
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮ่องกง – วดัเทียนโห่ว – วดัหยู่นหยู่น – วดักงัหนั  

จิวเวอรร่ี์  - วดัหวงัตา้เซียน  - วดัหม่านโหมว – Avenue of star symphony of lights 

06.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row H  โดยสายการบิน ไทย  พบกบัเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวย

  ความสะดวกดา้นสมัภาระ 

 

ส่ิงท่ีควรทราบ : สายการบินจะท าการปิดใหบ้ริการ Check-in ก่อนเวลาเคร่ืองออกประมาณ 60 นาทีและไม่มี

ประกาศ เตือน ข้ึนเคร่ือง ดงันั้นทุกท่านจ าเป็นตอ้งพรอ้มกนั ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 45 นาที 

 

08.00 น.  เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ฮอ่งกงโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 600  

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

11.30 น. ถึงทา่อากาศยานฮอ่งกง หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองฮอ่งกง จากนั้นเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ  

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

  จากนั้นน าทา่นสกัการะเจา้แมท่บัทิมท่ี วดัเทียนโห่ว Tin Hua Temple Yau Ma Tei (1) ชว่ยคุม้ครองการ

  เดินทางใหป้ลอดภยั เรียกวา่เทพธิดาแห่งสรวงสวรรค ์หรือเทพีแห่งทอ้งทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือ 

  ธรรมชาติ ทา่นจะปกป้องชาวประมงใหร้อดพน้จากพายุ และความหายนะทางทะเล    

  น าทา่นสกัการะเทพเจา้ประจ าตวัท่ีวดัหยู่นหยู่น Yuen Yuen Institute (2) โดดเดน่ดว้ยการสรา้งวิหารหรือ

  หอเทียนฟ้าดว้ยหินธรรมชาติ ซ่ึงดา้นหลงัรับพลงัมงักรจากภูเขา ดา้นซา้ยขวาโอบลอ้มดว้ยมงักรเขียว วดัน้ี

  เป็นอีกวดัหน่ึงท่ีมีฮวงจุย้ดีท่ีสุดของฮอ่งกง และถือวา่เป็นศูนยร์วมทางศาสนาขนาดใหญ ่เพราะเป็นวดัเดียวใน

  ฮอ่งกงท่ีบูชาศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจ้ือ อยูบ่ริเวณเนินเขาใกลห้มูบ่า้นโลไว และวดั น้ีเคยเป็นสถานท่ีถา่ยท า

  ละครก่ีเพา้อีกดว้ย เดินทางสู่ “วดักงัหนั Che Kung Temple” (3) วดัตัง้อยูใ่นเขตซาถ่ิน เดิมทีทา่น Che 

  Kung คือผูบ้ญัชาการทหารของราชวงศซ์ง่ใต ้(ค.ศ. 1127-1279) ซ่ึงมีอ านาจในการปราบปรามการลุกฮือ

ไหวพ้ระ 9 วดั แกปี้ชง ในฮ่องกง 3 วนั 2 คืน 
 



  และภยัพิบติั ในประวติัเดิมกลา่วกนัวา่ทา่น Che Kung เป็นผูพ้าจกัรพรรดิของราชวงศซ์ง่หนีเหลา่กบฎในยุค

  นั้นลงมายงัจีนตอนใตแ้ถบ New Territories ดว้ยความส าเร็จ ท าใหเ้ป็นท่ีนับถือในฐานะพระเจา้ และดว้ย

  ความศกัสิทธิ ท าใหช่ื้อเสียงของทา่นเป็นรูจ้กัไปทั่วเอเซีย วดัเดิมตัง้อยูท่ี่ปัจจุบนัเม่ือประมาณ 300 ปีท่ีผา่นมา

  โดยหวงัวา่จะหยุดการระบาดท่ีแพร่กระจายไปทั่วพ้ืนท่ี ซาถ่ิน ตามต านานโรคระบาดและเร่ิมลดลงเม่ือการ

  กอ่สรา้งวดัเสร็จส้ิน โครงสรา้งปัจจุบนั ท่ีเห็นในวนัน้ีถูกสรา้งข้ึนในปีพ. ศ. 2536 เพ่ือรองรับจ านวนผูค้น 

  นมสัการท่ีเพ่ิมมากข้ึน น าสกัการะองคเ์ทพเชกงซ่ึงประดิษฐส์ถาน ใน หอ้งโถงบูชาหลกั ขา้งๆประกอบดว้ย

  กลองใหญแ่ละระฆงั ถดัจากน้ีเป็นวงลอ้แห่งโชคชะตา ซ่ึงเช่ือวา่จะน าความโชคดีเม่ือหมุนสามครั้ง  

น าทา่นสู่ โรงงานจิวเวอรร่ี์  ทา่นจะไดพ้บกบั จ้ีกงัหนั เคร่ืองรางของขลงัช่ือดงั ท่ีท ั่วโลกใหก้ารยอมรับ **ของ

แทต้อ้งท่ีฮอ่งกงเทา่นั้น**ออกแบบโดยสินแซช่ือดงัจาก วดัแชกง วงลอ้กงัหนัปัดเป่าอุปสรรค พดัพาโชคลาภมา

สู่ตนเองและครอบครัว ทา่นสามารถชมและเลือกซ้ือใส่เพ่ือเสริมบารมี  ซ่ึงดารานิยมเป็นอยา่งมาก เพราะ

ส าเร็จตามท่ีขอ จากนั้นนมสัการองคพ์ระโพธิสตัวห์ลายปางรวมทัง้เจา้แมก่วนอิม วดัหวงัตา้เซียน (4) หน่ึง

ในวดัท่ีโดง่ดงัท่ีสุดของฮอ่งกงเป็นวดัท่ีมีอายุ กวา่คร่ึงศตวรรษ ตวัวดัมีความงดงามตกแตง่ แบบจีนโบราณเป็น

วดัท่ีชาวฮอ่งกงเช่ือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และความเช่ือทางศาสนาถึง3ศาสนา ไดแ้ก ่เตา๋ พุทธ และขงจ๊ือ วดั

แห่งน้ีข้ึนช่ือดา้นอิทธิฤทธ์ิในการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจึงไดร้ับการนับถือเป็นอยา่งย่ิง 

น าทา่นสู่ วดัหม่านโหมว Man Mo Temple (5) เป็นวดัท่ีมีอยูห่ลายสาขาทั่วฮอ่งกงและทั่วประเทศจีน

ส าหรับ สกัการะบูชาเทพเหวินชางต้ีจวิน(Man) เทพแห่งตวัอกัษรเป็นเทพดา้นบุน๋ และเทพเจา้กวนอู (Mo) 

เทพแห่งสงครามเป็นเทพดา้นบู ้เป็นท่ีนิยมของนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงนิยมกนัมาตัง้แตใ่นอดีตท่ีผูต้อ้งการสอบ

จอหงวน มกัจะมากราบไหวข้อพรกนั 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นชมความมหศัจรรยก์ารแสดงมลัติมีเดีย Avenue of star symphony of lights สุดยอดตระการตาท่ี

  ไดร้ับการบนัทึก ในกินเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสง,สีและเสียงถาวรท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ี 

  อาคารตึส าคญัตา่ง ๆท่ีตัง้อยูส่องฟากฝั่งของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหลา่น้ี จะประดบัประดาดว้ย

  แสงไฟ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮอ่งกง 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั panda/penta hotel Hong Kong Tuen Mun / Regal Riverside Hotel /  

  Harbour PlaZa Resort City หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  อิสระช็อปป้ิงถนนนาธานเต็มวนั  หรือ เลือกซ้ือทวัร ์(1) ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ 

(2) พระใหญ่นองปิง (มีไกด ์+ รถ บริการ รบั – ส่ง) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต๋ิมซ า) 

ใหทุ้กทา่นได ้อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัอนัดบัหน่ึงของฮอ่งกงท่ีเป็นเขต

ปลอดภาษี จึงท าใหสิ้นคา้แบรนดเ์นมทัง้หลายราคาถูกกวา่ประเทศไทยอยูม่าก เป็นเหตุผลท่ีวา่นักทอ่งเท่ียว

หลากหลายสญัชาติเลือกมาชอบมาชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ณ ท่ีแห่งน้ีกนัอยา่งคบัค ั่ง อีกทัง้ยงัมีรา้นคา้



สินคา้แบรนดเ์นมมือสองใหท้า่นเลือกชมอีกมากมาย ถือเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงตวัจริง ใหท้า่นอิสระชอ้ป

ป้ิงท่ีตึกโอเช่ียนเทอร์มินอล และฮาเบอร์ ซิต้ี กบัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัตา่งๆ ระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ เชน่ 

Amani, Prada, Gucci Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi , Louis Vuitton, Chole, 

ของเด็กเลน่ท่ีหา้ง Toy rus แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS Galleria เชน่ Burberry, Cartier, Chanel, 

Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ 

  หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ Option Tour ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์หรือ พระใหญ่นองปิง 

  โดยท่านตอ้งแจง้กบัพนักงานขายในวนัจองทวัร ์เพ่ือเตรียมบตัรใหท่้านล่วงหนา้ 

1) ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ 

(ถา้ตอ้งการซ้ือตัว๋ดิสนียแ์ลนดก์บัทางบริษทั ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 3,600 บาท  

ราคาเด็กท่านละ 3,400 บาท รวมรถรบั - ส่งโรงแรม – ดิสนียแ์ลนด ์ขัน้ต า่ 10 ท่านข้ึนไป) 

น าทุกทา่นกา้วเขา้สู่ 7 ดินเเดนมหัศจรรย ์ท่ีมีท ัง้เร่ืองราวสุดลึกลบั ไวลด์เวสต ์ทอย  สตอร่ี เร่ืองเหนือ

จินตนาการ การผจญภยั หว้งอวกาศ และทวีปอเมริกา ซ่ึงทุกดินแดนจะตอ้นรับทุกคนดว้ย  เคร่ืองเลน่แสน

สนุกระดบัโลก เหลา่เพ่ือนดิสนีย ์ตวัโปรด และการแสดงสไตลบ์รอดเวยสุ์ดตระการตา 

***หมายเหตุตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป  พลุไฟปราสาท จะหยุดการแสดงเน่ืองจากตวั

ปราสาท ไดปิ้ดปรับปรุงชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยประมาณ เพ่ือจดัสรา้งใหมี้ขนาดใหญข้ึ่นกวา่เดิม    

2) กระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะ พระใหญ่เกาะลนัเตา  

(ถา้ตอ้งการซ้ือตัว๋กระเชา้นองปิงกบัทางบริษทั ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,800 บาท  

ราคาเด็กท่านละ 1,400 บาท รวมรถรบั - ส่งโรงแรม –กระเชา้นองปิง ขัน้ต า่ 10 ท่านข้ึนไป ) 

ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ใหญท่ี่สุดในโลกองคพ์ระท าข้ินจากการเช่ือมแผน่ทองสมัฤทธ์ิกวา่ 

200 แผน่เขา้ดว้ยกนัหนัพระพกัตร์ไปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขา และโขดหินเบ้ือง

ลา่ง ใหท้า่นชมความงดงามตามอธัยาศยั (หากทศันวิสยัไมเ่อ้ืออ านวย เชน่ ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้อาจ

ปิดใหบ้ริการ เราจะน าทา่นข้ึนสกัการะ พระใหญโ่ดยรถโคช้แทน ทัง้น้ีเพ่ือความปลอดภยัของลูกคา้เป็น

ส าคญั)   

  ** อิสระอาหาร กลางวนั /เย็น ตามอธัยาศยั ** 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Panda/ Penta hotel Hong Kong Tuen Mun / Regal Riverside Hotel / 

  Harbour PlaZa Resort City หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  วดัเจา้แม่กวนอิม ฮองฮมั –วดัเจา้พ่อกวนอู –รา้นหยก -อ่าวรีพลัสเ์บย ์–วดัชีชิหลิน  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบต๋ิมซ า)  

น าทา่นขออั่งเปาท่ี วดัเจา้แม่กวนอิม Hung Hom (6) เพ่ือเป็นสิริมงคล วดัน้ีเป็นวดัเจา้แมก่วนอิมท่ีมี

ช่ือเสียง แห่งหน่ึงในฮอ่งกง น าทา่นไปไหว ้เจา้พ่อกวนอู Kuan Au Temple (7)  วดัเจา้พอ่กวนอูเป็น

สญัลกัษณ์ของความเขม้แข็งเด็ดเด่ียว องอาจ ทา่นเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา และมีสติปัญญา เฉียบแหลม 



รอบคอบ ส่วนใหญจ่ะขอใหท้า่นชว่ยอุดชอ่งวา่งไมใ่หเ้พล่ียงพล า้แกฝ่่ายตรงขา้มและใหเ้กิดความสมบูรณ์ดว้ย

คนขา้งเคียงท่ีซ่ือสตัยห์รือบริวารท่ีไวใ้จไดน้ั่นเอง  

  น าทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากหยกตามอธัยาศยั 

จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวรีพลัสเ์บย ์(8) ชายหาดกวา้ง เป็นชายหาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวน้ีเป็นชายหาดท่ีสวย

ท่ีสุดแห่งหน่ึงในฮอ่งกงยงัเป็นท่ีตัง้ของสโมสรไลฟ์สเตชั่นฮอ่งกง บริเวณชายหาดน้ีมีรูปปั้นคูท่ี่สูงตระหงา่นของ

เจา้แมก่วนอิม เจา้แมท่บัทิมนักทอ่งเท่ียวท่ีมาท่ีน่ีตอ้งมา  นมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม อนัศกัด์ิสิทธ์ิภาย 

บริเวณใกลเ้คียง กนัจะมีสะพานสีแดง เช่ือกนัวา่ ถา้ขา้มสะพานน้ี 1 รอบ จะท าใหอ้ายุยืนข้ึน 3 ปี และการ

โยนเหรียญเขา้ปากปลาใกล ้ๆ  กบัสะพานตอ่อายุ ซ่ึงเช่ือกนัวา่ถา้โยนเหรียญเขา้ปากปลาไดพ้รท่ีขอจะสมหวงั 

อีกทัง้เทพเจา้แห่งความรักท่ีคอยจดบนัทึกค าขอพร พกัผอ่นอริยะบทกบัวิวทะเลสวยงาม  

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นสู่ วดัชีชิหลิน Chi Lin Nunnery (9) วดัน้ีถูกสรา้งในแบบของราชวงศถ์งั ซ่ึงจะไมมี่การใชต้ะปูใน

  การกอ่สรา้งเลย เป็นวดัท่ีสวยงามและสงบร่มร่ืน สกัการะพระพุทธเจา้และพระโพธิสตัว ์ และเทพยดาส าคญั

  ตา่งๆ เพ่ือความมงคลในชีวิต 

 

 

 

 

 

    

  (อิสระอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน)   

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮ่องกง  

19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 639 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

20.45 น.  ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

**********************************************************************  

  

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ พกั 2 

ท่าน/หอ้ง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ (2+1) 
จ านวนท่ี 

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม 

12 - 14 มิถุนายน 2561 13,900 13,900 13,900 5,900 ตดักรุ๊ป 

17 -19  มิถุนายน 2561 13,900 13,900 13,900 5,900 20 

19 - 21  มิถุนายน 2561 13,900 13,900 13,900 5,900 เต็ม 

22 - 24 มิถุนายน 2561 15,900 15,900 15,900 6,900 25 



 

***ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่*** 

**ราคาส าหรบัทารก ราคา 7,000 บาท** 

 

 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดัพรอ้มคณะ      

- คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 30 กก.      

-  คา่รถรับ - สง่ และน าทา่นทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

- คา่ที่ พกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  

- คา่เขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามรายท่ีระบุ  

- คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

- คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

- คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

03 – 05 กรกฎาคม 2561 13,900 13,900 13,900 5,900 ตดักรุ๊ป 

11 - 13 กรกฎาคม 2561 15,900 15,900 15,900 6,900 ตดักรุ๊ป 

13 - 15 กรกฎาคม 2561 15,900 15,900 15,900 6,900 25 

16 - 18 กรกฎาคม 2561 13,900 13,900 13,900 5,900 ตดักรุ๊ป 

22 – 24 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,900 25 

03 - 05  สิงหาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,900 25 

10 -12   สิงหาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,900 25 

25 - 27  สิงหาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,900 25 

01 - 03  กนัยายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,900 25 

07 - 09 กนัยายน 2561 15,900 15,900 15,900 6,900 25 

08 -10 กนัยายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,900 ตดักรุ๊ป 

21– 23 กนัยายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,900 25 

12 -14 ตุลาคม 2561 16,900 16,900 16,900 7,900 25 

20 - 22 ตุลาคม 2561 15,900 15,900 15,900 6,900 25 

8 -10 ธนัวาคม 2561 16,900 16,900 16,900 7,900 20 

30 ธนัวาคม – 1มกราคม 2561 24,900 24,900 24,900 12,900 25 

อตัราน้ีรวม 



 

-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต 

คา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์กอ่น

การใชบ้ริการ) 

-   คา่ทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน (ช าระท่ีสนามบินก่อนเดินทาง)  

ทารกต ่ากวา่ 2 ขวบไมเ่ก็บคา่ทิปไกด ์

- ส าหรับทิปหวัหนา้ทวัร์ แลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น 

- คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นข้ึนไป กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้  

- หากมีการเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง 5 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัท  

จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

3.กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเน้ือสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 

4. กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากท่ีไดช้  าระคา่มดัจ าทวัร์ หรือคา่ทวัร์ส่วนท่ี

เหลือ กรณีท่ีทา่นเดินทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายช่ือคูน่อนกบัเจา้หนา้ที่ ใหท้ราบ  

5. กรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้สะกดช่ือ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบหากทา่นไมด่ าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตัว๋เคร่ืองบิน 

6. กรณีเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั้นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ี

ออกเอกสารทุกอยา่งเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในสว่นน้ี 

7. หลงัจากท่ีทา่นไดช้  าระคา่มดัจ า และคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้ กอ่นการเดินทาง 3วนั ทางบริษัทจะจดัสง่ใบนัด

หมายเตรียมตวัการเดินทางใหท้า่นทางอีเมล ์ 

8. ราคาทวัร์ใชต้ ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป สามารถเดินทางไดเ้ฉพาะขากลบั หากทา่นมีความประสงคเ์ล่ือนวนัเดินทางจะตอ้ง

เสียคา่เล่ือนตัว๋ 5,000 บาท/ท่าน  

9. ทางบริษัทไมมี่นโยบายในการจดัคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีทา่นเดินทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่พกัเด่ียวเพ่ิม

ตามราคาที่ ระบุไวใ้นรายการทวัร์เทา่นั้น 

10. PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดือน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 

11. ลูกคา้ท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม (พกัเด่ียว) ข้ึนอยูก่บัมาตรฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไมมี่ในบาง

โรงแรม  

12. การใหทิ้ปเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักทอ่งเท่ียวเดินทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็นสินน ้าใจกบัผู ้

ใหบ้ริการในสว่นตา่งๆ จึงรบกวนทุกทา่นเตรียมคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีเพ่ือมอบใหห้วัหนา้ทวัร์ระหวา่งการเดินทาง 

13. การท่องเท่ียวประเทศฮ่องกงนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล รา้นจิวเวอรร่ี์ เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศจีนแต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่า

ทวัรเ์พ่ิมท่านละ 500HKD ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

14. กรณีท่ีทา่นตอ้งการเปล่ียนผูเ้ดินทาง มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน (กอ่นวนัเดินทาง 5 วนัเทา่นั้น) 

15. กรณีลูกคา้ตา่งชาติ ช าระเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน  



16. กรณีลูกคา้เป็นพระภิกษุ ช าระเพ่ิมเติม 2,500 บาท/ท่าน 

17. คา่วีซา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถ่ินท่ี

อยู ่4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถา่ยสี 2 น้ิว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้  าเนินการ

ย่ืนวีซา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซา่) 

 

- การจองทวัร์ มดัจ าทวัร์ทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 35 วนั ( ไมน่ับรวมวนัเสาร์ 

อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจา่ยเงินลว่งหนา้เต็ม 100% 

ซ่ึงเม่ือจองและจา่ยมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมมี่การคืนคา่มดัจ าใดๆ ทัง้ส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หาก

มีการยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทางผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนคา่ตัว๋หรือขอคืนคา่ทวัร์ท ัง้หมดหรือบางสว่นได ้ 

- ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวนัเดินทางภายใน 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัร์เต็มจ านวน  

- หากไมช่ าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู ่

- หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไมมี่เง่ือนไข 

- เม่ือทา่นช าระเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมด

น้ีแลว้ 

  หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีน่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยันว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง

(Passport) มาให ้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบนิทัง้ส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ 

หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้ก

กรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดั

จาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนั

เง่ือนไขการช าระเงิน 



กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศที่ มีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียว

ร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที่ ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิด

ของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่

ภาษีเช้ือเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผู ้

มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นั้น 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนั

ทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจได ้

อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่ โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ที่ โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

3. เกาะฮอ่งกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไข ่เน้ือสตัว ์ไส ้

กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจา้หนา้ที่ ตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 

หมายเหตุ 
 

 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง

บริษัทยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมดโดยหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่ (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ และเหตุสุดวิสยับาง

ประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลตา่งๆ 

3. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความลา่ชา้ของสาย

การบิน โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั และบริษัทจะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ



ส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษัทไมอ่าจคืนเงินใหท้า่นไดไ้มว่า่ท ัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริ ษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บริษทัจะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคน

เขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือคนตา่งดา้วท่ีพ าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้

มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นั้น 

5. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ า หรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกบัทางทางบริษัทจะถือ

วา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

6. โรงแรมที่ พกัที่ อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

7. ฮอ่งกงมีชา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซ้ือ โดย

ไมมี่การบงัคบัลูกทวัร์ท ัง้ส้ิน แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีและการปฎิเสธเขา้ออก

เมือง ไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 *เม่ือท่านด าเนินการจ่ายค่าจองทวัรแ์ลว้ถือว่ายอมรบัเง่ือนไขของบริษทัทุกกรณี!!* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์



 

ช่ือ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดินทาง *:           ท่าน 

โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรมื์อถือ:    

E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คืน 

เดินทางโดยสายการบิน:     

วนัเดินทาง *:     

 

รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสือเดินทาง):  

1. ช่ือ – นามสกลุ:    

เลขท่ีพาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้มี)    

2. ช่ือ – นามสกลุ:    

เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้มี)    

3. ช่ือ – นามสกลุ:    

เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้มี)    

4. ช่ือ – นามสกลุ:    

เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้มี)    

5. ช่ือ – นามสกลุ:    

เลขท่ีพาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้มี)    

 

หอ้งพกั 1 ท่าน:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 

 

เตียงเสริม:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  มงัสาวิรตั 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

   

   

    


