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HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนี ยแ์ ลนด์ (HX)

บินด้วยสายการบิน Hongkong Airline (HX) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
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วันที่ 1
00.30

03.20

07.05

01.00

04.00

08.10

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบิ นเช็กแล็บก๊อก) - ดิ สนี ยแ์ ลนด์ - เมืองเซิ นเจิ้น
(-/-/-)
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน K สายการบิน HONG
KONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอน
การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่
อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื น จะมีโทษปรับและจับ
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่ องกง โดยสายการบิน HONG
KONG AIRLINES เทีย่ วบินที่ HX762
** บริการอาหาร และ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง
** ตามเวลาท้องถิน่ จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชัวโมง
่ **
หรือ
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน K สายการบิน HONG
KONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอน
การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่
อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื น จะมีโทษปรับและจับ
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่ องกง โดยสายการบิน HONG
KONG AIRLINES เทีย่ วบินที่ HX780
** บริการอาหาร และ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง
** ตามเวลาท้องถิน่ จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชัวโมง
่ **
**ไฟล์ทบิ นมีหลายไฟล์ท โปรดดูรายละเอียดไฟล์ทบิน โปรดดูท้ายโปรแกรม**
นําท่านเดินทางสู่ ดิ สนี ยแ์ ลนด์ (Disneyland) (รวมค่าเข้าเรียบร้อยแล้ว) ดินแดนฝนั เข้าสู่อาณาจักร
แห่งเวทย์มนตร์ ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝนั ทีเ่ ต็มไปด้วยมนตร์มายา ความสวยงาม ความ
ตื่นเต้น การสํารวจ และตัวละครของดิสนีย์ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิดทัง้
7 โ ซ น Main Street , USA , Fantasyland , Adventure Land , Tomorrow land , Grizzly Gulch แ ล ะ
ทีด่ นิ ของ Toy Story ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิม่ อาทิ การนัง่ รถไฟไอนํ้ าโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุ ก ,
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ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, นัง่ รถไฟเหาะที่ Space - Mountain , ชมภาพยนตร์
การ์ตูนสามมิตทิ ่ี Mickey’s PhillarMagic , ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ Festival of
the Lion King และผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Tree House , หุบ
เขากริซลียห์ มีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นใน
สวนหลังบ้านของ Andy เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land
แนะโซนเครื่องเล่นใหม่ !! หนึ่งในซุปเปอร์ฮโี ร่ท่ยี งิ่ ใหญ่ท่สี ุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา
เพลิดเพลินไปกับโลกทีน่ ่ าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดัสตรี!้ เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของสตาร์คด้วย
ตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man Mark III ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่างใกล้ชดิ เตาปฏิกรณ์
อาร์คและผลงานชิน้ เอกด้านเทคโนโลยีล่าสุด Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง

พักที่

อิ สระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเซิ นเจิ้ น หรือ ซําจัน่ , ซิ มจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็ นต้องรับ
สัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** เป็ นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑล
ั่
กวางตุง้ ประเทศจีน เมืองเซินเจิน้ เป็ นเมืองชายแดนริมฝงตรงข้
ามกับเกาะฮ่องกง มีพน้ื ที่ 2,020 ตาราง
กิโลเมตร เซินเจิน้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิน้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ และเขตมณฑล
เซินเจิน้ สมัยก่อนเมืองเซินเจิน้ เป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็ นเขต
เศรษฐกิจพิเศษทําให้มคี วามเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึน้ มีการจัดตัง้ ตลาดหลักทรัพย์
อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทัง้ จํานวนประชากรก็เพิม่ ขึน้ เป็ น 2 เท่า ได้เวลา
อันสมควร นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั
Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า
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วันที่ 2
เช้า

เมืองเซิ นเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิ มะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา– ร้านยา - หล่อหวู่
ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์ – ชมโชว์นํ้าพุ พิ เศษ !! เมนูเป็ ดปักกิ่ ง และ ไวน์ แดง
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่า นเดิน ทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลัก ษณ์ ข องความซื่อสัต ย์ ความ
กตัญญูรคู้ ุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของ
ความเข้มแข็งเด็ดเดีย่ วองอาจไม่ครันคร้
่ ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมันคงดั
่ งขุ
่ นเขา มีสติปญั ญาเลิศ และ
ไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลีย่ งพลํ้าแก่ฝา่ ยตรงข้าม
ั่
ดังนัน้ ประชาชนคนจีนจึง
และให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ ยคนข้างเคียงทีซ่ ่อื สัตย์ หรือบริวารทีไ่ ว้ใจได้นนเอง
นิยมบูชา และกราบไห้ทา่ นเพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆด้าน

นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนย์รวมสินค้าพืน้ เมืองทีม่ ชี ่อื เสียง คุณภาพดีของ
เมือง ท่านสามารถเลือกซือ้ เพื่อเป็ นของฝากได้ทน่ี ่ี นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิ มะ (Herb
Shop Snow Lotus) , ร้ า นยา ,ร้ า นยางพารา (Chinese Latex Shop) ศู น ย์ร วมสิน ค้า พื้น เมือ งที่มี
ชื่อเสียง คุณภาพดีของเมืองจูไห่ ท่านสามารถเลือกซือ้ เพือ่ เป็ นของฝากได้ทน่ี ่ี
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นํ าท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้ อปปิ้ ง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรัพย์ของนักช้
อปปิ้ ง เป็ นห้างช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิ้น แหล่งช้อปปิ้ งที่ดงึ ดูดขาช้อปทัง้ หลาย นักช้อปปิ้ ง
ส่วนใหญ่จะเรียกทีน่ ่ีวา่ มาบุญครองของเมืองจีน ทีน่ ่ีจะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชัน้ ข้างในตึก
จะมีสนิ ค้าพืน้ เมืองมากมาย กระเป๋า เสือ้ ผ้า รองเท้า ซึ่งเป็ นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยีห่ อ้ ชื่อ
ดังๆ ทัง้ นัน้ ไม่ว่าจะเป็ น กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ทีน่ ่ีมวี างขายให้
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คํา่
พักที่

เลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็มี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่ นอน ส่วน
นาฬิกาข้อมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของ
ไทย และด้วยความทีส่ นิ ค้าเลียนแบบของจริงเหล่านี้มคี วามคล้ายคลึงเหมือนกันกับของจริงเป็ นอย่างมาก
เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็วา่ ได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจริง
กับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทําให้สนิ ค้าเลียนแบบเหล่านี้ขายดิบขายดีเป็ นอย่างมาก
ชมโชว์นํ้าพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็ นโชว์น้ํ าพุกลางแจ้ง ที่ใหญ่ท่สี ุดในเมืองเซินเจิ้น
ชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิ ดทุกวันจันทร์)**โชว์น้ํ าพุเต้นระบําแห่งใหม่
ของเซินเจิ้น ฉากหลังเป็ นเรือ Minghua (เดิมเรียกว่า Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรือยอชท์สุดหรูทเ่ี ป็ น
ของประธานาธิบดีฝรังเศส
่
ชาร์ลส์เดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจีนได้ซ้อื ต่อและได้เปลี่ยนชื่อเป็ น
Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิ้นอย่างถาวร การแสดงที่มคี วามตื่นเต้นอลังการกับแสง สี
และไฟ ให้ทา่ นได้ชมโชว์อย่างใกล้ชดิ ได้เวลาอันสมควร นําท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั
บริ การอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ !! เมนูเป็ ดปักกิ่ ง และ ไวน์ แดง
Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า

เมืองเซิ นเจิ้น - เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิ ว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัส เบย์ - โรงงานเครื่องประดับ
วันที่ 3 – ร้านหยก - ถนนนาธาน - ย่านจิ มซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ
(สุวรรณภูมิ) พิ เศษ !! เมนูห่านย่าง
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็ นต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระ
ผ่า นด่ า นด้ว ยตัว ท่ า นเอง ทุ ก ท่ า น ** ฮ่อ งกงชื่อ อย่ า งเป็ น ทางการว่ า เขตบริห ารพิเ ศษฮ่อ งกงแห่ ง
สาธารณรัฐ ประชาชนจี น (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of
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ั่
China) เป็ นเขตปกครองตนเองริมฝงทางใต้
ของประเทศจีน ในทางภูมศิ าสตร์มสี ามเหลี่ยมปากแม่น้ํ าจู
เจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็ นทีร่ จู้ กั ในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลกึ มีเนื้อ
ที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็ นเขตทีม่ ปี ระชากรอยู่อาศัยหนาแน่ นทีส่ ุดเขตหนึ่งในโลก
ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชือ้ ชาติจนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทพ่ี ดู ภาษากวางตุง้
ของฮ่องกงกําเนิ ดจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนี สงครามและการปกครอง
ระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตงั ้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1930
นํ าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึ่งทีป่ ระชาชนชาว
จีน ให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่ นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่
ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเช่นปจั จุบนั นี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการ
ต่อสูเ้ พื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึ่งมีประวัตเิ ล่าต่อกันมาว่า
ขณะนัน้ เองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เป็ นแม่ทพั ปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยําเกรง
ต่อกําลังพลทีก่ ล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามทีอ่ อกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครัง้ ท่านใช้
สัญลักษณ์รปู กังหัน 4 ใบพัดติดไว้ดา้ นหน้ารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชื่อว่าเมื่อ
พกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิรมิ งคล นํ าพาแต่ความโชคดี มีอํานาจ
เข้มแข็ง เสริมกําลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนํ าทัพสูศ้ กึ ของท่านจึงเป็ นตํานานมาจนทุก
วันนี้ เมื่อ 300 กว่าปี ท่แี ล้วเดิมทีวดั นี้เป็ นวัดเล็กๆ เป็ นวัดที่เก่าแก่และอนุ รกั ษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทาง
ั้ ง
ด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรปู ปนสู
ใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมี
กังหันอยูห่ ลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนทีเ่ ข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือทีเ่ รียกว่า "กังหันนํา
โชค" เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดีๆ เข้ามาในชีวติ และก่อนทีท่ ่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนัน่ เพื่อ
ความเป็ นสิรมิ งคล
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วิธสี กั การะบูชาเทพเจ้าทีว่ ดั แชกงหมิว
เริม่ แรกให้ไหว้เทวดาฟ้าดินและเจ้าที่ จุดทีจ่ ะไหว้น้ี จะอยู่กลางแจ้ง สําหรับการไหว้ขอพรเทพเจ้าแชกง
ทางวัดจะจัดเป็ นชุด สําหรับไหว้เทพเจ้าแชกงโดยตรง ค่าใช้จา่ ย 38เหรียญ ในชุดนัน้ จะมีกระดาษไหว้เจ้า
1 ชุด , ธูปมังกรสีแดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 กํา พอซือ้ ธูปเสร็จแล้ว ท่านสามารถยืน่ ธูปชุดนี้ให้เจ้าหน้าที่
ช่วยจุดได้เลย ระหว่างรอเจ้าหน้าทีจ่ ุดธูป ให้เรานํ ากระดาษไหว้เจ้าทีไ่ ด้มา เขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน
ปี เกิด ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห์ เสริมความเป็ นสิรมิ งคล ปดั เป่าสิง่ ดีๆเข้ามา นํ าพาสิง่ ไม่ดี
ออกไป
วิธกี ารไหว้เทวดาฟ้าดิน (กลางแจ้ง)
1. ขัน้ ตอนแรกให้เราหันออกจากวัด แล้ว บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด แล้วบอกวัตถุประสงค์ทม่ี า
ทําบุญวัดนี้ ไหว้ 3 ครัง้
2. หันกลับมาด้านใน ไหว้ 3 ครัง้ แล้วจึงปกั ธูป
3. ให้เราปกั ธูปมังกรทัง้ 3 ดอก ทีก่ ระถางกลาง
4. ต่อไปนํ าธูปดอกเล็กหันหน้ าเข้าวัด ไหว้พร้อมบอกชื่อ นามสกุ ล อีกครัง้ ปกั ธูปเล็กทัง้ 3. กระถาง
กระถาง ละ 3 ดอก
5. เมือ่ ปกั ธูปทัง้ 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูก่ าํ ใหญ่ๆ ให้เราแยกไว้ก่อน 3ดอก เพือ่ ไปปกั ด้านใน
6. ส่วนทีเ่ หลือกําใหญ่ๆ ให้ปกั กระถางกลางแจ้งทัง้ หมดให้แล้วเสร็จ ก่อนทีจ่ ะเดินเข้าไปด้านใน
วิธสี กั การะด้านใน
ั้
1. หลังจากจุดธูปไหว้ดา้ นนอก ให้เข้ามาสักการะท่านด้านใน และยืนอยู่เบือ้ งหน้ารูปปนขนาดมหึ
มาของ
ท่านแชกง พร้อมธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจ้า ให้อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมัน่ และ
ั ้ านแชกง
ตัง้ ใจ แล้วจึงไปหมุนกังหัน ทีอ่ ยูส่ องด้านข้างๆ รูปปนท่
2. วิธหี มุนกังหัน ให้หมุน 3 ครัง้ และ ตัง้ จิตอธิษฐานขอสิง่ ทีเ่ ราอยากได้ เชื่อว่า "กังหันนํ าโชค" จะหมุน
แต่สงิ่ ดีๆ เข้ามาในชีวติ โดยหลักการทีถ่ ูกบอกต่อ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครัง้
3. ก่อนที่จะออกจากวัดอย่าลืมตีกลองให้เสียงดังสนัน่ เพื่อให้พรนัน้ สมปรารถนาและให้ดงั ทัวฟ
่ ้ าดิน (มี
เคล็ดลับคือหากไหว้พระก่อนเที่ยง ให้ตรี ะฆังก่อนตีกลอง แต่หากเราไปไหว้ตอนบ่าย ให้ตกี ลองก่อนตี
ระฆัง จึงจะเป็ นลําดับพิธกี รรมทีถ่ ูกต้อง)
4. ผูท้ ่เี คยซื้อจี้กงั หันแชกงหมิวจากร้าน สามารถนํ าไปไหว้ขอพรท่านแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3
รอบ และขอพรให้กงั หันนําแต่สงิ่ ทีด่ ๆี เข้ามา
5. สําหรับกระดาษไหว้เจ้า ให้นําไปใส่ในรถเข็น มีจุดใส่อยูบ่ ริเวณด้านหน้า ให้นําไปวางในรถได้เลย โดย
ทีจ่ ะมีเจ้าหน้าทีช่ ว่ ยนําไปทําพิธใี ห้ เป็ นอันเสร็จพิธี
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นํ าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซี ยน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ช่อื ว่าเป็ นวัดไหว้พระสละโสด และ
เสี่ยงเซียมซีสุดแม่น ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปตั ยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ
ใบไม้ใ บหญ้า ได้ร บั การดูแ ลอย่า งพิถีพิถ ัน วัด จีน ขนาดใหญ่ ท างตอนเหนื อ ของประเทศฮ่ อ งกง (ฝ งั ่
แผ่นดินใหญ่) อยูถ่ นนหวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึง่ วัดแห่งนี้เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพเจ้า
จีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคไู่ ม่ใช่การขอ
ความรักจากเทพเจ้าองค์น้ีแต่อย่างใด แต่เป็ นการเดินมาข้างๆ ซึง่ จะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง
ั ้ ทองมีเสีย้ วพระจันทร์อยู่ดา้ นหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพร
หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็ นรูปปนสี
ความรักกันทีน่ ่ี โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ีตอ้ งใช้ดา้ ยแดงผูน้ ้ิวเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี
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กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ !! เมนูห่านย่าง
นําท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้ วแห่งนี้ ทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และ
ั้
ยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรือ่ งมีรปู ปนของเจ้
าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ โห่วซึง่ ทําหน้าที่
ปกป้องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสูช่ ายหาด ให้ท่านนมัสการขอพร
จากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ออายุซง่ึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้
จะมีอายุเพิม่ ขึน้ 3 ปี
นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือ กซื้อ
เครื่องประดับที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร เป็ นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือ
เลือกซื้อเป็ นสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมีลกั ษณะสวยงาม โดด
่
ที่ถือกําเนิดขึน้ ที่น่ี
เด่น เป็ นรูปกังหันลมที่มชี ่อื เสียงและเป็ นที่นิยมกันทัวโลก
นํ าท่า นเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) นํ าทุกท่านแวะเลือกซื้อ
สิน ค้ า หยกคุ ณ ภาพดีข องฮ่ อ งกงได้ ท่ีน่ี นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ถนนนาธาน
(Nathan Road) ให้ทา่ นเต็มอิม่ กับการช้อปปิ้ งย่าน จิ มซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)
มักจะตัง้ ต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี
Shopping Complex ขนาดใหญ่ช่อื Ocean Terminal ซึง่ ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและ
มีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ กันได้
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง
23.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG
KONG AIRLINES เทีย่ วบินที่ HX761
** บริการอาหาร และ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
02.20 เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ
หรือ
02.00+1 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG
KONG AIRLINES เทีย่ วบินที่ HX767
** บริการอาหาร และ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
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04.10+1 เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ
**รายละเอียดไฟล์ทบิน โปรดดูท้ายโปรแกรม**
** หากลูกค้าท่านใดที่จาํ เป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าที่ของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทําการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลา
บิ น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **
อัตราค่าบริ การ
กําหนดการเดิ นทาง

รายละเอียดไฟล์ทบิน และ เวลาบิน

ราคา ผูใ้ หญ่ ราคาเด็กตํา่ พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
พัก2-3ท่าน กว่า 18 ปี จ่ายเพิ่ ม เครื่องบิน

เดือนมกราคม 2562
31 ม.ค.- 02ก.พ. 2562

31JAN HX780 BKKHKG 04.00-08.10
02FEB HX761 HKGBKK 23.50-02.20+1

9,999

12,999

3,000

5,900

14,999

3,000

5,900

11,999

14,999

3,000

5,900

11,999

14,999

3,000

5,900

11,999

14,999

3,000

5,900

เดือน กุมภาพันธ์ 2562
15-17 กุมภาพันธ์ 2562

15FEB HX762 BKKHKG 03.20-07.05
18FEB HX767 HKGBKK 02.00-04.10

11,999

เดือน มีนาคม 2562
09-11 มีนาคม 2562
15-17 มีนาคม 2562
29-31 มีนาคม 2562

09MAR HX780 BKKHKG 04.00-08.10
11MAR HX761 HKGBKK 23.50-02.20+1
15MAR HX780 BKKHKG 04.00-08.10
17MAR HX761 HKGBKK 23.50-02.20+1
29MAR HX780 BKKHKG 04.00-08.10
31MAR HX761 HKGBKK 23.50-02.20+1

** อัตราค่าบริ การข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม
ท่านละ 1,500 บาท / ทริ ป / ต่อลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ้ หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่
ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ท่าน **
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทาง
ต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ กรุณาติ ดต่อสอบถามเป็ น
กรณี พิเศษ **ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์ 100 USD
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพื่อโป
รโมทสิ นค้าพืน้ เมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิ มะ ผ้าไหม ไข่มกุ ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจําเป็ นต้อง
ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ จากท่านเป็ นจํานวนเงิ น 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว หรือ กรุป๊ เหมา ที่สถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขาย
ตรง ขายเครือ่ งสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่ มสถานที่ขอดูงาน กรุณา
ติ ดต่อเจ้าหน้ าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิ งโปรแกรม
จากในซีรี่สไ์ ด้ กรณี ที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **







อัตราค่าบริ การนี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการทีร่ ะบุ ชัน้ Economy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบินและ
ค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน
HONGKONG AIRLINE คือ อนุ ญาตให้ผเู้ ดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้ งเครื่องบินได้ ท่านละไม่
เกิ น 20 กิ โลกรัม และ สัมภาระทีถ่ อื ขึน้ เครือ่ ง มีนํ้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม เท่านัน้
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามทีร่ ายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ ําให้โรงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ น
โรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
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ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ (กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม)
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์อาํ นวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรม
ธรรม์)
ค่าบัตรเข้าสวนสนุกดิ สนี ยแ์ ลนด์



ค่าวีซ่ากรุป๊ (มาตรา 144 )
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ํ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ในกรณีทป่ี ระเทศจีน มีประกาศให้ยน่ื ขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกวีซ่ากรุป๊ มาตรา 144 ) จะ
มีค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 3,550 บาท (ยื่น
แบบเร่งด่วน 3 วันทําการ) 4,150 บาท โดยยืน่ วีซ่าทีส่ ถานทูตจีน
× ทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม ท่ านละ 1,500 บาท/ทริ ป/ต่ อ
ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ้ หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทาง
กลับ ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
 กรุณาทําการจองล่ วงหน้ า ก่ อนการเดินทางอย่างน้ อยประมาณ 45 วัน ก่ อนออกเดินทาง ชําระเต็ม
จํานวน หลังจากทีท่ า่ นส่งเอกสารการจอง 1 วัน
 หากไม่ชําระมัดจําตามทีก่ ําหนด ขออนุ ญาตตัดทีน่ งั ่ โดยอัตโนมัตใิ ห้ลูกค้าท่านอื่นทีร่ ออยู่ โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทา่ นทราบล่วงหน้า
 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งือ่ นไข
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 เมือ่ ท่านชําระเงินไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขและข้อตกลงต่างๆ
ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
 หากชํา ระเงิน ในแต่ ล ะส่ว นแล้ว โปรดส่ ง สํา เนาเอกสาร หลัก ฐานการชํ า ระเงิน พร้อ มระบุ ช่ือ ผู้จ อง
โปรแกรมทีเ่ ดินทาง , พีเรียดวันทีเ่ ดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ทีท่ า่ นสะดวก
 ส่งรายชื่อสํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ ดินทางจําเป็ นจะต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกทีม่ รี ูปถ่าย และ ข้อมูลผู้
เดินทางครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดิ นทางกลับถึง
ประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเทีย่ วโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุช่อื คู่พกั ของท่าน(ในกรณีท่ี
ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์โทรศัพท์ทส่ี ะดวกให้ตดิ ต่อ กรณีท่ที ่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
หน้าแรกทีม่ รี ปู ถ่าย และ ข้อมูลผูเ้ ดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษทั ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ
เพือ่ ใช้ในการจองตั ๋วเครือ่ งบินหรือ บัตรเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
 ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเ้ ดิ นทางที่นอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิ กการเดิ นทาง
กระทันหัน เป็ นเหตุให้ห้องพักดังกล่าวเหลือผูพ้ กั เพียง 1 ท่าน ผูเ้ ดิ นทางที่เหลือ 1 ท่านนัน้
จําเป็ นต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่ มตามอัตราค่าบริ การในตารางข้างต้น
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชําระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีม่ วี นั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
 ยกเลิ กการเดิ นทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
 ยกเลิ กการเดิ นทาง 15 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ ําระมาแล้ว
ทัง้ หมดทัง้ นี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จา่ ยจริงจากค่าบริการทีช่ าํ ระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการ
นําเทีย่ วให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว เช่น การสํารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์สว่ นใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
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 กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดิ นทาง (เปลี่ยนชื่ อ) จะต้ องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้ า อย่าง
น้ อย 20 วัน ก่อนออนออกเดิ นทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ช่วงพีเรียด
วันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดิ นทาง (เลื่อนวันเดิ นทาง) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
หักค่าใช้จ่ายการดําเนิ นการต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นจริ งสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ที่
เปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
 กรณี ในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงิ นมาแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยกเลิ ก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
 เงื่อนไขการยกเลิ กการจอง เนื่องจากตั ๋วเครื่องบิน เป็ นตั ๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั ๋ว
เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี
 กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และทางบริษัทได้ดําเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว Refund ได้
หมายถึง เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผูเ้ ดินทางจําเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
 กรณี ที่ท่านต้ องการยกเลิ กการเดิ นทาง เนื่องจากเหตุ การณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภยั ทัง้ ๆ ทีส่ ายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่
ท่านเดินทางท่องเทีย่ ว ยังคงให้บริการอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
 บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้กบั ท่านใน
กรณี ดงั นี้
- กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนําเข้า
ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่
ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
- กรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
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เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะเดิ นทางจําเป็ นต้ องมีขึ้นตํา่ 15 ท่ าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้
เดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชําระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่จี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อน
การเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่ อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนการ
เดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ กรุณาอย่าเพิง่ คอนเฟิรม์ ลางาน
 ในกรณี ที่ ต้องทํา วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติ ใช้วี
ซ่ากรุป๊ )
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ ,
การเมือง , สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเทีย่ วฮ่องกง ตาม
กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
 หนั งสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สําหรับประทับตราที่ด่านตรวจคน
ออก และ เข้าเมือง
 เนื่ องจากการท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ
ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รบั
บริการ
 กรณี ที่ท่านถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายที่ จะ
เกิ ดขึน้ และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้ว
 หากวันเดิ นทาง เจ้าหน้ าที่ สายการบิ น หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดิ นทาง หรือ พาสปอร์ตของท่ านชํารุด เช่น เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่ ง
หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่
ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้
ท่ านเดิ นทางต่ อไปได้ ดัง นัน้ กรุณ าตรวจสอบสภาพหนังสือเดิน ทางของท่า นให้เ รีย บร้อ ยก่ อ นออก
เดินทาง กรณีชาํ รุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่
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โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่ออกตั ๋วเครื่องบิน จะ
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกตั ๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรีย กเก็บ ค่าใช้จ่ า ยที่เ กิดขึ้นจริงทัง้ หมด ซึ่ง โดยส่ว นใหญ่ ต ั ๋วเครื่อ งบิน แบบกรุ๊ป จะออกก่ อ นออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็ น
สําคัญ
 ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อม
กัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์
เรียกเก็บ
 เกี่ยวกับการจัดที่นัง่ บนเครื่องบิ น จะเป็ นไปตามทีส่ ายการบินกําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ แต่ทงั ้ นี้และทัง้ นัน้ ทางบริษทั จะพยายามให้ทา่ นทีม่ าด้วยกัน ได้นงด้
ั ่ วยกัน อย่างทีด่ สี ดุ
 ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยู่กบั ระบบการ
จัดการของโรงแรม
 โปรแกรมการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก
ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อ
จลาจล อุบตั เิ หตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรือไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่ เป็ น
เหตุการณ์ท่นี อกเหนือการควบคุมจากทางบริษทั ) โดยทางบริษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า
เป็ นสําคัญ
 หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าใช้จา่ ย เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่านํ้ามันและภาษี สนามบิ นทุกแห่งเพิ่ ม หากสายการบิ นมีการปรับขึ้นก่อน
วันเดิ นทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าอันเนื่ องจากสาเหตุ
ต่างๆ
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 บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิ น , การยกเลิ กบิ น ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของ
ท่าน , เกิ ดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิ เหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อท่านตกลงชําระเงิ นมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
 รายการนี้ เป็ นเพี ยงข้ อเสนอที่ ต้องได้ รบั การยื นยันจากบริ ษัทฯอี กครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้สํา รอง
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
ตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 กรณี ผ้เู ดิ นทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิ เศษ อาทิ เช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี า่ นเริม่ จองทัวร์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัว แทนของผู้จ ดั ไม่ มีสิท ธิ ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จ ดั
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน้
 กรณี ต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ
ขอสงวนสิท ธิในการจัดห้องให้เ ป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพัก เดี่ยว อาจไม่มี
ค่าใช้จา่ ยเพิม่ หรือ หากมีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บตามจริงทัง้ หมด
 บริ การนํ้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่ แจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของ
การเดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มนี ้ําดื่มแจก
** เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

