
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพิเศษของเรา 

1. พาไหวพ้ระขอพร พร้อม น าสวด อยา่งถูกตอ้งไดโ้ชคลาภแน่นอน 
2. ดูโชว ์   MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น ำ้แบบ 3D 
3. นอนเซินเจ้ิน 1 คืน จูไห่ 1 คืน   
4. เท่ียวครบจดัเตม็   
5. อาหารครบทุกม้ือ เมนูพิเศษ เป๋าฮ้ือ ไวน์แดง 
6. รวมค่ากระเชา้นองปิงเรียบร้อยแลว้จร้า 
   

 
 
 
 
 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น.    พร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6-7 เคำน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิกส์ พบเจา้หนา้ท่ีท า
การเช็คอินตัว๋ สังเกตป้ายตอ้นรับ 168 

 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปป้ิง  – จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road –ตลำดกงเป่ย 

01.35 น.    บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX706 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 



 

05.30 น.    ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 อิสระช้อปป้ิง Tsim Sha Tsui & Ocean Terminal ให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั สินคา้แบรนเนม

ระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬา
มากมายหลายยีห่อ้  

เทีย่ง บริกำรท่ำนด้วย ข้ำวเหนียวหมูทอด แสน อร่อย 
14.00 น. เม่ือไดเ้วลานดัหมาย น าทุกท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี สู่ เมืองจูไห่ ใชเ้วลานัง่เรือประมาณ 1 ชัว่โมง 

 น าท่านนัง่รถผา่นชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมน
ติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงาม
เหมาะส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ก็
เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดมี้การน า
เกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงไดช่ื้อ
วา่ถนนคู่รัก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ำยรูป
กบัสำวงำมหวหีน่ี จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเล
สัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูป
แกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล 
ตลำดกงเป่ย ศูนยก์ารคา้ใตดิ้นท่ีตลาดกงเป่ย เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ใหท้่านเลือก
มากมายท่ีโด่งดงั เนน้สินคา้ท่ีโด่งดงั จะเป็นสินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชั้นน าต่างๆ เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
นาฬิกา ของเล่นเด็ก และอ่ืนๆbอีกมากมายใหน้กัเดินทางไดเ้ลือกซ้ือ  โรงงำนผ้ำไหม  ภายในโรงงานเราจะ
ไดช้มกระบวนการ การผลิตผา้ไหมจีน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกท่ีเร่ิมเล้ียงดูตวัไหม ไปถึงขบวนการสุดทา้ย ท่ีน า
เส้นไหมท่ีได ้มาถกัทอเป็นผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากตวัไหมจีนนานาชนิด อาทิ ไส้ผา้ห่มท่ีท าจากเส้นใย
ไหม ชุดเคร่ืองนอน เส้ือผา้ ผา้พนัคอ ซ่ึงลกัษณะพิเศษของผา้ไหมจีน คือ สวมใส่สบาย ซ่ึงอากาศร้อนไหม
จีนจะเยน็ อากาศเยน็ไหมจีนจะอบอุ่น จากโรงงานผา้ไหมไปร้านยา 

เยน็ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ZHUHAI หรือ MINAN หรือ JINJIANG INN HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่ำม วดัพู่โถซำน – เซินเจิน้ – ชมโชว์     ม่ำนน ำ้ 3 มิติ- ช้อปป้ิง LOWU   - โรงแรม     (  B/L/D) 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านชม วัดพู่ โถ(พู่ โถซำน) จ ำลองแบบมำจำก
หุบเขำพู่ โถซำน สถำนที่ให้ก ำเนิดเจ้ำแมกวนอิม เป็นวัด
แรกที่เปิดสอนเกี่ยวกับพุทธศำสนำในมลฑลกวำงตุ้ง เป็น
วดัประจ าเมืองของชาวจูไห่ซ่ึงมีวิวทิวทศัน์สวยงามมาก 



 

ภายในบริเวณวดัจะมีบนัไดเดินข้ึนไปกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวจูไห่ใหค้วามนบัถือ  
 ร้ำนยำสมุนไพร เป็นอีกจุดท่ี หากมาประเทศจีนจะตอ้งแวะ ภายในร้านจะมีบริการการทดลองใช้ยา นั่ง
สบายๆ น าเทา้แช่น ้ าอุ่นให้สะอาด จากนั้นจะน าสินคา้มาน าเสนอขาย ใครมีเงินใคร่ซ้ือก็ซ้ือครับ ส่วนใครไม่
มีเงินมากเท่ากบัราคายาท่ีแพง ก็นัง่ท  าตาปริบๆ ฟังไป อีกอยา่งอยา่นินทาครับ เด็กท่ีน าเสนอขายยาส่วนใหญ่
พูดภาษาไดดี้ตามท่ีลูกทวัร์เขา้ไป ส่วนครีมยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ไดแ้ก่ เป่าฟู่ หลิง หรือ บวัหิมะ 
ซ่ึงเหมาะกบัการเก็บไวเ้ป็นยาสามญัประจ าบา้น จากสถานท่ี ท่ี...กฎหมายบงัคบัเท่ียว คราวน้ีจะไปเท่ียวไหน 
ก็สะดวกสบายละครับ มาถึงตรงน้ีก็ขอกล่าวยอ้นไปท่ีด่านเขา้เมืองจูไห่อีกซกันิด 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เซินเจ้ิน (โดยรถโค้ช )  เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียง
หมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ตวัเมืองเซินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพ
ภูมิทศัน์ และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบสวยงาม  แวะชมโรงงานผลิตหยกท่ีข้ึนช่ือของประเทศจีน ...
จากนั้นน าท่านชิมชำอนัเลิศรสทั้งแบบตน้ต าหรับ และแบบต่างๆใหท้่านเลือกชม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซ่ินเจ้ิน LOWU CITY คนไทยรู้จกัในนาม
มาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรับคนท่ีท่านรักและ
ตวัท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีให้ไดเ้ลือกสรรมากมาย  ทุกช้ิน
ลว้นเป็นของเลียนแบบ   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูเป๋ำฮื้อ ไวน์แดงหลงัอาหาร น ำท่ำนชมโชว์ MANGROVE GROOVE 
เป็นโชว์น ้ำแบบ 3D ท่ีใช้ทุนสร้างกว่า200 ลา้นหยวน จดั
แสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็น
โรงละครทางน ้ าขนาดใหญ่ท่ีสามารถจุได้ 2595 คน เป็น
โชว์ท่ีเก่ียวกับเด็กหญิงผูก้ล้ากับลิงวิเศษท่ีออกตามหา
เคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา่ "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามา
ช่วยนกท่ีถูกท าลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง การ
แสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เคร่ืองเปล่งแสง ม่านน ้ า ระเบิดน ้ า ฯลฯ กวา่ 600 ชนิด เป็นโชวน์ ้ าท่ี
ใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดในโลก  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซ่ินเจ้ิน LOWU CITY คนไทยรู้จกัในนาม
มาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรับคนท่ีท่านรักและ
ตวัท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีให้ไดเ้ลือกสรรมากมาย  ทุกช้ิน
ลว้นเป็นของเลียนแบบ   
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั SHANSHUI HOTEL OR FX HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือระดับเดียวกนั 

 



 

วนัทีส่ี่ ฮ่องกง –วดัแชกงหมิว – จิวเวอร์ร่ี -  Replus Bay – ช้อปป้ิง CITY GATE  – กรุงเทพ ฯ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง  ( ในกรณ ีที ่จ ำนวน คณะ
เดินทำงเกนิ 30  ท่ำน จะ เปลีย่น กำรเดินทำงข้ำมด่ำน โดยรถ โค้ช ) 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และให้ท่านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนั
วา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปี
ใหม่   
น าท่านชมโรงงาน จิวเวอร่ี TSL  ร้านจิวเวอร่ี ท่ีท่านสามารถ เปล่ียน ไดใ้นราคาเดิม หรือ กงัหนั แตก หกั ไม่
หมุน สามารถ เปล่ียนได ้การันตี เปล่ียนได ้ตลอด ชีวิต 
 ความหมายของใบพดัทั้ง 4   
      กงัหนัทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได ้ช่วยดึงดูด น าพาส่ิงดีเขา้มาในชีวติ และปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป  
         ใบท่ี 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
          ใบท่ี 2. สุขภาพแขง็แรง อายยุนืยาว 
           ใบท่ี 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 
          ใบท่ี 4. คิดหวงัส่ิงใดสมความปรารถนาทุกประการ  
วนัท่ีเร่ิมใส่จ้ีกงัหนั เป็นคร้ังแรก(พร้อมทั้งตั้งจิตอธิฐานขอพรจากท่านแชกง)  
ผูท่ี้เกิดวนัอาทิตย ์         ควรใส่คร้ังแรกในวนัพฤหสั 
ผูท่ี้เกิดวนัจนัทร์             ควรใส่คร้ังแรกในวนัพุธกลางวนั 
ผูท่ี้เกิดวนัองัคาร           ควรใส่คร้ังแรกในวนัศุกร์ 
ผูท่ี้เกิดวนัพุธกลางวนั     ควรใส่คร้ังแรกในวนัจนัทร์ 
ผูท่ี้เกิดวนัพุธกลางคืน     ควรใส่คร้ังแรกในวนัเสาร์ 
ผูท่ี้เกิดวนัพฤหสั            ควรใส่คร้ังแรกในวนัอาทิตย ์
ผูท่ี้เกิดวนัศุกร์               ควรใส่คร้ังแรกในวนัองัคาร 
ผูท่ี้เกิดวนัเสาร์              ควรใส่คร้ังแรกในวนัพุธกลางคืน     
เคล็ดลบัเพิ่มเติม :  ตามกฎของแรงดึงดูด ( Law of attraction ) ทุกคร้ังท่ีเราสมความปรารถนนา ให้กล่าวค า
ขอบคุณแก่ คนรอบขา้งท่ีช่วยสนับสนุนเรา รวมทั้งกล่าวขอบคุณท่านแชกง ผ่านมายงัจ้ีกงัหัน หรือแหวน
กงัหัน จะช่วยให้เราสมปรารถนาเพิ่มข้ึนๆ ความปรารถนาเล็ก ๆ จะเป็นแรงสนับสนุนให้ความปรารถนา
ใหญ่ๆ ประสบความส าเร็จง่ายข้ึน 
น าท่านสู่  รีพัลส์เบย์ Repulse Bay   ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว
อ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืนซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิค
ชายทะเล   แต่ท่ีน่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไว้



 

มากมายตามความเช่ือถือศรัทธา พระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระ
กาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช้  มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ท่ีมี
วิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง   และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ   อิสระท่านสักการะส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ท่ีคน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  ท่านเดินทางสู่  Citygate Outlet  ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรนเนมระดบัโลก

มากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือวา่จะเป็น Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมาย
หลายยีห่อ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ   
น าท่าน ข้ึนกระเชา้นองปิง เพื่อสัมผสัประสบการณ์อนัน่าต่ืนเตน้ ชมววิทิวทศัน์หมู่เกาะทะเล จีนใตแ้ละภูเขา
สูงแบบ 360 องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ข้ึนกระเชา้ไดเ้น่ืองจากกระเชา้ปิดปรับปรุง ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้แทน) 
จากนั้นน าท่านเท่ียว ชมหมู่บา้นนองปิง ท่ีจ  าลองชีวติความเป็นอยูข่องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตวั
ดว้ยร้านน ้าชา ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก น าท่านนมสัการ พระใหญ่ลนัเตา เป็นพระพุทธรูปนัง่ท าจาก
ทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีมีขนาด ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้าหนกั 202 ตนั ความสูง 24 เมตร ท่ีตั้งอยูก่ลางแจง้ของ
เกาะลนัเตา จากนั้นน าท่านนมสัการ พระโพธิสัตวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสัตว ์และพระสมนัตภทัร
โพธิสัตว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลิน พร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถเ์พิ่มข้ึนท าใหปั้จจุบนั
มีพระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก จากนั้นน า  

                 อสิระกบั กำรเลอืกอำหำร มือ้ค ่ำ ตำมอธัยำศัย   
22.20 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน คำเธ่ย์แปซิฟิกส์ เทีย่วบินที ่CX709 
00.10 น.    คณะเดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

***************************************** 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
*** ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร *** 

 
 
 
 
 



 

อตัรำค่ำบริกำร  

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
หรือ 

 1 ผู้ใหญ่ + 1เด็ก 

เด็ก  
ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว 
สำยกำรบิน วนัทีเ่ดินทำง 

CX 706 3-6 มกรำคม 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 616 5-8 มกรำคม 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 6-9 มกรำคม 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 13-16 มกรำคม 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 20-23 มกรำคม 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 27-30 มกรำคม 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 02-05 กุมภำพนัธ์ 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 17-20 กุมภำพนัธ์ 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 18-21 กุมภำพนัธ์ 59 11,888.- 11,888.- 3,500 

CX 706 19-22 กุมภำพนัธ์ 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 24-27 กุมภำพนัธ์ 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 25-28 กุมภำพนัธ์ 59 11,888.- 11,888.- 3,500 

CX 706 2-5 มีนำคม 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 3-6 มีนำคม 59 11,888.- 11,888.- 3,500 

CX 706 9-12 มีนำคม 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 10-13 มีนำคม 59 11,888.- 11,888.- 3,500 

CX 706 16-19 มีนำคม 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 17-20 มีนำคม 59 11,888.- 11,888.- 3,500 

CX 706 23-26 มีนำคม 59 9,888.- 9,888.- 3,500 

CX 706 24-27 มีนำคม 59 12,888.- 12,888.- 3,500 

** ไม่มีรำคำตั๋วเด็ก ** 
(โปรโมช่ัน ไม่สำมำรถยกเลกิ คืนเงิน  

เปลีย่นวันเดินทำง หรือเปลี่ยนผู้เดินทำงได้ทุกกรณี) 
หมำยเหตุ เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นตั๋วโปรโมช่ัน  ต้องช ำระเงินท่ำนละ 5,000.-  2 วนัหลังจำกท ำกำรจอง 

• โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 



 

• หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ  
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
- ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 
- ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
- ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
- ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
- ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใช้
บริการ) 
- ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
1. รำคำนีเ้ป็นตั๋วโปรโมช่ัน  ต้องช ำระเงินมัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท 3 วนัหลังจำกท ำกำรจอง  
    ส่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมด 30 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขกำรยกเลกิกำรเดินทำง 
รำคำโปรโมช่ัน ไม่สำมำรถยกเลกิ คืนเงิน เปลีย่นวนัเดินทำง หรือเปลีย่นผู้เดินทำงได้ทุกกรณี) 
 



 

1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 
 โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1    ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2    ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3      ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้าย
จริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การ
จองท่ีพกัฯลฯ 
3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 



 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูง
มาก  

 


