
 

 บินเชา้ กลบัคํา่ เที่ยว 3 วนัเตม็ 

 นาํเที่ยวโดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้าํนาญดา้นพิธีทางศาสนา 

 นมสัการ 9 สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิของเกาะฮ่องกง 

 พระใหญ่ลนัเตา , เจา้แม่ทบัทิม วดัเทียนโห่ว วดัหยวนหยวน, รพีลัเบย ์ , วดัเจา้พ่อกวนอู 

หมานโหม๋ , วดัแชกุงหมิว , วดัหวงัตา้เซียน , วดันางชี , วดัเจา้แม่กวนอิม (Hung Hom) 

 ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ ณ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกง   อาทิเช่น ซิตี้ เกทเอาทเ์ลทต ์,   K11,         

โอเช่ียน เทอรมิ์นอล 

กาํหนดการเดินทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

13-15 เมษายน 2561 21,900 21,900 20,900 6,000.- 

--ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทจ้น

เป็นท่ีพอใจแลว้จงึวางมดัจาํ เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง-- 
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วนัแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –พระใหญ่ลนัเตา- ชอ้ปป้ิงซิตี้ เกท (-/L/-) 

05.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  

ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจา้หน้าท่ี อ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารเดินทางและสมัภาระ 

08.15 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX700 

(บนเครือ่งมีบรกิารอาหาร) **ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน  เน่ืองจากตอ้ง

เป็นไปตามระบบของสายการบิน** 

12.15 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ

ลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกับมณฑล

กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 

หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ข้ึนกระเชา้นองปิง เพ่ือสัมผัสประสบการณ์อันน่า

ต่ืนเตน้ ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 

กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเชา้ได้

เน่ืองจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอ้ืออาํนวย ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้แทน)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นนองปิง ท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศ

สบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้ าชา รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก น าท่านนมัสการ พระใหญ่

ลนัเตา เป็นพระพุทธรูปนัง่ท าจากทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีมีขนาด ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน ้ าหนัก 

202 ตนั ความสูง 24 เมตร ท่ีตั้งอยูก่ลางแจง้ของเกาะลนัเตา จากน้ันน าท่านนมสัการ พระ

โพธิสตัวก์วนอิม พระมญัชศูรีโพธิสตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว ์ณ วดัโปหลิน ซ่ึงสรา้งขึ้ นใน

ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้

เปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลิน พรอ้มทั้งมีการสรา้งอารามและโบสถ์เพ่ิมขึ้ นท าใหปั้จจุบันมี

พระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET 

สินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry 

รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ใหท่้านได้

จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ  (อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที่ Regal Riverside Hotel หรอืเทียบเท่า  

วนัที่สอง วดัหยวน หยวน – วดันางชี - วดัเจา้แม่กวนอิม (Hung Hom)- เจา้แม่ทบัทิม วดัเทียนโห่ว 

–วัดแชกุง – วัดหวังตา้เชียน - รา้นจิวเวอรี่-รา้นหยก– Symphony of Light        

(DS/L/D) 



 
3 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซาํ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั  วัดหยวนหยวน  (Yuen Yuen Institute) เป็นวดัท่ีแปลกจาก

วดัอ่ืนๆ ในฮ่องกง เพราะท่ีวดัแหง่น้ีสามารถขอพรและบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจากศาสนาพุทธ (นิกาย

มหายาน), ลทัธิเต๋า, ลทัธิขงจื๊อ ซ่ึงเป็น 1 ศาสนา 2 ลทัธิท่ีอยูใ่นวิถึชีวิตของชาวจีนมาเป็นพนัๆ 

ปี   วดัน้ีสรา้งอยูบ่นเนินเขาตามหลกัฮวงจุย้ เป็นวดัขนาดใหญ่ท่ีสวยงามมากชาวฮ่องกงรวมถึง

ชาวไทยเรานิยมมาท าพิธีแกช้งหรือฝากดวงชะตาท่ีวดัน้ี โดยใหเ้ทพเจา้ไทส้่วนเอ๊ียะซ่ึงคือเทพ

เจา้ท่ีคอยคุม้ครองดูแลดวงชะตาของมนุษยช์่วยปกปักรกัษาคุม้ครอง เพราะทางวดัมีเทพเจา้ไท้

ส่วยเอ๊ียะครบทั้ง 60 องค์พรอ้มปีเกิดก ากับไวเ้พ่ือความสะดวกกับผูม้าบูชาจากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ สาํนักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) ส านักชีแห่งน้ีเป็นส านักชีในนิกายมหายาน และ

สรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมยอ้นยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถังโดยเร่ิมก่อสรา้งขึ้ นในปี 

1934 และก่อนจะไดร้ับการบูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศ์ถัง (ค.ศ 618–907) ในปี 

1990 ภายในยงัเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบวัท่ีใหค้วามสงบแก่ดวงวิญญาณ นอกจากน้ี 

ส านักชีแหง่น้ียงัประกอบไปดว้ยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรปูป้ันทอง ดินเหนียว และไมเ้ป็น

ตวัแทนของส่่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสตัวป์ระกอบไปดว้ยวิหารอยู่รายรอบ 

13 หลงั จุดเด่นในการสรา้งส านักชีท่ีน่ี คือ สรา้งโดยไม่ใชต้ะปซูกัตวัเดียวดา้นในของท่ีน่ีมีความ

สงบเงียบ สวยงามใหเ้ดินชม เช่น สระบวัขนาดใหญ่ ตน้บอนไซตดัแต่งสวยงาม บริเวณวิหารท่ี

สามารถมานัง่สมาธิ อ่านหนังสือได ้สวนหินท่ีสวยงามเป็นธรรมชาติ และก็เจดียท์องค า ส านักชี

น้ีเปิดทุกวนั ยกเวน้วนัพุธจากน้ันน าท่านสกัการะ  เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮาํ (Kun Im Temple 

Hung Hom)เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระ

โพธิสตัวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรกัษา วดัเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Hom หรือ  

'Hung Hom Kwun Yum  Temple' เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  ถึงแมจ้ะ

เป็นวดัขนาดเล็กท่ีไม่ไดส้วยงามมากมาย แต่เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบ

ทุกวนัจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแน่นวดั  ถา้ใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าท่ีน่ีแม่นมากท่ีพิเศษ

กว่าน้ันนอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย  ซ่ึงคนส่วน

ใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่  ซ่ึงทางวดัจะจ าหน่าย

อุปกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เม่ือสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ า

ซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดง

น้ันไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวดัจะเขียนไวม้ากน้อยแลว้แต่โชคถา้หากเราประสพ

ความส าเร็จเม่ือมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกง

และนักท่องเท่ียวไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใช้

เวลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพ่ือขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกนั โดยซ้ืออุปกรณ์เซ่นไหวจ้าก

ทางวดัเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวดัไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้น่ืองจาก

ไม่ไดอ้ยูใ่นหน้าเทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบตัรตามฐานะและศรทัธา เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลง

ไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิง่ดีใหญ่  แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัค่อย

กลบัมาท าบุญท่ีน่ีในโอกาสหนา้   จากน้ันน าท่านเดินทางไปไหวเ้จา้แม่ทบัทิม ซ่ึงว่ากนัว่าท่าน
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เป็นเทพีแห่งทอ้งทะเล ท่ีวัดเทียนโห่ว (Tin Hua Temple) วดัแห่งน้ีถูกสรา้งมาตั้งแต่สมยั

ศตวรรษท่ี 18 โดยตระกลูไท่ (Tai Family) ซ่ึงเป็นชาวฮกเก้ียน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มา

ปักหลักท่ีฮ่องกง ต่อมามีคนในตระกูลไท่พบเจอองคเ์จา้แม่ทับทิมอยู่ในกอ้นหิน ท่ีใกลช้ายฝั่ง 

หลงัจากน้ันพวกเขาไดต้ั้งศาลเล็กๆ เพ่ือเป็นการสกัการะ ต่อมาในภายหลงัศาลแห่งน้ีกลบัเป็น

ท่ีนิยมเป็นอยา่งมากของบรรดาชาวประมง ไดเ้ขา้มาเพ่ือสกัการะขอพรก่อนออกทะเล จากน้ัน

ประชาชนจึงไดร้่วมใจกนับริจาคและ สรา้งวดัTin Hau ขึ้ นดว้ยความเชื่อว่าจะช่วยคุม้ครองการ

เดินทางใหป้ลอดภยั จะปกป้องชาวประมงใหร้อดพน้จากพายุและความหายนะทางทะเล คน

ฮ่องกงนิยมจุดธูปวนเพ่ือปัดเป่าความโชครา้ยต่างๆใหห้มดไป เหมาะส าหรับคนปีชงเพ่ือมา

แกเ้คล็ดกนั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดหวังตา้เซียน ซ่ึงเป็นวัดลัทธิเต๋าท่ีส าคัญท่ีสุดของฮ่องกง มีผู ้

ศรทัธามากมายสนใจเส่ียงเซียมซีท านายโดยเขยา่กระบอกไมไ้ผ่จนกว่าแท่งไมไ้ผ่ท่ีติดหมายเลข

จะกระเด็นตกออกมาแท่งหน่ึง ซ่ึงตวัเลขเหล่าน้ันจะมีค าท านายไขขอ้ขอ้งใจในส่ิงท่ีตั้งค าถาม 

บริเวณวดัยงัมีศาลเล็กๆ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพเจา้ต่างๆ ตั้งอยูห่ลายจุด และตกแต่ง

พ้ืนท่ีโดยรอบวดัดว้ยรปูแบบการจดัสวนจีนแบบดั้งเดิม จากน้ันท าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว 

หรือวดักงัหนั ถูกกล่าวขานใหเ้ป็นปลายทางของ การแกช้งตามความเชื่อท่ีว่า การหมุนกงัหนั

กลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีไดแ้ละการเร่ิมตน้ปีใหม่ หลังวนัตรุษจีน 

จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยกงัหนัลมจะพาชีวิตราบร่ืนลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือน

กังหันลู่ลม   จากน้ันน าท่านชม โรงงาน จิวเวอร์รี่ ท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองการออกแบบ

เคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ และน าท่านเลือกซ้ือ หยก ทีมี่ชื่อเสียง  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ของทุก

ค า่คืน   เป็นการแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการ

แสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคัญต่าง ๆ 

ท่ีตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึง

เพียงกดสวิตชก็์จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของ

ฮ่องกง  

พกัที่ Regal Riverside Hotel หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม รีพัลเบย-์วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจา้พ่อกวนอู – อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน - 

กรุงเทพฯ  (DS/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารแบบติม่ซาํ 

 จากน้ันน าท่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ขา้มสะพานต่ออายุ 

ณ ชายหาดรีพลัสเ์บย ์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพร

ศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลกูท่ีเช่ือกนัว่าถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกครั้งไป 
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จากน้ันน าท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พีค (Mid Level)  ถ่ายรูป

คู่กบัวิวทิวทศัน์ของตึกสงูต่างๆซ่ึงไดส้รา้งตามหลกัฮวงจุย๊บนเกาะฮ่องกง 

จากน้ันน าท่านไปไหวเ้จา้พ่อกวนอู  (Kuan Au Temple)ท่านเจา้พ่อกวนอเูป็นสญัลกัษณ์ของ

ความเขม้แข็งเด็ดเด่ียวองอาจไม่ครัน่ครา้มต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มี

สติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอใหท่้านช่วยอุด

ชอ่งวา่งไม่ใหเ้พล่ียงพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้มและใหเ้กิดความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสตัยห์รือ

บริวารท่ีไวใ้จไดนั้น่เอง  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันใหท่้านชอ้ปป้ิงอย่างเต็มอ่ิมท่ีใจกลางแหล่ง ชอ้ปป้ิงย่านถนนนาธาน หรือชอ้ปป้ิงท่ี 

DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสินคา้ท่ีมีชื่อเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  

TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 (อิสระอาหารเยน็ตาม

อธัยาศยั) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  

22.25 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX709 

00.15+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

***ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น *** 

**รายการทอ่งเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยึดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั** 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไป

ไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คือ รา้นหยก,รา้นจวิเวอรร์ี่  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์ดว้ย เพราะ

มีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชม โดยใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีที่ท่านไม่ไดล้งรา้นชอ้ปรฐับาลตามที่รายการกาํหนดไว ้ทางบริษทัใคร ่

ขอเก็บค่าใชจ้า่ยรา้นละ 600 HKD / คน 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค (CX) 

2. คา่โรงแรมทีพั่ก 2 คนื (หอ้งละ 2-3 ทา่น) 
3. คา่ภาษีสนามบนิไทย-ฮอ่งกง  (คา่ภาษีธรรมเนยีมสนามบนิฮอ่งกงทีป่รับขึน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561) 

4. คา่อาหาร ตามทีร่ะบใุนรายการ 

5. คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทัง้นี้ย่อมอยู่ ในขอ้จํากัดที่
มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม     

1. คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิ 30 กโิลกรัม 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

3. คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีบรกิารหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 1,000 บาท  ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ(เด็กและเด็ก

INF.เก็บเทา่ผูใ้หญ)่ 
 

เง ือ่นไขการจอง    1. มัดจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 2 วนันับจากวนัทีทํ่าการจองเทา่นัน้ 

พรอ้มสง่ สลปิหลกัฐานการโอนเงนิและสาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
**สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง** 

         2. สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  
การยกเลกิ **กรณีมกีารยกเลกิการเดนิทางไม่วา่จะกรณีใดๆ****ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ทุก

กรณี** 
 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู ่  นอกเหนอืการควบคมุของทาง

บรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจาก
อบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไว ้

แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

7.กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิท
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯ
ขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับ

คา่บรกิารนัน้ๆ 

9.มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

10.หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

11. โรงแรมทีอ่ยูใ่นรายการเป็นการนําเสนอเทา่นัน้เมือ่ทําการจองอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงโรงแรมซึง่จะอยูใ่นระดบัเดยีวกัน แตอ่าจจะ
ไมไ่ดอ้ยูใ่นย่านเดยีวกนั  

12.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง และบรษัิท รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

13.ทางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ , ไม่ทานอาหรบางมือ้ 
เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

14.เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋

เครือ่งบนิไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
15.เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิท ทางบรษัิท จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

16.ทางฮอ่งกง และ ทางประเทศจนี ไมรั่บพจิารณาการเขา้เมอืง  ผูเ้ดนิทางที ่ชือ่เป็นชายแตร่่างกายดเูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากกองตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นการพจิารณา 

ของทางประเทศนัน้ๆ 

17. **สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอน
การผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จไูห ่ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง  
ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 

 


