงาม ความตื่นเตน การสํารวจ และตัวละครของดิสนีย ใหทาน
เพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเลนหลากหลายชนิดทั้ง 7 โซน Main Street , USA , 
Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch แ ล ะ 
ที่ดินของ Toy Story ทุกอยางไมตองจายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอนํ้าโบราณเพื่อ
ชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูนจากดิสนีย, นั่งรถไฟเหาะที่ 
Space - Mountain , ชมภาพยนตรการตูนสามมิติที่ Mickey’s PhillarMagic , 
ชมละครเพลงพรอมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ Festival of the Lion King และ
ผจญภัยไปกับการลองเรือเขาไปในป�าดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Tree House , 
หุบเขากริซลียหมีใหญ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , 
ไปในอาณาจักรของเลนในสวนหลังบานของ Andy เพลิดเพลินกับของเลนและ
กิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land 

 แนะโซนเครื่องเลนใหม !! หนึ่งในซุปเปอรฮีโรที่ยิ ่งใหญที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู
ทามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่นาตื่นตาตื่นใจของสตารค อินดัสตรี้! เชิญพบ
กับนวัตกรรมลาสุดของสตารคดวยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III ซึ่งเปน
สัญลักษณของไอรอนแมนไดอยางใกลชิดเตาปฏิกรณอารคและผลงานชิ้นเอกดาน
เทคโนโลยีลาสุด Iron Wing ยานตานแรงโนมถวง  

 อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
นําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น หรือ ซําจั่น , ซิมจุม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ทาน
จําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** เปนหน่ึง
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เปนเมืองชายแดน
ริมฝم�งตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบงออกเปน 3 
สวน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยกอน
เมืองเซินเจิ้นเปนเพียงหมูบานชาวประมง เมื่อป ค.ศ. 1980 ไดถูกคัดเลือกใหเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้ง
ตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสรางตางๆ พรอมทั้งจํานวน
ประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ไดเวลาอันสมควร นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก 



 
 

 

พักที ่ Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเทา 
   

วันที่ 
2  

เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ – รานหยก – รานยางพารา– 
รานยา - หลอหวู ชอปปم�ง เซ็นเตอร – ชมโชวน้ําพุ พิเศษ !! เมนูเปดปกกิ่ง และ ไวน
แดง                              (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความ
ซื่อสัตย ความกตัญูรูคุณความ ความจงรักภักดี ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมี
ทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทาน
เปนคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปญญาเลิศ และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็
หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ�ายตรงขาม และใหเกิดความ
สมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตย หรือบริวารที่ไวใจไดนั่นเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีน
จึงนิยมบูชา และกราบไหทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวในทุกๆ
ดาน 
นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มี
ชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่น่ี  นําทาน
เดินทางสู ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) , รานยา ,ราน
ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดี
ของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่น่ี  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
นําทานเดินทางสู หลอหวู  ชอปป ง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลง�م
ละลายทรัพยของนักชอปปم�ง เปนหางชอปปم�งขนาดใหญ ของเมืองเซินเจิ้น แหลงชอป
ปم�งที่ดึงดูดขาชอปทั้งหลาย นักชอปปم�งสวนใหญจะเรียกที่น่ีวา มาบุญครองของเมืองจีน 
ที ่น ี ่จะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ชั ้น ข างในตึกจะมีสินคาพื ้นเมือง
มากมาย กระเป�า เสื้อผา รองเทา ซึ่งเปนสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอชื่อ
ดังๆ ทั้งนั้น ไมวาจะเปน กุชชี่ อามานี่ หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ 
ที่นี ่มีวางขายใหเลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป�าใบละ 100 หยวนก็มี แตไมเกิน 
10,000 บาท ของไทยแนนอน สวนนาฬิกาขอมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 



 
 

 

200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดวยความที่สินคา
เลียนแบบของจริงเหลานี ้มีความคลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก 
เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกวาเหมือนกันอยางกับแกะก็วาได แยกไมออก
เลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลานี้ขาย
ดิบขายดีเปนอยางมาก 

 ชมโชวนํ้าพุ Shekou Sea World Music Fountain เปนโชวนํ้าพุกลางแจง ที่ใหญ
ที่สุดในเมืองเซินเจิ้น ชมโชว SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปด
ทุกวันจันทร)**โชวนํ ้าพุเตนระบําแหงใหมของเซินเจิ้น ฉากหลังเปนเรือ Minghua 
(เดิมเรียกวา Anceveller) ซึ่งในป 1960 เรือยอชทสุดหรูที่เปนของประธานาธิบดี
ฝรั่งเศส ชารลสเดอโกล ตอมาในป 1973 ประเทศจีนไดซื้อตอและไดเปลี่ยนชื่อเปน 
Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิ้นอยางถาวร การแสดงที่มีความตื่นเตน
อลังการกับแสง สี และไฟ ใหทานไดชมโชวอยางใกลชิด ไดเวลาอันสมควร นําทานเขา
สูโรงแรมท่ีพัก  

คํ่า          บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูเปดปกกิ่ง และ ไวนแดง 
พักที ่ Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 
3  

 เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - รีพลัส เบย - 
โรงงานเครื่องประดบั – รานหยก - ถนนนาธาน - ยานจิมซาจุย - เมืองฮองกง 
(สนามบินเช็กแล็บกอก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) พิเศษ !! เมนูหานยาง                                        
(B/L/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู  เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ทานจําเปนตองรับ
สัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** ฮองกงชื่ออยางเปน
ทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong 
Special Administrative Region of the People's Republic of China) เปน
เขตปกครองตนเองริมฝم�งทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปาก
แมนํ้าจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักในสกายไลน (Skyline) ขยาย
และทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มี



 
 

 

ประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน 
และ 6.4% มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกาํเนิดจาก
มณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930 
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปนวัดหน่ึง
ที่ประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงตํานานแหง
นักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันน้ี 
แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน 
แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะน้ันเองยังมนัีกรบเอกชื่อ 
"แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่
กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพ่ือตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ทาน
ใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา 
มีความเชื่อวาเม่ือพกพาสัญลักษณรูปกังหันน้ีไป ณ ที่ใดๆ กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล 
นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงใน
การนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดน้ี
เปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม 
วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปم�นสูง
ใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงน้ี ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบ
โบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุน
กังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทาน
จะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพ่ือความเปนสิริมงคล  
วิธีสักการะบูชาเทพเจาที่วัดแชกงหมิว 
เริ่มแรกใหไหวเทวดาฟ�าดินและเจาที่ จุดที่จะไหวนี้ จะอยูกลางแจง สําหรับการไหวขอ
พรเทพเจาแชกง ทางวัดจะจัดเปนชุด สําหรับไหวเทพเจาแชกงโดยตรง คาใชจาย 38
เหรียญ ในชุดนั้นจะมีกระดาษไหวเจา 1 ชุด , ธูปมังกรสีแดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 
กํา พอซื้อธูปเสร็จแลว ทานสามารถยื่นธูปชุดนี้ใหเจาหนาที่ชวยจุดไดเลย ระหวางรอ
เจาหนาที่จุดธูป ใหเรานํากระดาษไหวเจาที่ไดมา เขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด 



 
 

 

ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห  เสริมความเปนสิริมงคล ปดเป�าสิ่งดีๆเขามา 
นําพาสิ่งไมดอีอกไป 
วิธีการไหวเทวดาฟ�าดิน (กลางแจง) 
1. ขั้นตอนแรกใหเราหันออกจากวัด แลว บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด แลวบอก
วัตถุประสงคที่มาทําบุญวัดน้ี ไหว 3 ครั้ง  
2. หันกลับมาดานใน ไหว 3 ครั้ง แลวจึงปกธูป  
3. ใหเราปกธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ท่ีกระถางกลาง 
4. ตอไปนําธูปดอกเล็กหันหนาเขาวัด ไหวพรอมบอกชื่อ นามสกุล อีกครั้ง ปกธูปเล็กทั้ง
3. กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 
5. เม่ือปกธูปทั้ง 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูกําใหญๆ ใหเราแยกไวกอน 3ดอก เพื่อไป
ปกดานใน 
6. สวนที่เหลือกําใหญๆ ใหปกกระถางกลางแจงทั้งหมดใหแลวเสร็จ กอนที่จะเดินเขา
ไปดานใน 
 

 วิธีสักการะดานใน  
1. หลังจากจุดธูปไหวดานนอก ใหเขามาสักการะทานดานใน และยืนอยูเบื้องหนารูปปم�น
ขนาดมหึมาของทานแชกง พรอมธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเจา ใหอธิษฐานขอพร
และมองหนาทาน อยางมุงมั่น และตั้งใจ แลวจึงไปหมุนกังหัน ที่อยูสองดานขางๆ รูป
ปم�นทานแชกง 
2. วิธีหมุนกังหัน ใหหมุน 3 ครั้ง และ ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได เชื่อวา "กังหัน
นําโชค" จะหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต โดยหลักการที่ถูกบอกตอ คือ หมุนตามเข็ม
นาฬิกา 3 ครั้ง 
3. กอนที่จะออกจากวัดอยาลืมตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อใหพรนั้นสมปรารถนาและให
ดังทั่วฟ�าดิน (มีเคล็ดลับคือหากไหวพระกอนเที่ยง ใหตีระฆังกอนตีกลอง แตหากเราไป
ไหวตอนบาย ใหตีกลองกอนตีระฆัง จึงจะเปนลําดับพิธีกรรมท่ีถูกตอง) 
4. ผูที่เคยซื้อจี้กังหันแชกงหมิวจากราน สามารถนําไปไหวขอพรทานแชกง เดินวนรอบ
กระถางธูป 3 รอบ และขอพรใหกังหันนําแตสิ่งที่ดีๆ เขามา 



 
 

 

5. สําหรับกระดาษไหวเจา ใหนําไปใสในรถเข็น มีจุดใสอยูบริเวณดานหนา ใหนําไปวาง
ในรถไดเลย โดยที่จะมีเจาหนาท่ีชวยนําไปทําพิธีให เปนอันเสร็จพิธี 
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหว
พระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรม
แบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีนขนาด
ใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝم�งแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชัก
อัน ประเทศฮองกง ซึ่งวัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจา
หลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเป�าหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรัก
จากเทพเจาองคน้ีแตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจงของเทพเจา
ดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปم�นสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับ
อยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจาองคนี้ตองใชดาย
แดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูหานยาง   
 นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้ ที่สวย

ที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปปم�นของเจาแม
กวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลาง
สวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจา
แหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุ
เพ่ิมข้ึน 3 ป  

 น ําท านเดินทางสู  โรงงานเคร ื ่องประดับ (Jewelry Factory) เพ ื ่อเล ือกซื้อ
เครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปน
สําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหันลมที่
มีชื ่อเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ ้นที่นี ่ นําทานเดินทางสู รานหยก 
(Chinese Jade Shop) นําทุกทานแวะเลือกซื้อสินคาหยกคุณภาพดีของฮองกงได
ที่นี่  นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปم�ง
ยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) มักจะตั้งตนกันที่ สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง 
เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใชไฟฟ�า , กลอง ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปน
ของพื ้นเมืองฮองกงอยู ด วยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี Shopping 



 
 

 

Complex ขนาดใหญชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรยีง
รายกันและมีทางเช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึง กันได 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศ
ฮองกง  

21.45  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย
การบิน HONG KONG AIRLINES เท่ียวบินที ่HX761 
** บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

23.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
และความประทับใจ 

หรือ 
02.00+1 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน HONG KONG AIRLINES เท่ียวบินที ่HX767 
** บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

04.10+1 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม** 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาทีข่องบริษัท ทุกครัง้กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศ

ตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิน และ 
เวลาบิน 

ราคา 
ผูใหญ  
พัก2-3
ทาน 

ราคาเด็ก
ตํ่ากวา 18 

ป 

พัก
เด่ียว
จาย
เพ่ิม 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิ

น 

เดือน เมษายน 2562 



 
 

 

5-7 เม.ย. 62 
05APR HX780 BKKHKG 

03.35-08.05 
08APR HX767 HKGBKK 

02.00-04.00 
12,999 15,999 3,000 8,900 

19-21 เม.ย. 62 
19APR HX762 BKKHKG 

04.40-09.00 
21APR HX761 HKGBKK 

21.45-23.55 
13,999 16,999 3,000 8,900 

25-27 เม.ย. 62 
25APR HX780 BKKHKG 

03.35-08.05 
27APR HX761 HKGBKK 

22.45-00.45+1 
12,999 15,999 3,000 8,900 

27-29 เม.ย. 62 
27APR HX762 BKKHKG 

04.40-08.50 
29APR HX761 HKGBKK 

21.45-23.55 
12,999 15,999 3,000 8,900 

เดือน พฤษภาคม 2562 

4-6 พ.ค. 62 
04MAY HX762 BKKHKG 

04.40-08.50 
06MAY HX761 HKGBKK 

21.45-23.55 
12,999 15,999 3,000 8,900 

10-12 พ.ค. 62 

10MAY HX762 BKKHKG 
04.40-09.00 

13MAY HX767 HKGBKK 
02.00-04.00 

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

17-19 พ.ค. 62 

17MAY HX762 BKKHKG 
04.40-09.00 

20MAY HX767 HKGBKK 
02.00.04.00 

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



 
 

 

24-26 พ.ค. 62 
24MAY HX762 BKKHKG 

04.40-09.00 
27MAY HX767 HKGBKK 

02.00-04.00 
11,999 14,999 3,000 8,900 

30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 
62 

30MAY HX762 BKKHKG 
04.15-08.20 

01JUN HX761 HKGBKK 
22.45-00.45+1 

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

เดือน กรกฎาคม 2562 

11-13 ก.ค. 62 
11JUL HX780 BKKHKG 

03.35-08.05 
13JUL HX761 HKGBKK 

22.45-00.45+1 
11,999 14,999 3,000 7,900 

20-22 ก.ค. 62 
20JUL HX762 BKKHKG 

04.40-08.50 
22JUL HX761 HKGBKK 

21.45-23.55 
11,999 14,999 3,000 7,900 

เดือน สิงหาคม 2562 

1-3 ส.ค. 62 
01AUG HX762 BKKHKG 

04.15-08.20 
04AUG HX767 HKGBKK 

02.00-04.00 
11,999 14,999 3,000 7,900 

23-25 ส.ค. 62 
23AUG HX762 BKKHKG 

04.40-09.00 
25AUG HX761 HKGBKK 

21.45-23.55 
11,999 14,999 3,000 7,900 

** อัตราคาบรกิารขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตาม
ธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ 

ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได 
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน ** 



 
 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร 

กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ **ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร 100 USD  
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกบัการทองเที่ยวแหงเมืองจีนและฮองกง
เพ่ือโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม 
หยก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน
ชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยู

กับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่

เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน 
 
** กรณีตองการตดักรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา 
ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิม
สถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม

ทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซรีีส่ได กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั ๋วเครื ่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที ่ระบุ ชั ้นEconomy Class 

รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ 

สายการบิน HONGKONG AIRLINE คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเป�า
ลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มี
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทาน้ัน 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามท่ีรายการระบุ  
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทาง



 
 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดย
อางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม) 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม   

 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 คาบัตรเขาสวนสนุกดิสนียแลนด 
 คาวีซากรุป (มาตรา 144 )  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนด
หรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกวีซา
กรุปมาตรา 144 ) จะมีคาใชจายเพิ่มทานละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double 
(ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 4,150 บาท 
โดยยื่นวีซาที่สถานทูตจีน  

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 
บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็ก
อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั ้งนี ้ทานสามารถใหมากกวานี ้ได ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 



 
 

 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออก
เดินทาง ชําระเต็มจํานวน หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 1 วัน  

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รอ
อยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี
เงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุ
ชื ่อผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , 
อีเมล หรือ ไลน ท่ีทานสะดวก 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูป
ถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลง
ลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , 
ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 
ทาน), เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรก
ที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ 
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 



 
 

 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางท่ีนอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการ
เดินทางกระทันหัน เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางที่
เหลือ 1 ทานน้ัน จําเปนตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามอัตราคาบรกิารในตารางขางตน 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 
ของคาบริการที่ชําระแลว 

                ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน 
กอนเดินทาง ** 
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการ

ที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระ
แลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสาร
เรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละ
คณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้ง
แรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ 
(กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  



 
 

 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว 
Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง 
สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวน
ของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทานในกรณีดังน้ี 
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไป
ในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
- กรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ ้นตํ ่า 15 ทาน หากตํ ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถ

เดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 
ทั้งน้ี กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน  

 ในกรณีที่ ตองทํา วีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที ่ประมาณ 2,500 บาท แบบ 
Double (ปกติใชวีซากรุป) 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การ



 
 

 

บริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการ
วันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
สําหรับประทับตราท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง 

 เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการ
บางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ  

 กรณีที ่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่จะเกิดขึน้ และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มี
หนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสัน
ของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่
ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรณุา
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด 
กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม 
โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยัน
การเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว 
กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋ว
เครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-
20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปน
สําคัญ 



 
 

 

 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทาง
ไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวน
ตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งนี ้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที ่มา
ดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางที่ดีสุด 

 ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรม
แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี ่ยว (Single) และหองคู  (Twin / 
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไม
ติดกัน หรือ อาจอยูคนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง 
การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 
หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทาง
บริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี ่ยนเที ่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 
 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน 
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพัก
คู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเร่ิมแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึง
วันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก 

 
** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ

ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 

 
 

 


