
 

 

 

รหัสทัวร 1900083 
ทัวรฮองกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (MS) 
สักการะเทพเจากวนอู ณ.วัดกวนอู   ชมพิพิธภัณฑเซินเจิ้น   ชอปปم�งแบรนดเนม
หลอหวู   ชมโชวน้ําพุกลางแจง ที่ใหญที่สุดในเมืองเซินเจิ้น   ไหวพระขอพรวัดแช
กงหมิว – วัดหวังตาเซียน 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) – 
          เมืองเซินเจิ้น                    

11.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน Q สายการ
บิน Egypt Air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอินและหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** 
ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หาก
ฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขา
เมือง ** 

14.25 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 
Egypt Air เที่ยวบินที่ MS960 **บริการอาหารรอน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน** 

18.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง ** ตามเวลาทองถิ่น จะ
เร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **หลังผานดานตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระ
เรียบรอย นําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น หรือ ซําจั่น , ซิมจุม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** 
ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **  

 เซินเจิ้นเปนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เปน
เมืองชายแดนริมฝم�งตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบง
ออกเปน 3 สวน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจ้ิน 
สมัยกอนเมืองเซินเจิ้นเปนเพียงหมูบานชาวประมง เมื่อป ค.ศ. 1980 ไดถูกคัดเลือกใหเปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้ง
ตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ ่งปลูกสรางตางๆ พรอมทั ้งจํานวน
ประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา 

    อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเทา  
 
 
 



 

 

 

วันที่ 2 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู – พิพธิภัณฑเซินเจิ้น - รานหยก - รานครีมไขมุก - 
รานยางพารา –หลอวู ชอปปم�งเซ็นเตอร - ชมโชวน้ําพุ                                                                    

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความ

ซื่อสัตย ความกตัญูรูคุณความ ความจงรักภักดี ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทาน
เปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทานเปนคน
จิตใจมั ่นคงดั่งขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็
หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ�ายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณ
ดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตย หรือบริวารที่ไวใจไดนั่นเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา 
และกราบไหทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวในทุกๆดาน  

  น ําท านเย ี ่ยมชมพิพิธภัณฑเซินเจิ ้น (SHENZHEN MUSEUM) ภายในม ีจัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร เทคโนโลยี วิทยาศาสตร 
ศิลปะและวัฒนธรรม เปดใหเขาชมมาต้ังแตป 1988นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese 
Jade Shop) , รานครีมไขมุก (Pearl Cream Shop) , รานยางพารา (Chinese Latex 
Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อ
เปนของฝากไดที่น่ี   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเปดปกกิ่งและไวนแดง 
  นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปปم�ง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลงละลาย

ทรัพยของนักชอปปم�ง เปนหางชอปปم�งขนาดใหญ ของเมืองเซินเจิ้น แหลงชอปปم�งที่ดึงดดูขาช
อปทั้งหลาย นักชอปปم�งสวนใหญจะเรียกที่น่ีวา มาบุญครองของเมอืงจีน ที่น่ีจะเหมือนมาบุญ
ครองบานเรา ตึกสูง 5 ช้ัน ขางในตึกจะมสีินคาพื้นเมอืงมากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ซึ่ง
เปนสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอช่ือดังๆ ทั้งน้ัน ไมวาจะเปน กุชช่ี อามาน่ี หลุยส 
วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ ที่นี่มีวางขายใหเลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป�า
ใบละ 100 หยวนก็มี แตไมเกิน 10,000 บาท ของไทยแนนอน สวนนาฬิกาขอมือ ของ
ปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย 
และดวยความที่สินคาเลียนแบบของจริงเหลานี้มีความคลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปน



 

 

 

อยางมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดน้ิว เรียกวาเหมือนกันอยางกับแกะก็วาได แยกไม
ออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลานี้ขาย
ดิบขายดีเปนอยางมาก ชมโชวนํ ้าพุ Shekou Sea World Music Fountain เปนโชว
นํ ้าพุกลางแจง ที่ใหญที่สุดในเมืองเซินเจิ้น ชมโชว SHEKOU SEA WORLD MUSIC 
FOUNTAIN **(ปดทุกวันจันทร)**โชวนํ้าพุเตนระบําแหงใหมของเซินเจิ้น ฉากหลังเปนเรือ 
Minghua (เดิมเร ียกว า Anceveller) ซ ึ ่ งในป  1960 เร ือยอชทส ุดหรูท ี ่ เป นของ
ประธานาธิบดีฝร่ังเศส ชารลสเดอโกล ตอมาในป 1973 ประเทศจีนไดซื้อตอและไดเปลี่ยน
ชื่อเปน Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิ้นอยางถาวร การแสดงที่มีความ
ต่ืนเตนอลังการกับแสง สี และไฟ ใหทานไดชมโชวอยางใกลชิด  

ค่ํา           บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 3    เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮองกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – 
            วัดกวนอิมฮองฮํา – โรงงานเคร่ืองประดับ – Avenue of Stars –  
             K 11 Mall – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและ
ดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหง
สาธารณรัฐประชาชนจ ีน (Hong Kong Special Administrative Region of the 
People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝ  งทางใตของประเทศจีน�م
ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักใน
สกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกวา
เจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง 
93.6% มีเช้ือชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของ
ฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการ



 

 

 

ปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930 ** ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง **นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม 
 (Che Kung Temple) เปนวัดหน่ึงที่ประชาชนชาวจีนใหความเลื่อมใสศรัทธามาเน่ินนาน 
สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศ
เปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิง
อาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะ
น้ันเองยังมีนักรบเอกช่ือ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดนิใหญตางกย็าํ
เกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง 
ทุกๆคร้ัง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลา
ทหารกลา มีความเช่ือวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกงัหันน้ีไป ณ ที่ใดๆ กังหันน้ีจะชวยเสริมสริิ
มงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ช่ือเสียงใน
การนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันน้ี เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดน้ีเปนวัด
เล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหม
สรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกงซึง่
เปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู
หลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกงัหัน หรือที่เรียกวา "กังหัน
นําโชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองให
เสียงดังสน่ันเพื่อความเปนสิริมงคล  
วิธีสักการะบูชาเทพเจาที่วัดแชกงหมิว 
เริ่มแรกใหไหวเทวดาฟ�าดินและเจาที่ จุดที่จะไหวนี้ จะอยูกลางแจง สําหรับการไหวขอพร
เทพเจาแชกง ทางวัดจะจัดเปนชุด สําหรับไหวเทพเจาแชกงโดยตรง คาใชจาย 38เหรียญ 
ในชุดนั้นจะมีกระดาษไหวเจา 1 ชุด , ธูปมังกรสีแดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 กํา พอซื้อธูป
เสร็จแลว ทานสามารถยื่นธูปชุดน้ีใหเจาหนาที่ชวยจุดไดเลย ระหวางรอเจาหนาที่จุดธูป ให
เรานํากระดาษไหวเจาที่ไดมา เขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด ลงไปในกระดาษ เพื่อ
สะเดาะเคราะห  เสริมความเปนสิริมงคล ปดเป�าส่ิงดีๆเขามา นําพาสิ่งไมดีออกไป 
 



 

 

 

วิธีการไหวเทวดาฟ�าดิน (กลางแจง ) 
1. ขั้นตอนแรกใหเราหันออกจากวัด แลว บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด แลวบอก

วัตถุประสงคที่มาทําบุญวัดน้ี ไหว 3 คร้ัง  
2. หันกลับมาดานใน ไหว 3 คร้ัง แลวจึงปกธูป  
3. ใหเราปกธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ที่กระถางกลาง 
4. ตอไปนําธูปดอกเล็กหันหนาเขาวัด ไหวพรอมบอกชื่อ นามสกุล อีกคร้ัง ปกธูปเล็กทั้ง3. 

กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 
5. เมื่อปกธูปทั้ง 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูกําใหญๆ ใหเราแยกไวกอน 3ดอก เพื่อไปปก

ดานใน 
6. สวนที่เหลือกําใหญๆ ใหปกกระถางกลางแจงทั้งหมดใหแลวเสร็จ กอนที่จะเดินเขาไป

ดานใน 
 
วิธีสักการะดานใน  
1. หลังจากจุดธูปไหวดานนอก ใหเขามาสักการะทานดานใน และยืนอยูเบื้องหนารูปปم�น

ขนาดมหึมาของทานแชกง พรอมธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเจา ใหอธิษฐานขอพรและมอง
หนาทาน อยางมุงมั่น และตั้งใจ แลวจึงไปหมุนกังหัน ที่อยูสองดานขางๆ รูปปم�นทานแชกง 
2. วิธีหมุนกังหัน ใหหมุน 3 คร้ัง และ ต้ังจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได เช่ือวา "กังหันนํา

โชค" จะหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต โดยหลักการที่ถูกบอกตอ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 
คร้ัง 
3. กอนที่จะออกจากวัดอยาลืมตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อใหพรน้ันสมปรารถนาและใหดัง

ทั่วฟ�าดิน (มีเคล็ดลับคือหากไหวพระกอนเที่ยง ใหตีระฆังกอนตีกลอง แตหากเราไปไหวตอน
บาย ใหตีกลองกอนตีระฆัง จึงจะเปนลําดับพิธีกรรมที่ถูกตอง) 
4. ผูที ่เคยซื้อจี ้กังหันแชกงหมิวจากราน สามารถนําไปไหวขอพรทานแชกง เดินวนรอบ

กระถางธูป 3 รอบ และขอพรใหกังหันนําแตสิ่งที่ดีๆ เขามา 
5. สําหรับกระดาษไหวเจา ใหนําไปใสในรถเข็น มีจุดใสอยูบริเวณดานหนา ใหนําไปวางใน

รถไดเลย โดยที่จะมีเจาหนาที่ชวยนําไปทําพิธีให เปนอันเสร็จพิธี  



 

 

 

 
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหวพระ
สละโสด และเส่ียงเซียมซีสุดแมน ต้ังอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่
งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญทางตอน
เหนือของประเทศฮองกง (ฝم�งแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศฮองกง 
ซึ่งวัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพ
หวังตาเซียน แตเป�าหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคนี้แต
อยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยก
โหลว เปนรูปปم�นสีทองมีเส้ียวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความ
รักกันที่น่ี โดยการขอพรกับเทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี  
นําทานเดินทางสู วดัเจาแมกวนอิมฮองฮาํ (Hung Hom Kwun Yum Temple) เปนวัด
เกาแกของฮองกงสรางต้ังแตป ค.ศ. 1873 เปนหน่ึงในวดัที่ชาวฮองกงนั้นเลื่อมใสกนัมาก 
ดวยความที่เจาแมกวนอิมน้ันเปนเทพเจาแหงความเมตตา ฉะน้ันเมื่อใครมทีุกขรอนอะไรก็
มักจะมากราบไหวขอพรใหเจาแมน้ันชวยเหลือ นอกเสียจากน้ีที่น่ียังขึ้นช่ือในเร่ืองเซียมซีที่
แมนมาก และ ยงัมพีิธีขอซองอ้ังเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย โดยคนสวนใหญจะนิยมไปใน
เทศกาลตรุษจีนเพราะเปนศิริมงคลในเทศกาลปใหม ซึ่งทางวดัจะจาํหนายอุปกรณสําหรับ
เซนไหวพรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวน
เหนือกระถางธูปหนาองคเจาแมกวนอิมตามเขม็นาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงน้ันไวซึ่ง
ภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวดัจะเขียนไวมากนอยแลวแตโชคถาหากเราประสพ
ความสําเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮองกงอีกก็คอยกลบัไปทําบุญ ชวงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาว
ฮองกงและนักทองเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดตองตอแถวยาวมาก นําทานเดินทางสู 
โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ เคร่ืองประดับที่สวยงาม ไม
เหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนทีท่านรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัว
ทานเอง ซึ่งมีลกัษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกงัหันลมทีม่ีช่ือเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก 
ที่ถือกําเนิดขึน้ที่น่ี และเพราะหาง City Gate Outlet อยูใกลกับสนามบินมาก น่ังรถบัส
ประมาณ 15 นาทกี็ถงึ ทําใหที่น่ีเปนแหลงชอปปم�งทีนั่กทองเที่ยวหลายคนนิยมมาแวะชวงขา
กลับ 



 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทานเดินทางสู ถนนซุปเปอรสตาร (Avenue of Stars) สรางไวเพื่อเปนเกียรติใหกับ
บรรดาบุคคลสําคัญที ่มีสวนชวยใหฮองกงไดรับการขนานนามวาเปน "ฮอลลีวู ดแหง
ตะวันออก" 
หลังผานการปรับโฉมใหมดวยฝมือของเจมส คอรเนอร ภูมิสถาปนิกชื ่อดัง รวมกับ
ดีไซนเนอรทองถิ่นและตางชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร ไดเปดใหเขาชมอีกคร้ังในป 2562 กับ
รอยประทับมือกวารอยอันของเหลาดาราที่มีช่ือเสียง  คุณสามารถถายรูปกับซุปเปอรสตาร
ดัง พรอมเพลิดเพลินกับวิวที่สวยงามของอาววิคตอเรีย  

นําทานชอปปم�งที่ K 11 mall หางที่เต็มไปดวยสีสัน และศิลปะ ใหทุกทานเพลิดเพลินกับ
การชอปปم�งสินคาแบรนเนมดมากมาย ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เช็กแล็บกอก 
ประเทศฮองกง  

20.50  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
Egypt Air เที่ยวบินที่ MS961 **บริการอาหารรอน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน** 

22.40 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ 

 
** หากลูกคาทานใดที่จาํเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทวัร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาทีข่องบริษทั ทกุคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ 
เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมไีฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทัฯทราบ
ในวันจองทวัร ทั้งน้ีเพือ่ประโยชนของตวัทานเอง ** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา ผูใหญ  

ทานละ 
 (พัก 1 หอง 2 

ทาน) 

ราคา 1 เด็ก 
2 ผูใหญ 

(เด็กตํ่ากวา
18 

มีเตียง) 

หองพัก
เดี่ยว เพ่ิม 

ไมใชตั๋วเครื่องบิน  
ทานละ 

MS960 BKKHKG  14.15-17.50   /  MS961 HKGBKK  22.00-23.50 
เดือน มีนาคม 2562 

07-09 มีนาคม 62 7,888 10,888 3,000 3,900 
14-16 มีนาคม 62 7,888 10,888 3,000 3,900 
21-23 มีนาคม 62 7,888 10,888 3,000 3,900 

MS960 BKKHKG  14.25-18.00  /   MS961 HKGBKK  20.50-22.40 
เดือน เมษายน 2562 

30 เม.ย. – 02 พ.ค.  7,989 10,989 3,000 3,900 
เดือน พฤษภาคม 2562 

09-11 พฤษภาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 
23-25 พฤษภาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 
30 พ.ค.- 01 มิ.ย. 8,989 11,989 3,000 3,900 

เดือน มิถุนายน 2562 
20-22 มิถุนายน 8,989 11,989 3,000 3,900 
27-29 มิถุนายน 8,989 11,989 3,000 3,900 

เดือน กรกฎาคม 2562 
04-06 กรกฎาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 
16-18 กรกฎาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 



 

 

 

 
** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และ มคัคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม 
เนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก และ ผูใหญ ยกเวน 
เฉพาะ เด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสม 
และความพงึพอใจของทาน ** 
 

** ราคาเด็กอายต่ํุากวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน 
ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมทีี่น่ังบนเคร่ืองบิน) 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเกบ็คาธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร โดยเก็บแยก
จากโปรแกรมทวัร100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   ** 

 
**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายมุากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!** 

18-20 กรกฎาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 
เดือน สิงหาคม 2562 

01-03 สิงหาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 
15-17 สิงหาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 
29-31 สิงหาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 

เดือน กันยายน 2562 
12-14 กันยายน 8,989 11,989 3,000 3,900 

26-28 กันยายน 8,989 11,989 3,000 3,900 
เดือน ตุลาคม 2562 

10-12 ตุลาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 
17-19 ตุลาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 

22-24 ตุลาคม 8,989 11,989 3,000 3,900 



 

 

 

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตวั หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจ
ขายตรง ขายเคร่ืองสาํอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะทีต่องการใหเพิ่มสถานทีข่อดูงาน 
กรุณาติดตอเจาหนาที ่เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพือ่เสนอราคาใหมทกุคร้ัง ไมสามารถอางอิง
โปรแกรมจากในซีร่ีสได กรณีที่โปรแกรมมกีารเปล่ียนแปลง ** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮองกงรวมกบัการทองเที่ยวแหงฮองกงเพือ่โปรโมทสินคา
พื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จวิเวอร่ี ฯลฯ ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทวัร 
เพราะมีผลกับราคาทวัร ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลกูคาทกุทานวา รานรัฐบาลทกุราน
จําเปนตองรบกวนทกุทานแวะชม ซื้อหรือไมซือ้ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีาร
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานทกุเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม   
  คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคา

ภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 
  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท 

กับ สายการบิน Egypt Air อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเป�าลงใตทองเคร่ืองบินได 
ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม เทาน้ัน และ สัมภาระที่ถือขึ้นเคร่ือง มีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม 
เทาน้ัน 

  คาวีซากรุป 144 
  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ  
  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตาม
คุณภาพและความเหมาะสม 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม) 



 

 

 

  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม   

  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× ในกรณีทีป่ระเทศจีน มปีระกาศใหยืน่ขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 
144 ) จะมคีาใชจายเพิม่ทานละประมาณ 2,500 บาท (ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 3,550 
บาท (ยื่นแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 4,150 บาท โดยยื่นวีซาที่สถานทตูจีน  

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/

ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป 
ณ วันเดินทางกลบั ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง 

พรอมชําระเงินเต็มจํานวน หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  
  ระบบจะตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วัน

ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไดรับยอดเงนิ
ตามเวลาที ่ก ําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน



 

 

 

จําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ป
ตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู โดย
ไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา 

  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี
เงื่อนไข 

  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและ
ขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุช่ือผู
จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน 
ที่ทานสะดวก 

  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย 
และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือช่ือ
พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทาน
มีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทที่
สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผู
เดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมว ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ 
เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางทีน่อนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทาง
กระทันหัน เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางที่เหลือ 1 ทานน้ัน 
จําเปนตองจายคาพกัเดี่ยวเพิม่ตามอัตราคาบริการในตารางขางตน 

  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 



 

 

 

                 
** ยกเวน พีเรียดทีม่วีันหยดุนักขตัฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

  กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด 

  เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) 
ราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน 
ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

  กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว 
Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตาม
ระบบของสายการบินเทาน้ัน  



 

 

 

  กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สาย
การบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการ
บริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับ
ทานในกรณีดังน้ี 
- กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของ

หามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย
ดวยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
-  

เงื่อนไขสําคญัอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
  คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได 

หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
งดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงให
ทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งน้ี กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน  

  ในกรณีที่ตองทําวีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double 
(ปกติใชวีซากรุป) 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 



 

 

 

ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

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

  เนื ่องจากการทองเที ่ยวในครั้งนี ้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่
ทานไมตองการไดรับบริการ  

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพ
หนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสลุ 
กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือ
เดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบ
กรุ ปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับ
กระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ 

  ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - 
กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สาย
การบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 



 

 

 

  เกี ่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งน้ีและทั้งน้ัน ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ได
น่ังดวยกัน อยางที่ดีสุด 

  ขอมูลเพิ่มเติม เรื ่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรม
แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) 
และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยู
คนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม 

  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การ
นัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวา
จะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทาง
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

  หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิก
บิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

 

  รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถ
จัดการไดลวงหนาได  

  มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

  กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ตาม
จริงทั้งหมด  

  บริการนํ้าด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวัน
สุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 

 
** เมื่อทานชําระเงินคาทวัรใหกบัทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถอืวา

ทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทัง้หมดน้ีแลว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 

 
 


