
 
 
 
 

 

 

เทยีวเพลนิ ฮอ่งกง เซนิเจนิหลหียนุหมนุ 
3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค (CX) 

 

 
 

รายการทวัร+์ตวัเครอืงบนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเพยีง13,888.- 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สดุคุม้ เทยีว 2 เมอืง ฮอ่งกง เซนิเจนิ
2. ไหวพ้ระทวีดัชอืดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ วดัทขีนึชอืของชาวฮอ่งกง 
3. อสิระชอ้ปปิงกบัสนิคา้มากมาย อาท ิ
4. ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ 
5. ฮอ่งกงพเิศษเมนูซฟีู้ ด Lei Yun Mun

 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัท:ี 11-13 ม.ค., 22-24, 29-31 มี

วนัท:ี 15-17, 22-24 ก.พ. 2562 

 

 
 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ 

1. 
กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – วคิตอเรยีพคี(จดุกงึกลางเขา
หาดรพีลัสเ์บย–์ เซนิเจนิ 

2. 
เซนิเจนิ – รา้นสมุนไพร – รา้นหยก –
ตลาดตงเหมนิ 

3. เซนิเจนิ – ฮอ่งกง – รา้นจวิเวอรร์ ี– รา้นของฝาก 
– วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปปิงถนนนาธาน

 
 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

วนัท ี1: 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – 
 

05.30 น. 
พรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค 
ผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประตทูางเขา้ท ี
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น

08.25น. 
ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค
(บนเครอืงมบีรกิารอาหารรอ้น

12.10 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (

เกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ 

หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

เสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย 

ทมีคีวามยาวมากกว่า 2.2 

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั

เมอืง ฮอ่งกง เซนิเจนิ 
ไหวพ้ระทวีดัชอืดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ วดัทขีนึชอืของชาวฮอ่งกง 
อสิระชอ้ปปิงกบัสนิคา้มากมาย อาท ิฮอ่งกงยา่นจมิซาจุย่, เซนิเจนิตลาดตงเหมนิ
ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์

Lei Yun Mun+เซนิเจนิพเิศษเมนเูป๋าฮอื+ไวนแ์ดง

ม.ีค.2562 

 เชา้ กลาง
วนั 

จดุกงึกลางเขา)– 
✈ O 

– หมูบ่า้นวฒันธรรม – ชอ้ปปิง 
O O 

รา้นของฝาก –วดัหวงัตา้เซยีน 
อสิระชอ้ปปิงถนนนาธาน–สนามบนิฮอ่งกง 

O O 

 วคิตอเรยีพคี(จดุกงึกลางเขา)–หาดรพีลัสเ์บย์

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค 
ประตทูางเขา้ท ี5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค เทยีวบนิท ีCX700 
รอ้น) 

Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 

เกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ 

หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B

 ผ่านสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) 

2.2 กโิลเมตรซงึไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  

กลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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ไหวพ้ระทวีดัชอืดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ วดัทขีนึชอืของชาวฮอ่งกง  
เซนิเจนิตลาดตงเหมนิ 

ไวนแ์ดง 

13,888.- 

14,888.- 

 

คาํ  

O Royal Century 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

O Royal Century 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

X  

หาดรพีลัสเ์บย–์ เซนิเจนิ 

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) อาคาร
โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีม

เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) ซงึตังอยูบ่น

เกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ 

EXIT Bจากนันนําท่านเดนิทางผ่าน

TSING MA BRIDGE) ซงึเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์

กโิลเมตรซงึไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

…นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณเขา วคิตอเรยี

ตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง จากนันนําทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรี

พัลสเ์บย ์สรา้งขนึในปี ค.ศ

ศักดสิทิธจิากเจา้แมก่วนอมิ

ขอก็มักสมหวังทกุครังไป...

สภาพการจราจร ณ วันเดนิทาง

และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 

เขตเศรษฐกจิ ปกครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทสํีาคัญของจนีทางตอนใตแ้ละ

เป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกีดว้ย

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร

 เขา้สูท่พีกั เซนิเจนิ Royal Century Hotel 

 
 

วนัท ี2: เซนิเจนิ – รา้นสมนุไพร 

 
เชา้ 

รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีัก 

 
จากนันนําทา่นชมสนิคา้พนืเมอืงของเซนิเจนิ อาท ิหยก ใบชา ครมีไขม่กุ

รักและนําทา่นชมโรงงานผา้ไหมจนีซงึเป็นสนิคา้ขนึชอื

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

นําทา่นชมหมูบ่า้นวัฒนธรรม เป็นศนูยแ์สดงชวีติความเป็นอยูแ่ละวัฒนธรรมของชนเผา่นอ้ยใหญ ่ทกีระจาย

ตามมณฑลตา่ง ๆ ทัวประเทศจนีทใีหญท่สีดุภายในหมูบ่า้นวัฒนธรรม มทีอียูอ่าศัยของชนเผา่ตา่ง ๆ ทสีรา้ง

เทา่ขนาดจรงิ 24 แหง่ จากทังหมด 

เจา้ของบา้นใหก้ารตอ้นรับ มกีารแสดงกจิกรรมประจําเผา่ใหช้ม เชน่ การเย็บปักถกัรอ้ย การทําขนม การรอ้งรํา

ทําเพลง  …จากนันนําทา่นเดนิทางไปยงัตลาดตงเหมนิ ตลาดกลางแจง้เป็นทนียิมของวัยรุน่ 

การชอ้ปปิงสนิคา้ภายในประเทศ 

แหลง่ชอ้ปปิงแลว้ยงัเป็นแหลง่รวมเรอืงอาหารการกนิอกีดว้ย ทนีมีสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็น

เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใครชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร

 เขา้สูท่พีกั เซนิเจนิ Royal Century Hotel 

 

วนัท ี3: 
เซนิเจนิ – ฮอ่งกง – รา้นจวิเวอรร์ ี
ถนนนาธาน–สนามบนิฮอ่งกง
 

เชา้ 
รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั 
 

องเกาะฮอ่งกงบรเิวณเขา วคิตอเรยีพคี(จดุกงึกลางเขา

ตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง จากนันนําทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรี

ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพร

ศักดสิทิธจิากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทเีชอืกนัวา่ถา้ใครมา

...นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจนิ โดยรถไฟใชเ้วลาประมาณ 

สภาพการจราจร ณ วันเดนิทาง) ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระดว้ยตัวของทา่นเอง

และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาทเีมอืงเซนิเจนิ

กครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทสํีาคัญของจนีทางตอนใตแ้ละ

เป็นแหลง่รวบรวมเทคโนโลยแีละความทันสมยัอกีดว้ย... 

ณ ภตัตาคาร 

Royal Century Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

รา้นสมนุไพร – รา้นหยก – หมูบ่า้นวฒันธรรม – ชอ้ปปิงตลาดตงเหมนิ

รับประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีัก  

จากนันนําทา่นชมสนิคา้พนืเมอืงของเซนิเจนิ อาท ิหยก ใบชา ครมีไขม่กุ ยาสมนุไพรจนี

รักและนําทา่นชมโรงงานผา้ไหมจนีซงึเป็นสนิคา้ขนึชอื 

 ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชมหมูบ่า้นวัฒนธรรม เป็นศนูยแ์สดงชวีติความเป็นอยูแ่ละวัฒนธรรมของชนเผา่นอ้ยใหญ ่ทกีระจาย

ตามมณฑลตา่ง ๆ ทัวประเทศจนีทใีหญท่สีดุภายในหมูบ่า้นวัฒนธรรม มทีอียูอ่าศัยของชนเผา่ตา่ง ๆ ทสีรา้ง

แหง่ จากทังหมด 56 เผา่ทัวประเทศ ท่ามกลางมวลไมแ้ละสายนําทรีม่รนืสวยงามมชีนเผา่

เจา้ของบา้นใหก้ารตอ้นรับ มกีารแสดงกจิกรรมประจําเผา่ใหช้ม เชน่ การเย็บปักถกัรอ้ย การทําขนม การรอ้งรํา

จากนันนําทา่นเดนิทางไปยงัตลาดตงเหมนิ ตลาดกลางแจง้เป็นทนียิมของวัยรุน่ 

การชอ้ปปิงสนิคา้ภายในประเทศ ทนีนัีบวา่เป็นสถานททีนัีกทอ่งเทยีวนยิมมาชอ้ปปิง เพราะนอกจากทนีจีะเป็น

แหลง่ชอ้ปปิงแลว้ยงัเป็นแหลง่รวมเรอืงอาหารการกนิอกีดว้ย ทนีมีสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็น

เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใครชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ

ณ ภตัตาคาร 

Royal Century Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

รา้นจวิเวอรร์ ี– รา้นของฝาก –วดัหวงัตา้เซยีน – 
สนามบนิฮอ่งกง 

รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั  

 
GO1HKG-HX005  หนา้ 3 จาก 7 

จดุกงึกลางเขา) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทัศนข์อง

ตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง จากนันนําทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรี

ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพร

เจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทเีชอืกนัวา่ถา้ใครมา

ใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง (ขนึอยูก่บั

ดว้ยตัวของทา่นเองในการเดนิทางขา้มดา่น

เมอืงเซนิเจนิ ซงึเป็นเมอืง 1 ใน 4 

กครองพเิศษของมณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทสํีาคัญของจนีทางตอนใตแ้ละ

ชอ้ปปิงตลาดตงเหมนิ 

ยาสมนุไพรจนี ฯลฯ ฝากคนทที่าน

นําทา่นชมหมูบ่า้นวัฒนธรรม เป็นศนูยแ์สดงชวีติความเป็นอยูแ่ละวัฒนธรรมของชนเผา่นอ้ยใหญ ่ทกีระจาย

ตามมณฑลตา่ง ๆ ทัวประเทศจนีทใีหญท่สีดุภายในหมูบ่า้นวัฒนธรรม มทีอียูอ่าศัยของชนเผา่ตา่ง ๆ ทสีรา้ง

และสายนําทรีม่รนืสวยงามมชีนเผา่

เจา้ของบา้นใหก้ารตอ้นรับ มกีารแสดงกจิกรรมประจําเผา่ใหช้ม เชน่ การเย็บปักถกัรอ้ย การทําขนม การรอ้งรํา

จากนันนําทา่นเดนิทางไปยงัตลาดตงเหมนิ ตลาดกลางแจง้เป็นทนียิมของวัยรุน่ เป็นศนูยร์วมแหง่

ทนีนัีบวา่เป็นสถานททีนัีกทอ่งเทยีวนยิมมาชอ้ปปิง เพราะนอกจากทนีจีะเป็น

แหลง่ชอ้ปปิงแลว้ยงัเป็นแหลง่รวมเรอืงอาหารการกนิอกีดว้ย ทนีมีสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไมว่า่จะเป็น

เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ ราคาไมแ่พงเรยีกวา่ใครชอบตอ่รับรองวา่สนุกแน่ๆ 

 วดัแชกงหมวิ– อสิระชอ้ปปิง



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮอ่งกง

เดนิทาง) ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระ

เขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 

ของฮอ่งกงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดับทา่นสามารถหาซอืไดใ้นราคาพเิศษ 

ดขีองฮอ่งกงกลับไปฝากคนทบีา้น 

ใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้

หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา 

มเีทพซงึขนึชอืในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทนํีาธปู และของมาสกัการะเพอืขอพรตา่งๆ 

ตังแตเ่รอืงความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะค

ทมีเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม

ความศักดสิทิธมิาก มอีายกุวา่ 

หนงึเป็นทหารมชีอืวา่ทา่นแชกง เนอืง

ทําวรีะประวตัไิว ้ทําใหค้นทวัไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชอืถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแช

กงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคทตีังอยูใ่นวดัเพอืจะไดห้มนุเวยีนชวีติ

ของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศกัด ิและถา้หากคนทดีวงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันนําโชคม ี

คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง

มา ในทกุๆวันท ี2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันเีพอืถวายกงัหันลมเพราะเชอื

วา่กงัหันจะชว่ยพดัพาสงิชวัรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  

กลางวนั 

รบัประทานอาหารกลางวนั
 
 
 
 
 

ฮอ่งกง โดยรถไฟใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง  (ขนึอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วัน

ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระดว้ยตัวของทา่นเองในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาทจีากนันนําชมโรงงานจวิเวอรร์ ีซงึเป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงทสีดุ

ของฮอ่งกงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดับทา่นสามารถหาซอืไดใ้นราคาพเิศษ 

ดขีองฮอ่งกงกลับไปฝากคนทบีา้น จากนันนําทา่นนมสัการ วดัหวังตา้เซยีน  สรา้งขนึในปี ค

เด็กหนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้

หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทชีาวฮอ่งกงเชอืวา่มคีวามศักดสิทิธเิป็นหนงึในวดัทโีดง่ดังทสีดุของฮอ่งกง

มเีทพซงึขนึชอืในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทนํีาธปู และของมาสกัการะเพอืขอพรตา่งๆ 

ตังแตเ่รอืงความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะค

ทมีเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..จากนันเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่มีี

ความศักดสิทิธมิาก มอีายกุวา่ 300 ปีตังอยูใ่นเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคน

หนงึเป็นทหารมชีอืวา่ทา่นแชกง เนอืงจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงได ้

ทําวรีะประวตัไิว ้ทําใหค้นทวัไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชอืถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแช

กงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคทตีังอยูใ่นวดัเพอืจะไดห้มนุเวยีนชวีติ

ครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศกัด ิและถา้หากคนทดีวงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันนําโชคม ี

ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถน

ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันเีพอืถวายกงัหันลมเพราะเชอื

วา่กงัหันจะชว่ยพดัพาสงิชวัรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  

กลางวนั ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ อาหารทะเล Lei Yun Mun
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ขนึอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วัน

ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคน

จากนันนําชมโรงงานจวิเวอรร์ ีซงึเป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงทสีดุ

ของฮอ่งกงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดับทา่นสามารถหาซอืไดใ้นราคาพเิศษ !!และแวะซอืของฝาก ของ

จากนันนําทา่นนมสัการ วดัหวังตา้เซยีน  สรา้งขนึในปี ค.ศ.1921 เพอือทุศิ

เด็กหนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้

เป็นวัดทชีาวฮอ่งกงเชอืวา่มคีวามศักดสิทิธเิป็นหนงึในวดัทโีดง่ดังทสีดุของฮอ่งกง

มเีทพซงึขนึชอืในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทนํีาธปู และของมาสกัการะเพอืขอพรตา่งๆ 

ตังแตเ่รอืงความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวดัจนีสมยัโบราณ

จากนันเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่มีี

วัดแชกงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคน

จากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงได ้

ทําวรีะประวตัไิว ้ทําใหค้นทวัไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชอืถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแช

กงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคทตีังอยูใ่นวดัเพอืจะไดห้มนุเวยีนชวีติ

ครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศกัด ิและถา้หากคนทดีวงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันนําโชคม ี4ใบพดั 

สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเท

ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันเีพอืถวายกงัหันลมเพราะเชอื

วา่กงัหันจะชว่ยพดัพาสงิชวัรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

Lei Yun Mun 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปปิงท ี
รนดเ์นมชอืดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole
DFS  Galleria   

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิ

20.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ี

22.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ

 

โปรแกรม 
โดยสายการบนิ

 
อตัราคา่บรกิาร                                                                                     
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่

พักหอ้งละ 2-
ทา่นละ

11-13 มกราคม 2562 
CX700 BKKHKG 0825-1210 
CX703 HKGBKK 2000 2210 

13,888

15-17 กมุภาพันธ ์2562 
CX616 BKKHKG 0640 1015 
CX703 HKGBKK 2000 2210 

14,888

22-24กมุภาพันธ ์2562 
CX616 BKKHKG 0640 1015 
CX709 HKGBKK 2200 0005+1 

14,888

22-24มนีาคม 2562 
CX700 BKKHKG 0825-1210 
CX703 HKGBKK 2000 2210 

13,888

29-31มนีาคม 2562 
CX700 BKKHKG 0825-1210 
CX703 HKGBKK 2000 2210 

13,888

*** ราคาทารก 

 

ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปปิงท ีOcean Terminal 
รนดเ์นมชอืดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 

Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'usรา้นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีท ี

าเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีCX703 

สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ….                    

โปรแกรม : เทยีวเพลนิ ฮอ่งกง เซนิเจนิ หลหียนุหมนุ 
โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค (CX)3 วนั 2 คนื 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

ผูใ้หญ ่
-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็ก2-18ปี(เสรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-18ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

888.- 18,888.- 18,888.- 

888.- 19,888.- 19,888.- 

888.- 19,888.- 19,888.- 

888.- 18,888.- 18,888.- 

888.- 18,888.- 18,888.- 

ารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ทา่น ***
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Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบ
Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 

รา้นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีท ี

 

เซนิเจนิ หลหียนุหมนุ  

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

3,500.- 4,943.- 

3,500.- 5,443.- 

3,500.- 5,443.- 

3,500.- 4,943.- 

3,500.- 4,943.- 

*** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร ์

** แจกนําดมื 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง 
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล 
ไหม, หยก ซงึจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง
จํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่าํกวา่ 
ขนึไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา 
หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

หมายเหต ุ: 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา 
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพมิ 3,000 บาท/ทา่น 
ทวัรส์ามารถแนะนําการบนืวซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุ
เมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 
 คา่ตวัเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) 

จํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ 
 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ  
 คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
 นําหนักกระเป๋าเดนิทางทสีามารถโหลดไดท้า่นละ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์
สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  
 คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชวัโมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทมีวีซีา่อยู่แลว้และสาํหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน
 กรณีททีาง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 

เก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร ์
แจกนําดมื 1 ขวด เฉพาะวนัทเีดนิโปรแกรมทวัร ์** 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจนิ
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, 

หยก ซงึจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ะสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็น

กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่าํกวา่ 
นา้กระดาษอยา่งตํา 6 หนา้ 

18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

ทา่น (ไมร่วมคา่วซี่าสําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยนืวซี่าเองบรษิทั
 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
เมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา

Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ
จํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)  

 
คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

นําหนักกระเป๋าเดนิทางทสีามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นําหนัก 20 กโิลกรัม)  
คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืง
สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

ระยะเวลา 5-7 วนั] 
ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทมีวีซีา่อยู่แลว้และสาํหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน
144 ชวัโมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทเีกดิขนึตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ
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คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจนิ)กําหนดใหม้กีาร
, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่

หยก ซงึจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็น

กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่าํกวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั 

ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ไมร่วมคา่วซี่าสําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยนืวซี่าเองบรษิทั

ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์าก

พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ
ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืง

ลา้นบาท] 

ลา้นบาท] 

ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทมีวีซีา่อยู่แลว้และสาํหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน) 
วโมง  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทเีกดิขนึตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ 

สายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 
เดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิและพนักงานขับรถตล
 คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา

 
 

เงอืนไขการจอง  
 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา

ภายใน 2-3 วนัหลงัจากทําการจองแลว้ 

2. การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่

เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วนั   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มัดจําทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิท

ตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม

เนยีมในการมัดจําตวัในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้า่ย

บางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้

ของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอ
ดอลลา่ 

 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง
และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว

เดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิและพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 600 บาท/ทา่น 
คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย

การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด

เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ

วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด  

วนั   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

สาํหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิท

ตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

จนไม่สามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของ

ะตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

ในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้า่ย

อาท ิ กรณีออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุฮอ่งกง
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คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจากทาง
คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋า

บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย

วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด

เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

สาํหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิท

จนไม่สามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของ

กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้า่ย

อาท ิ กรณีออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

การหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 
ยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุฮอ่งกง


