
 

 

รหัสทัวร GS1902058 

ทัวรฮองกง เซินเจิ้น ดิสนียแลนด 3 วัน 2 คืน (CX) 
ฮองกงดิสนียแลนด   วัดกวนอู   วัดแชกงหมิว   วัดหวังตาเซียน 

รีพลัส เบย   ถนนนาธาน   อเวนิว ออฟ สตาร   ยานจิมซาจุย 

ชมโชวน้ําพุ Shekou Sea World Music Fountain 

หลอหวู ชอปปم�ง เซน็เตอร 

 



 

 

บินดวยสายการบิน Cathay Pacific (CX) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 

ก.ก. ** 
 

วันที่ 
1  

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) –  เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - ดิสนียแลนด – 
เมืองเซินเจิ้น                                                                        (-/-/-)                                           

03.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน M 
สายการบิน Cathay Pacific โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว 
พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

06.35 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการ
บิน Cathay Pacific เท่ียวบินที ่CX616 
** บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

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

          
หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสู ดิสนียแลนด (Disneyland) 
(รวมคาเขาเรียบรอยแลว) ดินแดนฝน เขาสูอาณาจักรแหงเวทยมนตร ที่ไดรับแรง
บันดาลใจจากเทพนิยายในฝน ที่เต็มไปดวยมนตรมายา ความสวยงาม ความตื่นเตน 
การสํารวจ และตัวละครของดิสนีย ใหทานเพลิดเพลินไปกับนานาเครื ่องเลน
หลากหลายชนิดทั ้ง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure 
Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story ทุกอยางไม
ตองจายเงินเพิ ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอนํ ้าโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก , ชมขบวน
พาเหรดของเหลาตัวการตูนจากดิสนีย, นั่งรถไฟเหาะที่ Space - Mountain , ชม
ภาพยนตรการตูนสามมิติที่ Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอมแสง สี 
เสียงอันตระการตาท่ี Festival of the Lion King และผจญภัยไปกับการลองเรือเขา



 

 

ไปในป�าดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบเขากริซลียหมีใหญ รถราง
ตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเลนในสวน
หลังบานของ Andy เพลิดเพลินกับของเลนและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story 
Land 

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

 
 
 อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

นําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น หรือ ซําจั่น , ซิมจุม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** 
ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** เปน
หนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ ้น เปนเมือง



 

 

ชายแดนริมฝم�งตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบง
ออกเปน 3 สวน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซิน
เจิ ้น สมัยกอนเมืองเซินเจิ ้นเปนเพียงหมูบานชาวประมง เมื่อป ค.ศ. 1980 ไดถูก
คัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองน้ี
มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสรางตางๆ 
พรอมทั้งจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ไดเวลาอันสมควร นําทานเขาสูโรงแรม
ที่พัก 

พักที่ Shanshui Trends Hotel , Higgert Business Hotel , Shenzhen ห รื อ
เทียบเทา 

   

วันที่ 
2  

เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ – รานหยก – ราน
ยางพารา– รานยา - หลอหวู ชอปปم�ง เซ็นเตอร – ชมโชวนํ้าพุ พิเศษ !! เมนูเปด
ปกก่ิง และ ไวนแดง                                                            (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 ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปปم�ง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลง
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 

 ชมโชวนํ ้าพุ Shekou Sea World Music Fountain เปนโชวนํ ้าพุกลางแจง ที่
ใหญที่สุดในเมืองเซินเจิ้น ชมโชว SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN 
**(ปดทุกวันจันทร)**โชวนํ ้าพุเตนระบําแหงใหมของเซินเจิ ้น ฉากหลังเปนเรือ 
Minghua (เดิมเรียกวา Anceveller) ซึ ่งในป 1960 เรือยอชทสุดหรูที ่เปนของ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชารลสเดอโกล ตอมาในป 1973 ประเทศจีนไดซื้อตอและได
เปลี่ยนชื่อเปน Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิ้นอยางถาวร การแสดงที่
มีความตื่นเตนอลังการกับแสง สี และไฟ ใหทานไดชมโชวอยางใกลชิด ไดเวลาอัน
สมควร นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก  

 



 

 

คํ่า          บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูเปดปกก่ิง และ ไวนแดง 
พักที่       Higgert Business Hotel , Shenzhen หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 
3  

 เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - รีพลัส เบย - 
โรงงานเคร่ืองประดับ – รานหยก – อเวนิว ออฟ สตาร - ถนนนาธาน - ยานจิม
ซาจุย - 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
ประชากรอยูอาศัยหนาแนนทีสุ่ดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน 
และ 6.4% มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกาํเนิดจาก
มณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930 



 

 

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปนวัด
หน่ึงที่ประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงตํานาน
แหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชน
ปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอย
ใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยัง
มีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยํา
เกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุก
ทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนใน
กองทัพ เหลาทหารกลา มีความเชื่อวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ 
กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแก
กองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 
300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่ง
อยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 
ตารางฟุต ดานในมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึ่งทางดาน
ขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู หลายตัว มีกลองดานละตัว 
ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนแตสิ่ง
ดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพ่ือความ
เปนสิริมงคล  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

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 
นําพาสิ่งไมดีออกไป 
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 โดยทีจ่ะมีเจาหนาที่ชวยนําไปทําพิธีให เปนอันเสร็จพิธี  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหว
พระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรม
แบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีนขนาด
ใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝم�งแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชัก
อัน ประเทศฮองกง ซ่ึงวัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจา
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) หาดทรายรูปจันทนเส้ียวแหงน้ี ที่สวย

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

 นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) 
เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝาก
ไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัว
ทานเอง ซึ ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหันลมที ่มี
ชื ่อเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่นี ่ นําทาน
เดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) นําทุกทานแวะ
เลือกซื้อสินคาหยกคุณภาพดีของฮองกงไดที่นี่  นําทานเดินทางสู ถนนซุปเปอรสตาร 
(Avenue of Stars) สรางไวเพื่อเปนเกียรติใหกับบรรดาบุคคลสําคัญที่มีสวนชวยให
ฮองกงไดรับการขนานนามวาเปน "ฮอลลีวูดแหงตะวันออก"หลังผานการปรับโฉมใหม
ดวยฝมือของเจมส คอรเนอร ภูมิสถาปนิกชื่อดัง รวมกับดีไซนเนอรทองถิ่นและตางชาติ 
อะเวนิว ออฟ สตาร ไดเปดใหเขาชมอีกครั้งในป 2562 กับรอยประทับมือกวารอยอัน



 

 

ของเหลาดาราที่มีชื่อเสียง  คุณสามารถถายรูปกับซุปเปอรสตารดัง พรอมเพลิดเพลิน
กับวิวที่สวยงามของอาววิคตอเรีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปم�งยาน 

จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) มักจะต้ังตนกันที ่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่อง
หนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใชไฟฟ�า , กลอง ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของ
พื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี Shopping Complex 
ขนาดใหญชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและ
มีทางเช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึง กันได 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศ
ฮองกง  

21.35  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินที ่CX617 
** บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

23.30 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) 
กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมี

การปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทาน

เอง ** 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียดไฟลทบิน และ 
เวลาบิน 

ราคา 
ผูใหญ  
พัก2-3

ทาน 

ราคาเด็ก
ตํ่ากวา 18 

ป 

พัก
เดี่ยว
จาย
เพ่ิม 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิ

น 

เดือน ตุลาคม 2562 

09-11 ต.ค. 62 

09OCT CX616 BKKHKG 
06.35-10.25 

11OCT CX617 HKGBKK 
21.35-23.30 

13,989 16,989 3,000 7,900 

23-25 ต.ค. 62 

23OCT CX616 BKKHKG 
06.35-10.25 

25OCT CX709 HKGBKK 
22.25-00.20+1 

13,989 16,989 3,000 7,900 

27-29 ต.ค. 62 

27OCT CX616 BKKHKG 
06.35-10.25 

29OCT CX617 HKGBKK 
21.35-23.40 

13,989 16,989 3,000 7,900 

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น 
ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก 
และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถให

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

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณี
ถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจาก

ราคาทัวร กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ **ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บแยกจากโปรแกรม
ทัวร 100 USD  

 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนและ
ฮองกงเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา 
ใยไผไหม หยก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ 
จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 
ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถา
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน 

 
** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน 

นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่
ตองการใหเพ่ิมสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด 
เพ่ือเสนอราคาใหมทกุครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรมมี

การเปลี่ยนแปลง ** 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาตั ๋วเครื ่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที ่ระบุ ชั ้นEconomy Class 

รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ 

สายการบิน CATHAY PACIFIC คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเป�าลงใต
ทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีนํ้าหนักไม
เกิน 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 )  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× 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  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 
บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ 
เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

× 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 
โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวัน
เดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื ่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทาง
มากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไม
วากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ 
บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางที่นอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิก

การเดินทางกระทันหัน เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผู
เดินทางที่เหลือ 1 ทานนั้น จําเปนตองจายคาพักเดี่ยวเพ่ิมตามอัตราคาบริการใน
ตารางขางตน 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 
ของคาบริการที่ชําระแลว 

** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมคืนเงิน
คาบริการที ่ชําระมาแลวทั ้งหมดทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจาก
คาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบ
ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออก
เอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ
ของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ ้นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 

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

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ 
Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

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

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไมคืนคาทัวรทั ้งหมด หรือ
บางสวนใหกับทานในกรณีดังน้ี 
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไป
ในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
- กรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นตํ่า 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถ

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

 ในกรณีที่ ตองทํา วีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ 
Double (ปกติใชวีซากรุป) 



 

 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ รายการทัวรสามารถเปลี ่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เนื ่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที ่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง 
สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ 
เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

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

 เน่ืองจากการทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการ
บางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ  

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจ
พบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนา
หนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ ่งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได 
ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง 
กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทาง
ฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด 
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัท
เรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกตั ๋วเครื ่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก



 

 

เดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอน
ของแตละกรุปเปนสําคัญ 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั ๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผู โดยสารจะตอง
เดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื ่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ 
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มา
ดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางที่ดีสุด 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื ่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / 
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไม
ติดกัน หรือ อาจอยูคนละชั้น คนละอาคารกนั ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมี
การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัย
ธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ฯ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก
ความประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกนั 
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัท
ฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนผูจัด 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  

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง 
ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก 

 
** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ 

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


