
 
 

 

ฮ่องกง ช้อปป้ิง 3 วัน 2 คืน 

 
 
 

อสิระช้อปป้ิง 2 ย่านดัง มงก๊ก และ จมิซาจุ่ย 

ไหว้พระ เปิดดวงเศรษฐี วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม  วัดหวังต้าเซียน 

 
 

 

 



 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - มงก๊ก  เลดี ้                 (-/-/-) 
 
11.00 คณะพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน  สายการบินไทย Egypt Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอินและหวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไมอ่นญุาติให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษ

ปรับและจบั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุพินิจของเจ้าหน้าที่ศลุกากร ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ** 

14.15 ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Egypt Air เที่ยวบินที่ MS960 **

บริการอาหารร้อน และเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน** 

17.50  เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง  

    ** ตามเวลาท้องถ่ิน จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง **  

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย น าทา่นเดินทางสู ่ย่านมงก๊ก (Mong Kok) เป็นยา่นที่

พักอาศัยและช้อปปิง้ที่หนาแน่นที่สุดในฮ่องกง ถ้าคุณคิดว่า  ที่นี่จะแออัดและไม่น่าเดิน ก็ขอให้คิดใหม่ได้เลย ถนนสาย

ประวตัิศาสตร์อาบไฟนีออนที่ทอดผ่านบรรยากาศของความพลกุพลา่นและมีชีวิตชีวาของที่นี่นัน้ ควรค่าแก่การแวะไปชมเป็น

อยา่งยิ่ง ไม่เพียงเพราะคลื่นฝงูชนท่ีหลากหลายและละลานตา แตย่งัรวมถึงสารพดัร้านค้าที่ขาช้อปจะต้องติดใจ ยา่นนีม้ีหนึง่ใน

ตลาดที่เป็นท่ีนิยมมากที่สดุในฮ่องกง ย่านเลดีส์้ มาร์เก็ต (Lady Market) และยงัมีถนนสายช้อปปิง้อยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งท า

ให้ที่นี่คล้ายคลึงกับย่านช้อปปิง้หลายแห่งทางตอนใต้ของจีน ถนนแต่ละสายจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าเพียงประเภทเดียว

เท่านัน้ ท าให้สะดวกต่อการเลือกซือ้มากขึน้ ถนนบางเส้นในมงก๊กนัน้ เต็มไปด้วยร้านขาย  ปลาทอง , ดอกไม้ , นก , รองเท้า

ผ้าใบ , เคร่ืองใช้ในครัว , ชุดแต่งงาน และสินค้าเฉพาะบางประเภทอื่นๆ อีกนบัไม่ถ้วน ที่นี่ คณุจะสามารถซือ้และต่อรองราคา

ของได้เกือบทุกอย่าง ตัง้แต่ของใช้ในบ้านไปจนถึงอญัมณีราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองส าอาง 

และเสือ้ผ้า ถนนชานตงุและถนนแดนดาสเป็นที่ท่ีคณุสามารถเลือกซือ้สนิค้าแฟชัน่และเคร่ืองประดบัเทรนด์ลา่สดุจากญ่ีปุ่ นและ

ตะวนัตก ในขณะที่ แลงแฮม เพลส เป็นหนึ่งในหลายๆ มอลล์ที่ให้คณุสามารถช้อปปิง้ในมงก๊กอย่างสบายๆ ในสายลมเย็นของ

เคร่ืองปรับอากาศ  
ค ่า                  อสิระอาหารเยน็ เพื่อให้ทุกท่านสะดวกต่อการช้อปป้ิง 

พักที่           I CLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
    ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว –วดัหวังต้าเซียน – โรงงานเคร่ืองประดับ – ร้านหยก – จิมซาจุ่ย –  
    ชมโชว์แสงสีเสียง                                                                                                                        (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                       

 
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ติ่มซ า)  

http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/ladies-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/goldfish-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp


 
 

 

น าทา่นเดินทางสู ่วัดแชกงหมิว หรือ วดักังหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึง่ที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลือ่มใส

ศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึน้เพื่อระลกึถึงต านานแหง่นกัรบราชวงศ์ซง่ ในสมยัที่ประเทศจีนยงัไมไ่ด้รวมประเทศเป็นปึกแผน่เฉก

เช่นปัจจบุนันี ้แตล่ะแคว้น ตา่งปกครองกนัเองและมีการตอ่สู้เพื่อช่วงชิงอาณาจกัรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมิว ศาลของทา่นแช

กง ซึง่มีประวตัิเลา่ตอ่กนัมาวา่ ขณะนัน้เองยงัมีนกัรบเอกช่ือ "แช กง" เป็นแมท่พัปราบศกึ ทกุแคว้นเขตแดนแผน่ดินใหญ่ตา่งก็ย า

เกรงตอ่ก าลงัพลที่กล้าหาญในกองทพัของทา่น ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศกึศตัรูทกุทิศทาง ทกุๆครัง้ ทา่นใช้สญัลกัษณ์รูปกงัหนั 

4 ใบพดัตดิไว้ด้านหน้ารถศกึน าขบวนในกองทพั เหลา่ทหารกล้า มคีวามเช่ือวา่เมื่อพกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนันีไ้ป ณ ที่ใดๆ 

กงัหนันีจ้ะช่วยเสริมสริิมงคล น าพาแตค่วามโชคดี มีอ านาจเข้มแข็ง เสริมก าลงัใจให้แก่กองทพัของทา่น ช่ือเสยีงในการน าทพัสู้

ศกึของทา่นจงึเป็นต านานมาจนทกุวนันี ้เมื่อ 300 กวา่ปีที่แล้วเดมิทีวดันีเ้ป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัที่เก่าแก่และอนรัุกษ์โบราณสถานซึง่

อยูท่างด้านหลงัของเรือนใหม ่วดัเรือนใหมส่ร้างเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ที่ 50,000 ตารางฟตุ ด้านในมีรูปปัน้สงูใหญ่ของทา่นแช

กงซึง่เป็นเทพประจ าวดัแหง่นี ้ซึง่ทางด้านข้างมีอาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมีกงัหนัอยูห่ลายตวั มกีลองด้านละตวั 

ประชาชนทีเ่ข้าวดัแชกงจะต้องหมนุกงัหนั หรือที่เรียกวา่ "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมนุแตส่ิง่ดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนที่ทา่นจะออก

จากวดัจะต้องตีกลองให้เสยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริิมงคล น าทา่นเดินทางสู ่วดัหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้

ช่ือวา่เป็นวดัไหว้พระสละโสด และเสีย่งเซียมซีสดุแมน่ ตัง้อยูใ่จกลางเมือง โดดเดน่ด้วย 

สถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้าได้รับการดแูลอยา่งพถีิพิถนั วดัจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของ

ประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผน่ดินใหญ่) อยูถ่นนหวงัต้าเซียน ยา่นชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึง่วดัแหง่นีเ้ป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้าจีน

หลายองค์อยา่งเทพเจ้าหลกัของวดั คือ เทพหวังต้าเซียน แตเ่ปา้หมายของคนโสดอยากมีคูไ่มใ่ชก่ารขอความรักจากเทพเจ้า

องค์นีแ้ตอ่ยา่งใด แต ่เป็นการเดนิมาข้างๆ ซึง่จะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือ เทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปัน้สทีอง

มีเสีย้วพระจนัทร์อยูด้่านหลงัประทบัอยู ่ซึง่ชาวจีนต้องมาขอพรความรักกนัท่ีนี่ โดยการขอพรกบัเทพเจ้าองค์นีต้้องใช้ด้ายแดงผู้

นิว้เอาไว้ไมใ่ห้หลดุระหว่างพิธี 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเดินทางสู ่โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัท่ีสวยงาม ไมเ่หมือนใคร เป็นของฝากไป

ให้คนที่ทา่นรัก หรือเลอืกซือ้เป็นส าหรับเสริมดวงชะตาของตวัทา่นเอง ซึง่มีลกัษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรูปกงัหนัลมที่มช่ืีอเสยีง

และเป็นท่ีนิยมกนัทัว่โลก ที่ถือก าเนิดขึน้ท่ีนี่  

น าทา่นเดินทางสู ่ร้านหยก (Jade Shop) ให้ทกุทา่นได้เลอืกชมสนิค้าโอท๊อปขึน้ช่ือของเมืองจีน 

พิเศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง กลางแจ้ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (Symphony of Lights) ได้ช่ือวา่เป็นการแสดงแสงสเีสยีง

กลางแจ้งทีใ่หญ่ที่สดุซึง่บนัทกึโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด้วย 44 อาคารชัน้น าที่อยูใ่นฝ่ังฮ่องกง และ

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
http://money.sanook.com/economic/goldrate/


 
 

 

ฝ่ังเกาลนูการแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟตา่งๆ ประกอบเพลง บวกกบัเวลาค ่าๆ ของอา่วฮอ่งกง แสงไฟท่ีกระทบจากน า้

ในอา่วที่มีเรือวิ่งผา่นไปมาเป็นฉากประกอบแบบธรรมชาติ  

ค ่า            อิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการช๊อปป้ิง 

พักที่  ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (แบบติ่มซ า) 

 น าทา่นเดินทางสูจ่ดุชมววิเกาะฮอ่งกง ณ วคิตอเรียพีค โดยรถบสั ในช่วงจดุชมววิกลางเขา (Mid-Level) สมัผสับรรยากาศ
บริสทุธ์ิสดช่ืน   ชมทศันียภาพเกาะฮ่องกงและฝ่ังเกาลนู และอาคารตา่งๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุ้ย เช่นตกึเซ็นทรัลพลาซา่  
ตกึไชนา่แบงค์ และตกึอื่นๆ อนัเป็นท่ีตัง้ของธุรกิจชัน้น าของฮ่องกง  น าทา่นเดินทางสู ่รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูป
จนัทน์เสีย้วแหง่นี ้ท่ีสวยที่สดุแหง่หนึง่ และยงัใช้เป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร์หลายเร่ืองมีรูปปัน้ของเจ้าแมก่วนอมิและเจ้าแม่
ทินโหว่ซึง่ท าหน้าที่ปกปอ้งคุ้มครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูช่ายหาด ให้ทา่นนมสัการขอพรจาก
เจ้าแมก่วนอิมและเทพเจ้าแหง่โชคลาภเพื่อเป็นสริิมงคล ข้ามสะพานตอ่อายซุึง่เช่ือกนัวา่ข้ามหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี น า
ทา่นเดินทางสู ่วดัหม่านโหมว (Man Mo Temple) เป็นวดัทีม่ีอยูห่ลายสาขาทัว่ฮ่องกงและทัว่ประเทศจีน ส าหรับสกัการะบชูา
เทพเหวินชางตีจ้วิน (Man) เทพแหง่ตวัอกัษรเป็นเทพด้านบุน๋ และเทพเจ้ากวนอ ู(Mo) เทพแหง่สงครามเป็นเทพด้านบู้  เป็นท่ีนยิม
ของนกัเรียน นกัศกึษา ซึง่นิยมกนัมาตัง้แตใ่นอดีตที่ผู้ ต้องการสอบจอหงวนมกัจะมากราบไหว้ขอพรกนั วดัหมา่นโหมว ท่ียา่น 
Sheung Wan จะเกา่แก่ที่สดุของวดับนเกาะฮ่องกง และยงัมีขนาดใหญ่ที่สดุในบรรดาวดัหมา่นโหมวทัง้หมดในฮ่องกง สร้างขึน้
ตัง้แตปี่ 1847 และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิประจ าฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว(declared monument) ซึง่ภายในจะมกีารจดุธูป
วงสแีดง เตม็เพดานไปหมด พร้อมกบักระดิง่ส าหรับขอพรท่ีด้านข้างด้วย โดยในบริเวณรัว้เดียวกนัจะมีอีก 2 อาคารคือ Lit Shing 
Kung ที่สร้างขึน้เพื่อสกัการะเทพตา่งๆมากมายบนสรวงสรรค์ และ Kung Sor ซึง่เป็นเหมือนหอประชมุของคนในชมุชน 

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วันที่ 3 เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพคี- รีพลัส เบย์ –วดัหม่านโหมว - ถนนนาธาน  ย่านจิมซาจุ่ย-เมอืงฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็
บก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                  (B/L/-)                                                                                         



 
 

 

น าทา่นเดินทางสู ่ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ทา่นเต็มอิ่มกบัการช้อปปิง้ยา่น จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มกัจะตัง้ต้นกนั

ที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทัง้ เคร่ืองหนงั  , เคร่ืองกีฬา , เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของ

พืน้เมืองฮ่องกงอยูด้่วยและตามซอกตกึอนัซบัซ้อนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ช่ือ Ocean Terminal ซึง่ประกอบ

ไปด้วยห้างสรรพสนิค้าเรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดตอ่สามารถเดินทะลถุึง กนัได้  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่เช็กแล็

บก๊อก ประเทศฮ่องกง  

22.00       ออกเดินทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Egypt Air    

                            เที่ยวบินที่ MS961 **บริการอาหารร้อน และเคร่ืองดืม่บนเคร่ืองบิน** 
23.50      เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบนิ , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทุกครัง้ก่อน

ท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบนิ

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 

(พัก 1 ห้อง 2 ท่าน) 

ราคา 1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ (เดก็

ต ่ากว่า18มีเตียง) 
ห้องพักเดี่ยว เพิ่ม 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบนิ  

ท่านละ 

เดือน มกราคม 2562 



 
 

 

 
** อัตราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,000 บาท / ทริป / 

ต่อลกูค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทัง้นีท่้านสามารถ
ให้มากกว่านีไ้ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 
 

** ราคาเดก็อายตุ ่ากว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบนิ ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร์ โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทัวร์  

100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอร์ตของผู้เดนิทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป!!!** 
 

01 - 03 มกราคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

03 - 05 มกราคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

10 - 12 มกราคม  11,900 11,900 4,000 5,900 

17 - 19 มกราคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

24 - 26 มกราคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

เดือน กุมภาพันธ์ 2562  

07 - 09 กุมภาพันธ์  11,900 11,900 4,000 5,900 

14 - 16กุมภาพนัธ์ 11,900 11,900 4,000 5,900 

21 - 23กุมภาพนัธ์ 11,900 11,900 4,000 5,900 

28กุมภาพนัธ์ – 02มนีาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

เดือน มีนาคม 2562 

07 - 09 มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

14 - 16 มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

21 - 23 มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

28 - 30 มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 



 
 

 

** กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตวั หรือ กรุ๊ปเหมา ที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเคร่ืองส าอางค์ หมอ 

พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอ

ราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีร่ีส์ได้ กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง ** 

อัตราค่าบริการนี ้รวม 
 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปและกลบัพร้อมคณะ ตามรายการท่ีระบ ุชัน้Economy Classรวมถึงคา่ภาษีสนามบินและคา่ภาษีน า้มนัทกุแหง่ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินใบใหญ่ ตามเง่ือนไขที่ทางบริษัท กบั สายการบิน  Egypt Air อนญุาตให้ผู้

เดินทางทกุทา่น โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม เทา่นัน้ และ สมัภาระที่ถือขึน้เคร่ือง มีน า้หนักไม่เกิน 

8 กิโลกรัม เทา่นัน้ 

✓ คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบ ุ 

✓ คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้

โรงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคณุภาพ

และความเหมาะสม 

✓ คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ(กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม) 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางทอ่งเที่ยว วงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายสว่นตวัของผู้ เดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซกัรีด คา่มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ท่ีมิได้ระบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 



 
 

 

× ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงนิมัดจ าจ านวน 10,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 

2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี ้กรุณาช าระเงินใน2วนัถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงั

ไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่

หมายถึงวา่ กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• หากไมช่ าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นัง่โดยอตัโนมตัิให้ลกูค้าทา่นอื่นที่รออยู ่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิโดยไมม่ีเง่ือนไข 

• เมื่อทา่นช าระเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงตา่งๆที่ได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงิน พร้อมระบุช่ือผู้จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวนัที่

เดินทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ท่ีทา่นสะดวก 

• ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้ เดินทางจ าเป็นจะต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้ เดินทางครบถ้วนชัดเจน 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 

โดยลงลายมือช่ือพร้อมยืนยนัว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวนัเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบช่ืุอคู่พกั

ของทา่น(ในกรณีที่ทา่นเดินทางมากกวา่ 2 ท่าน), เบอร์โทรศพัท์ที่สะดวกให้ติดตอ่ กรณีที่ทา่นไม่สง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หน้าแรกที่มี

รูปถ่าย และ ข้อมลูผู้ เดินทาง ครบถ้วนชดัเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบตอ่ค่าเสียหายอนั

เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกลุ และ อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบินหรือ บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 
 

• ยกเลกิการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 

                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไมน้่อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 



 
 

 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกั

ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋ว

เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่าย

ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการ

ต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

• กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก และไม่คืน

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

• เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตัว๋เคร่ืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์

ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ หมายถึง เรียกเงินคืนได้บางสว่น) 

ผู้ เดินทางจ าเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้  

• กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติวาต

ภยั อคัคีภยั ทัง้ๆ ที่สายการบิน หรือในสว่นของการบริการทางประเทศที่ทา่นเดินทางทอ่งเที่ยว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด หรือบางสว่นให้กบัทา่น 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่านในกรณีดังนี ้

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมสีิง่ผิดกฎหมาย หรือสิง่ของห้ามน าเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่

ถกูต้อง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทตูงดออกวีซา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวที่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

เงื่อนไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 



 
 

 

• คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทกุท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้าเพื่อวาง

แผนการเดินทางใหมอ่ีกครัง้ ทัง้นี ้กรุณาอยา่เพิ่งคอนเฟิร์มลางาน  

• ในกรณีที่ต้องท าวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุ๊ป) 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เป็น

ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า การบริการของรถบสัน าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวนัละ 10 

ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนั

เดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้ เดินทางทกุทา่น จะต้องมีอายคุงเหลอือยา่งน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า ส าหรับประทบัตราที่ดา่นตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

• เน่ืองจากการท่องเที่ยวในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสทิธ์ิ 

ทา่นไมส่ามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางสว่นท่ีทา่นไมต้่องการได้รับบริการ  

• กรณีที่ท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ และ จะไม่สามารถ

คืนเงนิค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต

ของท่านช ารุด เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลดุออกมา มีรอยแยก

ระหว่างสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มี

สิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนงัสอืเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณี

ช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย 
พร้อมกบัแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สดุ เพื่อยืนยนัการเปลีย่นแปลงข้อมลูหนงัสอืเดินทาง หากทา่นได้สง่เอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณี

ที่ยงัไมอ่อกตัว๋เคร่ืองบิน จะสามารถเปลีย่นแปลงได้ไมม่ีคา่ใช้จ่าย แตห่ากออกตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึ่งโดยสว่นใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออก

เดินทาง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคญั 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนั

เดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บ 



 
 

 

• เกี่ยวกับการจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่ทัง้นีแ้ละ

ทัง้นัน้ ทางบริษัทจะพยายามให้ทา่นท่ีมาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกนั อยา่งที่ดีสดุ 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้อง

เดี่ยว (Single) และห้องคู ่(Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมต่ิดกนั หรือ อาจอยูค่น

ละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ช้าของสายการบิน 

โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั 

หรือไมว่า่จะด้วยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ที่นอกเหนือการควบคมุจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยั

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

• หากในวนัเดินทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ ไมว่า่ด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนค่าใช้จ่าย 

เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถกูเก็บคา่ใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหน้าทัง้หมดแล้ว 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุด

งาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

• เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  

• รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง  หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือ

ตัง้แตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์ มิฉะนัน้บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้ 



 
 

 

• กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัห้อง

ให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเดี่ยว อาจไมม่ีคา่ใช้จา่ยเพ่ิม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บ

ตามจริงทัง้หมด  

• บริการน า้ดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเร่ิมแจกในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัสดุท้าย ของการเดินทาง ยกเว้นวนัอิสระ

จะไมม่ีน า้ดื่มแจก 

 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ทัง้หมดนีแ้ล้ว ** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


