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ฮ่องกง ไหวพ้ระ 9 วดั 

จุดเด่น 
 

• บนิ EMIRATES เครื	องบนิที	ใหญท่ี	สดุในโลก A380  สิ	งอํานวยความสะดวกครบครัน 
• Symphony of Light โชวแ์สง ส ีเสยีง ที	อลงัการที	สดุ  
• ไหวพ์ระ 9 วดั วดัหวงัตา้เซยีน, วดัคนุยมั, วดันางช,ี วดัแชกงหมวิ, เจา้แมก่วนอมิ รพีลสัเบยว์ดัหมา่นโหมว, 

วดัทนิหวั, วดัหยวนหยวน, วดัโปหลนิ เสรมิสริมิงคล  
• ชอ้ปปิ+งสนิคา้แบรนดเ์นมราคาถกูจากทั	วทกุมมุโลกที	 ยา่นถนนนาธาน 

 
ชื=อโปรแกรม ฮ่องกง ไหวพ้ระ 9 วดั   
จํานวน 3 วนั 2 คนื 
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กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัที= 1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - ฮอ่งกง 

 
10:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชั +น 4 ประตูทางเขา้ 9 เคาน์เตอร์ T สายการบนิ 
EMIRATES  โดยมเีจา้หนา้ที	ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
13:45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮ่องกง 

โดยเที	ยวบนิที	 EK384 
 
17:30 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง 

หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย
แลว้ จากนั+นนําท่านเดินทางผ่านเสน้ทางไฮเวย์อันทันสมัย 
ผา่นสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ	งเป็น
สะพานแขวนทางรถยนต ์ที	มคีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึ	ง
ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชื	อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอ
สเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง 

 
คํ=า บรกิารอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร 
 
ที=พกั  PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที= 2 
วดัหวงัตา้เซยีน - วดัคุนยมั - วดันางช ี- วดัแชกงหมวิ - เจา้แม่
กวนอมิรพีลสัเบย ์วดัหมา่นโหมว - อสิระชอ้ปปิ[ งจมิซาจุย่            

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (เมนู ติ	มซํา) 

จากนั+นนําท่านชม วดัหวงัตา้เซยีน (วดัที= 1) ตั +งอยู่ใจกลาง
เมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนที	งดงาม และสงบ
เงียบซึ	งวัดแห่งนี+เป็นที	ประดษิฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์
อยา่งเทพเจา้หลกัของวัดคอื เทพหวังตา้เซยีน แตข่า้งๆ วัดจะม ี
เทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั+นสทีองมเีสี+ยว
พระจันทร์อยู่ดา้นหลังประทับอยู่ ซึ	งชาวจนีตอ้งมาขอพรความ
รักกันที	นี	 โดยการขอพรกับเทพเจา้องคน์ี+ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ+ว
เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิเีพราะชาวจนีเชื	อวา่ดา้ยแดงนี	แหละ
คอืเสน้โยงโชคชะตาดา้นความรัก การขอพรเรื	องความรักกับ
เทพหยคุโหลวที	วดัหวงัตา้เซยีนะ ดว้ยการผูกดา้ยแดง ซึ	งทําไดท้ั +งคนโสด และ คนมคีูแ่ลว้ คนโสดก็เป็นการขอ

พรใหเ้จอเนื+อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทําใหม้ีความรักที	มั	นคง
และยืนยาว จากนั+นนําท่านสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิมที= Hung 
Hom Kwun Yum Temple (วดัที= 2) เป็นวัดเกา่แกข่อง
ฮ่องกงสรา้งตั +งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิที	ชาว
ฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด 
ถา้ใครที	ชอบเสี	ยงเซยีมซ ีที	นี	ข ึ+นชื	อวา่แม่นสดุๆ พเิศษกวา่นั+น
นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมีพิธขีอซองอั +งเปาจากเจา้แม่
กวนอมิอกีดว้ย 
ซึ	 ง ค น ส่ ว น
ใหญจ่ะนยิมไป
ใ น เ ท ศ ก า ล
ตรุษจีนเพราะ

เป็นศริิมงคลในเทศกาลปีใหม่  ซึ	งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์
สาํหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื	อสกัการะขอพร
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โชคลาภแลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซอง
แดงนั+นไวซ้ึ	งภายในซองจะมจํีานวนเงนิที	ทางวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค(สว่นใหญ่จะเกนิลา้นขึ+นไป) ถา้
หากเราประสพความสําเร็จเมื	อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อย
กลับไปทําบุญ ไม่ตอ้งนําเงนิจริงๆ กลับไปถวายหรอกครับแต่
โดยการซื+อกระดาษไหวเ้จา้ไปสักการะแทน จากนั+นทําท่านสู ่
วดันางช ีฉหีลนิ - Chi Lin Nunnery (วดัที= 3) สรา้งขึ+น
ตั +งแต่ปี 1934 และในสมัยราชวงศ์ถังก็ไดถู้กบูรณะขึ+นใหม่
ประมาณปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวัดทําจากไม ้
รูปทรางคลา้ยวดัญี	ปุ่ น ดา้นหนา้วดัมสีระดอกบัวซึ	งเปรยีบเสมอืน
สญัลกัษณ์ของพระพุทธศาสนาเมื	อเดนิขา้มทางเชื	อมมาก็จะเจอ
กบัสวนสวย สวนหนานเหลยีน ที	ไดรั้บอทิธพิลและรูปแบบสวน
มาจากราชวงศถ์ัง สว่นสถาปัตยกรรมต่างๆ เป็นการผสมผสาน
ระหว่างจนีและญี	ปุ่ น ภายในสวนมศีาลาสทีองตั +งอยู่กลางนํ+า มี
ชื	อวา่ Pavilion of Absolute Perfection บรเิวณโดยรอบเป็น
สวนสน เมื	อเดนิถัดเขา้ไปก็จะพบกับอาคารไมก้ลางนํ+า เป็นรา้นนั	งดื	มชาชมบรรยากาศสวน และมนํี+าตกขนาด
ใหญท่ี	ดา้นในนํ+าตกนั+นเป็นรา้นคาเฟ่                                                              
 

เที=ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั+นพาท่านเขา้ชม โรงงานจวิเวอรร์ ี= เพื	อเลอืกซื+อของฝากไปใหค้นที	ท่านรัก หรอืเลอืกซื+อเป็นของประดับ
ของท่านเองซึ	งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น ซึ	งมีกังหันลมที	มี
ชื	อเสยีงเป็นที	นิยม และเป็นมงคลแก่ผูส้วมใส ่จากนั+น นําท่าน
หมุนกังหันเสรมิบารมทีี	 วดัแชกงหมวิ (วดัที= 4) หรือวัดกังหัน
นําโชค วัดนี+ตั +งอยู่ที	ตําบลซ่าถิ	นซึ	งถือเป็นชานเมืองของ  
ฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึ+นเมื	อ 400 กว่าปีผ่าน
มาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึ+นชื	อลอืชาในเรื	องความศักดิWสทิธิWใน
ดา้นของโชคลาภทรัพย์สนิเงนิทอง โดยมีรูปปั+นเจา้พ่อแชกง 
และดาบไรพ้่ายเป็นสิ	งศักดิWสทิธป์ระจําวัด และวัดแชกง ยังเป็น
ที	มาของจี+กังหันนําโชคที	มีชื	อเสยีงของวงการการท่องเที	ยว
ฮอ่งกง ที	ไม่ว่าทัวร์ไหนที	มาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซื+อ
สนิคา้มงคลชิ+นนี+ เพื	อเสรมิสรา้งบารมี และศริมิงคลใหก้ับชวีติ

ดว้ยกันทั +งสิ+นท่านสูห่าดทราย อา่วรพีลัส ์เบย ์(วดัที= 5) หาด
ทรายรูปจันทร์เสี+ยวที	สวยที	สุดแห่งหนึ	ง และยังใชเ้ป็นฉากใน
การถ่ายทําภาพยนตรไ์ปหลายเรื	อง มรีูปปั+นของ เจา้แม่กวนอมิ 
และเจา้แม่ทนิโห่วซึ	งทําหนา้ที	ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดด
เด่นอยู่ท่ามกลาวที	ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านไดน้มัสการ
ขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื	อเป็นสริิ
มงคล และใหท้่านไดข้า้มสะพานต่ออายุซึ	งเชื	อกันว่าขา้มหนึ	ง
ครั +งจะมีอายุเพิ	มขึ+น 3 ปี จากนั+นนําท่านสู่ วดัหม่านโหมว 
(Man Mo Temple) (วดัที= 6) สรา้งขึ+นตั +งแตปี่ 1847 และ
ไดรั้บการขึ+นทะเบยีนเป็นสมบัตปิระจําฮ่องกง ภายในวัดจะมี
เทพเหวนิชางตี+จวนิ (Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพดา้นบุน๋ 

และเทพเจา้กวนอ ู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพดา้นบู ้เป็นที	นยิมของนักเรยีน นักศกึษา ซึ	งนยิมกันมาตั +งแต่
ในอดตีที	ผูต้อ้งการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหวข้อพรซึ	งภายในจะมีการจุดธูปวงสแีดง เต็มเพดานไปหมด 
พรอ้มกับกระดิ	งสําหรับขอพรที	ดา้นขา้งดว้ย โดยในบรเิวณรั+วเดยีวกันจะมอีกี 2 อาคารคอื Lit Shing Kung ที	
สรา้งขึ+นเพื	อสกัการะเทพตา่งๆมากมายบนสรวงสรรค ์และ Kung 
Sor ซึ	งเป็นเหมอืนหอประชมุของคนในชมุชน นําทา่นสูย่่าน จมิ
ซาจุย่ ถนนนาธาน อสิระชอ้ปปิ+ง!! ซึ	งเป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้
แบรนดเ์นมจากทั	วทุกมุมโลกท่านจะไดเ้ลอืกซื+อสนิคา้ประเภท
ต่างๆ อย่างเต็มอิ	มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ
งบประมาณเทา่ใด ศนูยก์ารคา้ชั +นเลศิของฮ่องกงมทีุกสิ	งที	คุณ
ตอ้งการศนูยก์ารคา้ที	กวา้งขวางเหลา่นี+ เป็นแหลง่รวมหอ้งเสื+อที	
จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื	อดังจากทั	ว
ทุกมุมโลกอกีทั +งยังเป็นที	ที	คุณสามารถจะอิ	มเอมกับอาหารชั +น
เลศิบรรยากาศหรู เลอืกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง 
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หรอืเลอืกชอ้ปปิ+งที	 โอเชี	ยนเทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชั +นนําที	มใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 
700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR เป็นตน้ 
                                     

คํ=า อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคํ=า ตามอธัยาศยั 
นําทกุทา่น ชม Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริ	มตน้
ในเวลา 20.00 น. ทกุคํ	าคนื การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการ
ตาที	ไดรั้บการบนัทกึในกนิเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสยีง
ถาวรที	ยิ	งใหญ่ที	สุดของโลก ครอบคลุมพื+นที	อาคารตกึระฟ้า
สําคัญต่างๆ ที	ตั +งอยู่สองฟากฝั	 งของอ่าววิคตอเรียโดยบน
ดาดฟ้าของตกึเหลา่นี+  ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึ	งเพยีงกดสวติช์
ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึง
บรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกงได ้
 

ที=พกั  PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่           
                                       

วนัที= 3 
วดัเจา้แมท่บัทมิทนิหวั - วดัหยวนหยวน - วดัโปหลนิ - อสิระชอ้ปปิ[ ง CITYGATE - สมุทรปราการ (ทา่
อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (เมนู ติ	มซํา) 
 จากนั+นนําทา่น วดัเจา้แมท่บัทมิ ทนิหวั (Tin Hau Temple) 

(วดัที= 7) เป็นวดัเกา่แกแ่ละสําคัญอกีวัดหนึ	งของฮอ่งกง เพราะ
ในสมัยกอ่นฮอ่งกงเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง ซึ	งเคารพนับถอื
เจา้แม่ทับทมิว่าเป็นเทพีแห่งทะเล เพื	อใหเ้ดนิทางปลอดภัย 
เวลาออกไปทํางานไกลๆหรือออกหาปลา นอกจากการมา
สกัการะบูชาเจา้แม่ทับทมิในเรื	องของการเดนิทางใหป้ลอดภัย
แลว้ ไฮไลทส์ําคัญอกีอย่างหนึ	งของ วัดเจา้แม่ทับทมิ ทนิหัว 
(Tin Hau Temple) จะเป็นขดธูปสแีดงขนาดใหญ่ ที	แขวนอยู่
ตามเพดานดา้นในวหิารของวดัเต็มไปหมด จะยิ	งสวยงามในยาม
ที	มแีสงแดงสอ่งลงมาเหมอืนเป็นลําแสงสอ่งทะลคุวันธูปแปลก
ตายิ	งนัก ส่วนอาคารของวัดก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีน 
สรา้งขึ+นตั +งแต่ปีค.ศ. 1876 โดยทางเขา้ของวัดจะอยู่ตดิกับ

สวนสาธารณะเล็กๆที	มตีน้ไมใ้หญ่หลายตน้ ใหบ้รรยากาศร่มรื	น 
จากนั+นนําทา่นสู ่วดัหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute) 
(วดัที= 8) เป็นวัดเก่าแก่ขนาดใหญ่ที	มคีวามพเิศษหลายอย่าง
รวมกันอยู่ เป็นวัดเพียงแห่งเดยีวของฮ่องกงที	เผยแพร่ศาสนา
หลักของจนีทั +ง 3 ศาสนาในวัดเดยีวกัน คอื พุทธ, เต๋า และ
ขงจื+อ  สร า้ งขึ+นตั +งแต่ ปีค .ศ .  1950 ตั +งอยู่ ใ น เขต  new 
territories หรือ ดา้นบนของฝั	งเกาลูน (Kowloon) ซึ	งมี
ลักษณะเป็นเนินเขาห่างไกลจากตัวเมืองทําใหม้ีบรรยากาศ
เงยีบสงบ ร่มรื	น ภายในมอีาคารหลายอย่างอยู่รวมกัน เชน่ วัด 
ศาลเจา้ ศาลา เจดีย์ และสวน โดยมีอาคารไฮไลทค์อื วหิาร
สวรรคท์ี	เป็นอาคารรูปทรง 6 เหลี	ยม สรา้งขึ+นตามแบบของวัด
ทอ้งฟ้า Tian Tan ของเมอืงปักกิ	งประเทศจนี ซึ	งภายในมหีนิ

ตามธรรมาชาตทิี	มรีุปร่างน่าสนใจตา่งๆ อยูท่ี	ชั +น 1, เทพตามโหราศาสตรจ์นีที	สมัพันธก์ับปีนักกษัตรหรอืปิเกดิ ไท
สว่ยเอีuย (Tai Sui, 太歲) อยูท่ี	ชั +น 2 มพีระพุทธรูป และศาสดาของทั +ง 3 ศาสนา อยูท่ี	ชั +น 3 

 
เที=ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั+นนําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา ซึ	งมขีนาดใหญ่เป็นสอง

เท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที	มีขนาดใหญ่ที	สุดใน
คาบสมุทรฮ่องกงและนําท่านขึ+นสู่ หมู่บ ้านนองปิง (ขึ[น

น อ ง ปิ ง โ ด ย
รถโค้ช) พบ
กั บ
สถาปัตยกรรม
จนีโบราณของ
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หมู่บา้นนองปิง เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของที	ระลกึมากมาย นําทา่นสู ่วดัโปหลนิ (วดัที= 9) 
นมัสการ พระใหญท่นิถา่น พระใหญน่ี	มคีวามสงูถงึ 34 เมตร สรา้งจากทองสมัฤทธิW เป็นพระพุทธรูปที	ใหญ่ที	สดุ
ในโลก ซึ	งพระหัตถด์า้นขวายกขึ+นความหมายคอืขจัดปัดเป่าความทกุข ์พระหัตถด์า้นซา้ยวางที	หนา้ตักเพื	อรับคํา
ขอพรจากผูท้ี	มกีราบไหว ้รอบขา้งองคพ์ระมเีทวดา 6 องค ์กําลังถวายสิ	งของมคีวามหมายถงึ ความด ีเมตตา 
อดทน สงบ สมาธ ิและปัญญา ใตฐ้านบัวมพีพิธิภัณฑ ์ภายในแบ่งออกเป็น 3 หอ้ง ไดแ้ก ่ภาพวาดสนํี+ามันบอก
เล่าเกี	ยวกับประวัตคิวามเป็นมาของพระพุทธเจา้ วงลอ้พระพุทธธรรม และพระบรมสารีรกิธาตุ จากประเทศศรี
ลังกา จากนั+นอสิระชอ้ปปิ+ งสนิคา้แบรนดเ์นมที	 CITYGATE OUTLETS แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชั +นนํา
มากกวา่ 40 แบรนดด์งั 

 
18:00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เช็กแล็บกอ๊ก  
 
21:15 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EMIRATES  เที	ยวบนิที	 EK385 
 
23:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดี=ยว 

วซีา่ 
- 

เดอืน  พฤษภาคม 
26 พ.ค. 60 - 28 พ.ค. 60  15,888 15,888 14,888 5,900 - 
เดอืน  มถินุายน 
02 ม.ิย. 60 - 04 ม.ิย. 60  16,888 16,888 15,888 5,900 - 
10 ม.ิย. 60 - 12 ม.ิย. 60  15,888 15,888 14,888 5,900 - 
16 ม.ิย. 60 - 18 ม.ิย. 60  16,888 16,888 15,888 5,900 - 
30 ม.ิย. 60 - 02 ก.ค. 60  16,888 16,888 15,888 5,900 - 
เดอืน  กรกฎาคม 
01 ก.ค. 60 - 03 ก.ค. 60  15,888 15,888 14,888 5,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีที	ทา่นตอ้งออกตัyวเครื	องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัyวที	สามารถเลื	อนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีที	สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี	ยนวนัเวลาบนิ มฉิะนั+นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั +งสิ+น 

• กรณีที	ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื+อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
• กรุณาสง่รายชื	อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ที	หลังจากที	ไดช้ําระค่ามัดจําทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที	

เหลอื กรณีที	ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชื	อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที	ใหท้ราบ  
• กรณีที	ออกตัyวเครื	องบนิแลว้สะกดชื	อ-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตัyวเครื	องบนิ 
• กรณีเปลี	ยนชื	อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั+นถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที	

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ	มเตมิในสว่นนี+ 
• หลงัจากที	ทา่นไดช้าํระคา่มัดจํา และคา่ทวัรส์ว่นที	เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี	ทา่นไดร้ะบไุว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ัyวเครื	องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื	อนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางที	ระบเุทา่นั+น 
• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ที	ไม่รูจั้กกัน กรณีที	ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดี	ยว

เพิ	มตามราคาที	ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นั+น 
• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลกูคา้ที	เดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ	มเตมิ (พักเดี	ยว) ขึ+นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเที	ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื	อเป็นสนินํ+าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี+เพื	อมอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
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• การท่องเที	ยวประเทศฮ่องกงนั+นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล รา้นจิวเวลรี	 เพื	อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที	ยวของประเทศจีนแต่ไม่ไดม้ีการบังคับซื+อ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวร์เพิ	มท่านละ 
300HKD ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื	อนไขดงักลา่วแลว้ 

• กรณีที	ทา่นตอ้งการเปลี	ยนผูเ้ดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิ	ม 3,000 บาทตอ่ทา่น (กอ่นวนัเดนิทาง 5 วนัเทา่นั+น) 
 
อตัราคา่บรกิารนี[รวม 

• คา่ตัyวเครื	องบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ EMIRATES 
• คา่ที	พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอื	นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิWในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลี	ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมื+อ ตามที	ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิWนการเปลี	ยนแปลง 
• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานที	ตา่งๆ ที	ระบไุวใ้นรายการ  
• คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเที	ยว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงื	อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื+อประกันการเดนิทางเพื	อใหค้รอบคลุมในเรื	องสขุภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิ	มเตมิไดท้ี	เจา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี+ยประกันเริ	มตน้ 390 บาท ขึ+นอยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศนําเที	ยวตามรายการที	ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที	ชาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี[ไมร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที	ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
• คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ	น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 120 HKD /ทา่น  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่านํ+าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที	เกนิกว่าสายการบนิกําหนด ฉะนั+นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์+าหนักดังนี+ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื	องบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ+นเครื	องไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที	สั	งเพิ	ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที	ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานี+ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที	ยวหากมกีารเก็บเพิ	ม 
• คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ	ม 7%, คา่ภาษีหัก ณ ที	จา่ย 3% 
• คา่นํ+าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที	หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
• คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถิ	นที	

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิ+ว 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการ
ยื	นวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื	องแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื	นวซีา่) 

 
 

เง ื=อนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิWยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีที	ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึ	งในกรณีนี+ 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ั +งหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื	นให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิWที	จะเปลี	ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี+ เมื	อเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที	สญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที	นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี+เป็นเพยีงขอ้เสนอที	ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครั+งหนึ	ง หลังจากไดส้ํารองที	นั	งบนเครื	อง และโรงแรม
ที	พักในตา่งประเทศเป็นที	เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี+อาจเปลี	ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื	องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที	พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที	กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื	องจากมสี ิ	งผดิกฎหมายหรอืสิ	งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
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สอ่ไปในทางเสื	อมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที	กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทั +งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที	สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื	องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทั +งบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีที	กองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วที	พําพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิWในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั +งสิ+นแทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั+น 

5. เมื	อท่านไดช้ําระเงนิมัดจํา หรือทั +งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงื	อนไขตา่งๆ ของบรษัิทที	ไดร้ะบไุวโ้ดยทั +งหมด 

 
 

เง ื=อนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองที=น ั=ง 

• กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระมัดจํา งวดแรก 5,000 บาท  
• สว่นที	เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนั+นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ั[งหมด  
• แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ั[งหมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ	งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

เลื	อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั +งนี+ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที	ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัyว 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWที	จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที	เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ	งของสญูหายตามสถานที	ตา่งๆ ที	เกดิขึ+นเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ฮอ่งกง 
 
ชื=อ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ี=ตดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จํานวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชื=อผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชื=อ – นามสกลุ:     
เลขที=พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชื=อ – นามสกลุ:     
เลขที=พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชื=อ – นามสกลุ:     
เลขที=พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชื=อ – นามสกลุ:     
เลขที=พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชื=อ – นามสกลุ:     
เลขที=พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนื[อววั ☐  ไมท่านเนื[อหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิ=มเตมิ: 
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