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ฮ่องกง เทีย่วสายบุญ ไหวพ้ระ 5 วดั  

จุดเด่น 

 

 นมัสการ พระใหญท่นิถา่น ณ วดัโปหลนิ 

 พรอ้มน ัง่กระเชา้นองปิง ชมววิฮอ่งกงแบบ 360 ฮงศา 

 ชมหาดทราย ณ อา่วรพีลัส ์เบย ์  

 วดัหวงัตา้เซยีน ขอพรเรือ่ง สขุภาพ โชคลาภ    

 วดัแชกงหมวิ ขอพรเพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและสริมิงคลใหก้บัชวีติ 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาถกูจากทั่วทกุมมุโลกที ่จมิซาจุย่ 

 อสิระชอ้ปป้ิง CITYGATE OUTLETS 

 

ชื่อโปรแกรม ฮ่องกง เทีย่วสายบุญ ไหวพ้ระ 5 วดั   
จ านวน 3 วนั 2 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - ฮ่องกง - กระเชา้นองปิง - วดัโปหลนิ - CITYGATE 

OUTLETS 

 
04:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 6 เคาน์เตอร ์M สาย

การบนิ CATHAY PACIFIC โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
06:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX616 

 
10:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้พาทกุทา่นสู ่เกาะลนัเตา ใหท้่านได ้ขึน้กระเชา้นองปิง Ngongping เพือ่สมัผัสประสบการณ์อันน่า
ตืน่เตน้ชมววิทวิทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ 360 องศา (ระยะทางกว่า 5.7 กม. โดยใชเ้วลา

ประมาณ 25 นาท)ี จากนัน้น าท่านนมัสการ พระใหญท่นิถา่น หรือ พระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมัญชศูรีโพธสิัตว ์
และพระสมันตภัทรโพธสิัตว ์ณ วดัโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆ์

เพยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ขึน้

ท าใหปั้จจุบันม ีพระภกิษุเดนิทางมาจ าวัดกันเป็นจ านวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซ่นไหวอ้าหารทีเ่นื้อสตัว์
ทกุชนิด วัดโปหลนิตัง้อยู่ทีร่ะดับความสงู 22 เมตร สามารถมองเห็น พระพุทธรูปทองสัมฤทธิป์ระทับกลางแจง้

องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นล่าง ไตข่ึน้บันได 268 ขัน้สู่

ฐานทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยู่เหนือระดับน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น 

หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีูป

ปัน้เทพธดิาก าลงัถวายเครือ่งสกัการะแดพ่ระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่
พระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานีเ้ทยีนถานแปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณ

มากมาย จากนัน้เทีย่วชมหมู่บา้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ย
รา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง CITYGATE OUTLETS มสีนิคา้ใหเ้ลอืก

ซือ้อยา่งครบครันตัง้แต ่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  SILKA TUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่2 วดัหวงัตา้เซยีน - วดัแชกงหมวิ - โรงงานจวิเวอรร์ ี ่- รา้นหยกและสมุนไพร - วดัคนุยมั - จมิซาจุย่ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม วดัหวงัตา้เซยีน ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม และสงบ
เงยีบซึง่วัดแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคอื เทพหวังตา้เซยีน แต่

ขา้งๆ วัดจะม ีเทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีองมเีสีย้วพระจันทร์อยู่ดา้นหลังประทับอยู ่
ซึง่ชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกันทีน่ี่ โดยการขอพรกับเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุด

ระหวา่งพธิเีพราะชาวจนีเชือ่วา่ดา้ยแดงนี่แหละคอืเสน้โยงโชคชะตาดา้นความรัก การขอพรเรือ่งความรักกับเทพ
หยุคโหลวทีว่ัดหวังตา้เซยีนะ ดว้ยการผูกดา้ยแดง ซึง่ท าไดท้ัง้คนโสด และ คนมคีู่แลว้ คนโสดก็เป็นการขอพร

ใหเ้จอเนื้อคู ่สว่นคนมคีู ่ก็จะชว่ยท าใหม้คีวามรักทีม่ั่นคงและยนืยาว น าทา่นหมุนกังหันเสรมิบารมทีี ่วดัแชกงห

มวิ หรอืวดักงัหันน าโชค วดันีต้ัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้ง
ขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึ้นชือ่ลือชาในเรื่องความศักดิ์สทิธิ์ในดา้นของโชคลาภ

ทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชกง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด และวัดแชกง ยังเป็นทีม่า
ของจีก้ังหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่ว่าทัวร์ไหนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่

เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี ้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและสริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้ส ิน้ 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้พาทา่นเขา้ชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่Jewelry Factory เพือ่เลอืกซือ้ของฝากไปใหค้นทีท่า่นรัก หรอืเลอืก
ซือ้เป็นของประดบัของทา่นเองซึง่มลีกัษณะสวยงามโดดเดน่ซึง่มกีังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีน่ยิม หลังจากนัน้น า

ทา่นไปยัง รา้นหยก และ สมุนไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมุนไพรทีไ่ดรั้บการ
การันตคีณุภาพจากรัฐบาลฮอ่งกงขึน้ชือ่ของคนฮอ่งกง เพือ่น ากลับไปเป็นของฝากหรอืใชเ้องก็ด ีจากนัน้น าทา่น

สู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 

เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที่ชอบเสีย่ง
เซยีมซ ีทีน่ี่ข ึน้ชือ่วา่แม่นสดุๆ พเิศษกวา่นัน้นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิ

อกีดว้ย จากนัน้ใหท้า่นมคีวามสขุกับการเดนิเทีย่วสมัผัสกับแหลง่ชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ย่านขายสนิคา้ จมิซาจุย่ 
Tsim Sha Tsui  หรอื ศนูยก์ารคา้ตา่งๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในย่านนี้ที่

มรีา้นคา้แบรนดด์ังกว่า 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรือ ขาชอ้ปพลาดไม่ได ้ชอ้ปป้ิงทีฮ่่องกง กับ

สนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิMAR  K&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, 
G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทัว่ทกุมมุโลก       

    

 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

 

ทีพ่กั  SILKA TUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่                                         
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วนัที ่3 รพีลัส ์เบย ์- วคิตอเรยี พคี - ตลาดเลดี ้มารเ์ก็ต - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูห่าดทราย อา่วรพีลัส ์เบย ์หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากใน
การถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่ง มรีูปปั้นของ เจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครอง

ชาวประมง โดดเดน่อยู่ท่ามกลาวทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านไดน้มัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพ
เจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล และใหท้า่นไดข้า้มสะพานตอ่อายุซึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 

ปี น าทา่นขึน้ไปชมจดุชมววิทีย่อดเยีย่มทีส่ดุของฮอ่งกงที ่วคิตอเรยี พคี ยอดเขาทีส่งูทสีดุของเกาะฮอ่งกง สงู
จากระดับน ้าทะเล 552 เมตร สงูเป็นอันดับที ่24 ของฮอ่งกง ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุชือ่วา่ Tai To yan อยู่ในเขตนวิ

เทอรร์ทิอรี ่มคีวามสงู 957 เมตรจากระดับน ้าทะเล บนยอดเขาแห่งนี้ คณุจะมองเห็นทัศยภาพทัง้หมดของเกาะ

ฮอ่งกง ชืน่ชมกบัววิทวิทัศน์ของอา่ววคิตอเรยี ตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตัดกับแนวเขาเขยีวขจอีันแสนสงบ เรอื
เฟอรร์ี ่และสสีนัทีง่ดงามยามค า่คนื จนไดช้ือ่วา่เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้พาทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเลดี ้มารเ์ก็ต Ladies Market เป็นตลาดบนถนนคนเดนิ ทีไ่ม่ไดม้ขีาย

เฉพาะแตข่องผูห้ญงิ แตม่ขีองขายทกุสิง่อย่าง ยาวประมาณ 500 เมตร สนิคา้ทีข่ายกันจะมอียู่หลากหลายแบบ 
สว่นใหญ่จะเป็นของก็อปหรอืของเลยีนแบบ โดยเฉพาะพวกตัวการต์นูตา่งๆจาก ดสินีย,์ Marvel และจากญีปุ่่ น 

ประเภทสนิคา้ทีข่ายกนัเชน่ เสือ้ผา้ นาฬกิา กระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก ของทีร่ะลกึ ตา่งๆ ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศ
ยาน เช็กแล็บกอ๊ก  

 
22:00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC เทีย่วบนิที ่CX709 

 

23:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่น
ท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



  

 
5 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  กรกฎาคม 

01 ก.ค. 61 - 03 ก.ค. 61  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

08 ก.ค. 61 - 10 ก.ค. 61  16,900 16,900 16,900 5,900 - 

22 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61  16,900 16,900 16,900 5,900 - 

เดอืน  สงิหาคม 

12 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

26 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61  16,900 16,900 16,900 5,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 การทอ่งเทีย่วประเทศฮอ่งกงน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล รา้นจวิเวลรี ่เพือ่เป็นการสง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่วของประเทศจนีแตไ่มไ่ดม้กีารบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่

ทา่นละ 400HKD ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
 กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น (กอ่นวนัเดนิทาง 5 วนัเทา่นัน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ CATHAY PACIFIC 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสขุภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 150 HKD /ทา่น  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 5,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
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การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 

 


