
 

 

รหัสทัวร GS1902566 
ทัวรฮองกง ชอปสน่ันล่ันเกาะ! 3 วัน 2 คืน (HX) 
จุดชมวิววิคตอเรียพีค | วัดหยวน หยวน | รีพลัสเบย | วัดแชกง |  
วัดหวังตสเซียน | ชอปปم�งเลด้ีมารเก็ต | จิมซาจุย | ซิต้ีเกทเอาทเลต 
 
 

 



 

 

บินดวยสายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX) : ข้ึนเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณ
ภูมิ(BKK) 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนัก
ไมเกิน 7 ก.ก.** 

**พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ** 
DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - วัดหยวน หยวน –  
จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย – มงกกเลด้ี (-/L/-) 
 
......... คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร K สายการ

บิน Hong Kong Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ: ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาทีศุ่ลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

......... ออกเดินทางสู  เช็กแล็บกอก ฮองกง (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน 
Hong Kong Airlines เที่ยวบินที่ HX........ ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ืองบิน ** 

......... เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ฮองกง (เขตการปกครองพิเศษ)  
(ตามเวลาทองถ่ิน จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 นําทานเดินทางสู วัดหยวน หยวน (Yuen Yuen Institute) วัดนี้สรางอยูบนเนิน
เขาตามหลัก ฮวงจุย เปนวัดขนาดใหญที่สวยงามมาก เปนวัดเดียวในฮองกงที่บูชา
ศาสนาพุทธลัทธิเตาและขงจื้อ ชาวฮองกงรวมถึงชาวไทยเรานิยมมาทําพิธีแกชงหรือ
ฝากดวงชะตาที่วัดน้ี โดยใหเทพเจาไทสวนเอ๊ียะซ่ึงคือเทพเจาที่คอยคุมครองดูแลดวง
ชะตาของมนุษยชวยปกปกรักษาคุมครอง เพราะทางวัดมีเทพเจาไทสวยเอ๊ียะครบทั้ง 
60 องคพรอมปเกิดกํากับไวเพื่อความสะดวกกับผูมาบูชา และมีใหเลือกซื้อคําอวย
พร เสริมดวงชะตา อยูในซองที่สามารถพกใสกระเป�าได หรือไวที่โตะทํางานได วัด
หยวนหยวนแห่งน้ียังเปนวัดที่ละครช่ือดังเร่ือง ก่ีเพา มาถายทําอีกดวย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน Wonton Noodle 

นําทานเดินทางสูจุดชมวิวเกาะฮองกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบัส ในชวงจุดชมวิว
กลางเขา (Mid-Level) สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น ชมทัศนียภาพเกาะฮองกง
และฝم�งเกาลูน และอาคารตางๆ ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุ ย เชนตึกเซ็นทรัล
พลาซา  ตึกไชนาแบงค และตึกอ่ืนๆ อันเปนที่ต้ังของธุรกิจช้ันนําของฮองกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสูหาด รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน
เสี้ยวแหงนี้ ที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลาย
เรื ่อง มีรูปป นของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ�م ่งทําหนาที ่ปกป�องคุ มครอง
ชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอ



 

 

พรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล และขามสะพานตอ
อายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ป 
จากนั้นใหทานอิสระชอปปم�ง เลดี้มารเก็ต (Lady Market) อยูในยานมงกก เปน
ถนนสายชอปปم�ง ถนนแตละสายจะมีพอคาแมคาที่ขายสินคาเพียงประเภทเดียว
เทาน้ัน ทําใหสะดวกตอการเลือกซื้อมากขึ้น ขายของหลากหลายตั้งแต เสื้อผาแฟช่ัน 
เครื่องประดับ เครื่องสําอางค รองเทาผาใบ เครื่องใชในครัว อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
เปนตน ที่น่ีคุณจะสามารถซื้อและตอรองราคาของไดเกือบทุกอยาง  
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพ่ือสะดวกในการทองเที่ยว 
ที่พัก I Club Ma Tau Wai Hotel , SAV Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 2 
เมืองฮองกง - วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา – วัดหวังตาเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงาน
เคร่ืองประดับ –  
รานหยก – จิมซาจุย – Symphony of Lights   (B/L/-) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบต่ิมซํา 

นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา (Hung Hom Kwun Yum Temple) 
เปนหนึ่งในวัดที่ชาวฮองกงน้ันเลื่อมใสกันมาก ดวยความที่เจาแมกวนอิมนั้นเปนเทพ
เจาแหงความเมตตา ฉะน้ันเมื่อใครมีทุกขรอนอะไรก็มักจะมากราบไหวขอพรใหเจา
แมน้ันชวยเหลือ นอกเสียจากน้ีที่น่ียังขึ้นช่ือในเร่ืองเซียมซีท่ีแมนมาก และ ยังมีพิธีขอ
ซองอ้ังเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย  
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัด
ไหวพระสละโสด เสี่ยงเซียมซีสุดแมน โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม 
วัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพ
หวังตาเซียน แตเป�าหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคน้ี
แตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจา
หยกโหลว เปนรูปปم�นสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ชาวจีนมักมาขอ
พรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจาองคนี้ตองใชดายแดงผูนิ้วเอาไวไมให
หลุดระหวางพิธีน่ันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เปนวัดหนึ่งที่ประชาชน
ชาวจีนใหความเลื่อมใสศรัทธามาเน่ินนาน ตํานาน แชกงหมิว มีประวัติเลาตอกันมา
วา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดน
แผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบ
เพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว
ดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลามีความเช่ือวาเม่ือพกพาสัญลักษณ
รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจ
เขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึง
เปนตํานานมาจนทุกวันนี้ ปจจุบัน ดานในมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพ
ประจําวัดแหงนี้ ดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มี
กลองดานละตัว ประชาชนที่เขามากราบไหวจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหัน
นําโชค" เพื่อหมุนแตส่ิงดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลอง
ใหเสียงดังสน่ันเพ่ือความเปนสิริมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหานยาง 



 

 

นําทานเดินทางสู  โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื ่อเลือกซื้อ
เครื่องประดับสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง เปนรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและ
เปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่น่ี สวยงามโดดเดนไมเหมือนใคร  
นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาหยกคุณภาพ
ดีของเมือง 
จากนั้นใหทานอิสระชอปป งที�م ่ยาน จิมซาจุ ย (Tsim Sha Tsui) ซึ ่งเปนแหลง
รวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลกทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ 
อยางเต็มอิ่มจุใจ อีกทั้งยังเปนที่ที่คุณ สามารถอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศ
หรู เลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกงไดเชนกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค่ํา อิสระอาหารค่ําเพ่ือสะดวกในการชอปปم�ง 

พิเศษ !! ชมโชวแสง สี เสียง (The Symphony of Lights) ไดช่ือวาเปนการแสดง
แสงสีเสียงกลางแจงที่ใหญที่สุดซึ่งบันทึกโดย Guinness World Records การ
แสดงจะประกอบดวย 44 อาคารช้ันนําที่อยูในฝم�งฮองกง และฝم�งเกาลูน การแสดงจะ
มีการยิงแสง Laser และไฟตางๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลาคํ่าๆ ของอาวฮองกง 
แสงไฟที่กระทบจากน้ําในอาวที่มีเรือว่ิงผานไปมาเปนฉากประกอบอยางสวยงาม 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที่พัก I Club Ma Tau Wai Hotel , SAV Hotel หรือเทียบเทา 
DAY3  
เมืองฮองกง - ซิต้ีเกท เอาทเล็ต – สนามบินเช็กแล็บกอก – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(B/-/-) 
(เลือกซ้ือ OPTION เสริม กระเชานองปง หรือ ดิสนียแลนด) 
**ในกรณีที่ทานไมไดซ้ือ OPTION เสริม จะนําทานอิสระชอปปم�งที่ซิต้ีเกทเอาทเล็ต 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารแบบต่ิมซํา 

นําทานเดินทางสู ซิตี้ เกท เอาทเล็ท (City Gate Outlet) เปนเอาทเล็ทขนาด
ใหญที่สุดของฮองกง อยูใกลกับสนามบินฮองกง มีแบรนดตางประเทศใหเลือก
มากมาย สินคา Sale 40-70% จนทั้งคนฮองกงและนักทองเที่ยวตางพากันมาชอป
ปم�งกันที่นี่จนเต็มหางเลยทีเดียว นอกจากสวนของหางแลวยังมีรานอาหารตางๆ , 
ศูนยอาหาร , ซุปเปอรมารเก็ต , โรงภาพยนตร และโรงแรม Novotel City Gate 
Hong Kong หาง City Gate Outlet มีแบรนดตางๆใหเลือกมากกวา 90 แบ
รนด   เช น Nike , Addidas , New Balance , Burburry , Coach , Michel 
Kor , Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani 
Exchange , Bally , Crocs , Columbia , Esprit , Evisu , Guess , 
Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ Timberland 
 



 

 

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําเพ่ือสะดวกในการชอปปم�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Option 1 : กระเชานองปง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุดในโลก 
จากตุงชุงสูที่ราบนองปงใน เวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศา
ของเกาะลันเตา พบกับ สถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพื้นที่ 1.5 
เฮคตารเหนือระดับนํ้าทะเล 371 เมตร บนเขานองปงยังมี วัดพระใหญโปหลิน 
(Polin Monastery) เพื่อใหทานนมัสการพระใหญวัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกวา
พระใหญแหงเกาะลันเตา เพื่อเปนสิริมงคล  
ราคาต๋ัวกระเชานองปง แบบธรรมดา ทานละ 240 HKD  
ราคาต๋ัวกระเชานองปง แบบคริสตัล ทานละ 320 HKD 
 (สามารถติดตอไดที่หัวหนาทัวร) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Option 2 : ดิสนียแลนด (Disneyland) ดินแดนฝน เขาสูอาณาจักรแหงเวทย
มนตร ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝน ที่เต็มไปดวยมนตรมายา ความ
สวยงาม ความตื่นเตน การสํารวจ และตัวละครของดิสนีย ใหทานเพลิดเพลินไปกับ
นานาเครื ่องเลนหลากหลายชนิดทั้ง 7 โซน นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถไฟไอนํ ้า
โบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก , ชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูนจากดิสนีย, น่ัง
รถไฟเหาะที ่ Space - Mountain , ชมภาพยนตรการตูนสามมิติที ่ Mickey’s 
PhillarMagic , ชมละครเพลงพรอมแสง สี เสียงอันตระการตาที ่ Festival of 
the Lion King และผจญภัยไปกับการลองเรือเขาไปในป�าดงดิบที ่ Rafts to 
Tarzan’s Tree House , หุบเขากริซลียหมีใหญ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ 
Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเลนในสวนหลังบานของ Andy 
เพลิดเพลินกับของเลนและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land แนะโซน
เครื่องเลนใหม !! หนึ่งในซุปเปอรฮีโรที่ย่ิงใหญที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยูทามกลาง
พวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่นาตื ่นตาตื่นใจของสตารค อินดัสตรี้! เชิญพบกับ
นวัตกรรมลาสุดของสตารคดวยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III ซึ่งเปน
สัญลักษณของไอรอนแมนไดอยางใกลชิดเตาปฏิกรณอารคและผลงานชิ้นเอกดาน
เทคโนโลยีลาสุด Iron Wing ยานตานแรงโนมถวง 
 
ราคาตั๋วดิสนียแลนดเพียงทานละ 700 HKD , เด็กอายุตํ่ากวา 11 ป ทานละ 
600 HKD  10 ทานข้ึนไป  
(สามารถติดตอไดที่หัวหนาทัวร) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บกอก  

………  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Hong Kong Airlines เที ่ยวบินที ่ HX…… ** บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

………           เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

**รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม** 
 
 
 
 
 



 

 

 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) 

กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมี
การปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร  
ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน 

ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึ
เด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งน้ีทาน

สามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน ** 

อัตราคาบริการ 

กําหนดกา
รเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ราคาผูใหญตอ
ทาน 

พักหองละ 2-
3 ทาน 

ราคาเด็ก
ตํ่ากวา 
11 ป 

หองพัก
เด่ียว 
เพ่ิม 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน 
ทานละ 

เดือน กันยายน 2562 

19-21 
ก.ย.62 

19OCT HX762 BKKHKG 
04.40-09.00 

22OCT HX767 HKGBKK 
02.00-04.00 

9,999 9,999 3,000 5,900 

26-28 
ก.ย.62 

26SEP HX780 BKKHKG 
02.00-05.40 

28SEP HX761 HKGBKK 
22.45-00.45+1 

9,999 9,999 3,000 5,900 



 

 

 
** ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมีที่

น่ังบนเครื่องบิน) 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา

ทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร  
100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองฮองกงเพ่ือโปรโมท

สินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ จิวเวอรี่ หยก สมุนไพร ฯลฯ ซ่ึงจําเปนตองระบุไว
ในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา 
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน

รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน 

 
** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา 
ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่ม
สถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือสนอราคาใหม

ทุกคร้ัง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสได ** 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึง

คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทาง

บริษัท กับ สายการบิน Hong Kong Airlines คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลด
กระเป�าลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม เทาน้ัน และ สัมภาระที่ถือขึ้น
เคร่ือง มีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทาน้ัน 

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

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิง
ตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม) 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× ไมรวมคา Optional Tour  
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ

สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถ
ทําได ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับสายการบิน และ รุ นของเครื ่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 
บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็ก
อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 
144 ) จะมีคาใชจายเพ่ิมทานละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ย่ืนธรรมดา 5 วัน
ทําการ) 2,550 บาท (ย่ืนแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 3,150 บาท โดยย่ืนวีซาที่สถานทูต
จีน  

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินเต็ม

จํานวน และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน
2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 



 

 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุ
ช่ือผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล 
หรือ ไลน ที่ทานสะดวก 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูป
ถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 
6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวัน
เดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื ่อคู พักของทาน(ในกรณีที ่ทานเดินทาง
มากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทที ่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไม
วากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ 
บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งส้ิน 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการ

ที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระ
แลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งต๋ัว
เคร่ืองบิน การจองที่พัก ฯลฯ 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

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

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจอง
คร้ังแรก ตามจํานวนคร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด 

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

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว 
Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผู เดินทางจําเปนจะตองรอ 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
ส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
- กรณีที ่กองตรวจคนเข าเม ืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ ้นตํ่า 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถ

เดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทาง
บริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งน้ี 
กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน  

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

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การ
บริการของรถบัสนําเท่ียวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

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



 

 

 เน่ืองจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการ
บางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ  

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่จะเกิดข้ึน และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจ
พบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนา
หน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวาง
สันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่
ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใช
ฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณี
ที ่ยังไมออกตั๋วเครื ่องบิน จะสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกต๋ัว
เครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 
วัน กอนออกเดินทาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทาง
ไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวน
ตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ 
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที ่มา
ดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางท่ีดีสุด 



 

 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื ่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / 
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 
หรือ อาจอยูคนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทาง
การเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุม
จากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการ
ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

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

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน 
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเร่ิมจองทัวร มิฉะน้ันบริษัทฯ
ไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ิน
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

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

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง 
ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 

 
** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ 

จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 
 
 
 


