
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮ่องกง – วัดเทียนโห่ว – วัดหยู่นหยู่น – วัดกังหัน  จิวเวอร์รี่  
- วัดหวังต้าเซียน  - วัดหม่านโหมว – Avenue of star symphony of lights 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row H  โดยสายการบิน ไทย  พบกับเจ้าหน้าที่คอยอ านวย
ความสะดวกด้านสัมภาระ 

 

สิ่งที่ควรทราบ : สายการบินจะท าการปิดให้บริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 60 นาทีและไม่มีประกาศ 
เตือน ขึ้นเครื่อง ดังนั้นทุกท่านจ าเป็นต้องพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที 

 

08.00 น.  เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกงโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 600  
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
11.30 น. ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านสักการะเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดเทียนโห่ว Tin Hua Temple Yau Ma Tei (1) ช่วยคุ้มครอง

 การเดินทางให้ปลอดภัย เรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษ
เหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุ และความหายนะทางทะเล น าท่านสักการะ
เทพเจ้าประจ าตัวที่วัดหยู่นหยู่น Yuen Yuen Institute (2) โดดเด่นด้วยการสร้างวิหารหรือหอเทียนฟ้า
ด้วยหินธรรมชาติ ซึ่งด้านหลังรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว วัดนี้ เป็นอีกวัด
หนึ่งที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดของฮ่องกง และถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะ   เป็นวัดเดียวใน

ไหว้พระ 9 วัด แก้ปีชง ในฮ่องกง 3 วัน 2 คืน 
 



 ฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื้อ อยู่บริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านโลไว และวัดนี้เคยเป็นสถานที่ถ่าย
ท าละครกี่เพ้าอีกด้วย เดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” (3) วัดตั้งอยู่ในเขตซาถิ่น เดิมทีท่าน 
Che Kung คือผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซึ่งมีอ านาจในการปราบปรามการ
ลุกฮือและภัยพิบัติ ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่า
กบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ด้วยความส าเร็จ ท าให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า 
และด้วย ความศักสิทธิ ท าให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเซีย วัดเดิมตั้งอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อประมาณ 300 
ปีที่ผ่านมา โดยหวังว่าจะหยุดการระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ ซาถิ่น ตามต านานโรคระบาดและเริ่ม
ลดลงเมื่อการก่อสร้างวัดเสร็จสิ้น โครงสร้างปัจจุบัน ที่เห็นในวันนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพ. ศ. 2536 เพื่อรองรับ
จ านวนผู้คนนมัสการที่เพ่ิมมากขึ้น น าสักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถาน ใน  ห ้อ ง โ ถ ง บ ูช า ห ล ัก 
ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะน าความโชคดีเมื่อ
หมุนสามครั้ง 

น าท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่  ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่
ฮ่องกงเท่านั้น**ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่
ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อ เสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะ
ส าเร็จตามที่ขอ จากนั้นนมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน (4) หนึ่ง
ในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเป็นวัดที่มีอายุ กว่าครึ่งศตวรรษ ตัววัดมีความงดงามตกแต่ง แบบจีนโบราณ
เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อทางศาสนาถึง3ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ 
วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง  

น าท่านสู่ วัดหม่านโหมว Man Mo Temple (5) เป็นวัดที่มีอยู่หลายสาขาทั่วฮ่องกงและทั่วประเทศจีนส าหรับ
 สักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน(Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพด้านบุ๋น และเทพเจ้ากวนอู  (Mo) เทพ
แห่งสงครามเป็นเทพด้านบู้ เป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนิยมกันมาตั้งแต่ในอดีตที่ผู้ต้องการสอบจอ
หงวน มักจะมากราบไหว้ขอพรกัน 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชมความมหัศจรรย์การแสดงมัลติมีเดีย Avenue of star symphony of lights สุดยอดตระการ

ตาที่ได้รับการบันทึก ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง ,สีและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุม
พ้ืนที่อาคารตึส าคัญต่าง ๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ จะประดับ
ประดาด้วย แสงไฟ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง  

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก panda/penta hotel Hong Kong Tuen Mun / Regal Riverside Hotel / 
  Harbour PlaZa Resort City หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 
 



วันที่สองของการเดินทาง อิสระช็อปปิ้งถนนนาธานเต็มวัน  หรือ เลือกซื้อทัวร์ (1) ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  
 (2) พระใหญ่นองปิง (มีไกด์ + รถ บริการ รับ – ส่ง) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋มซ า) 
ให้ทุกท่านได้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังอันดับหนึ่งของฮ่องกงที่เป็นเขตปลอดภาษี จึง

ท าให้สินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายราคาถูกกว่าประเทศไทยอยู่มาก เป็นเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยวหลากหลาย
สัญชาติเลือกมาชอบมาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ที่แห่งนี้กันอย่างคับคั่ง อีกทั้งยังมีร้านค้าสินค้าแบรนด์
เนมมือสองให้ท่านเลือกชมอีกมากมาย ถือเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งตัวจริง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตึกโอ
เชี ่ยนเทอร์มินอล และฮาเบอร์ ซิตี ้ กับสินค้าแบรนด์เนมชื ่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น 
Amani, Prada, Gucci Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, 
ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy rus แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry, Cartier, 
Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ 

 หรือท่านสามารถเลือกซื้อ Option Tour ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือ พระใหญ่นองปิงโดยท่านต้องแจ้ง
กับพนักงานขายในวันจองทัวร์ เพื่อเตรียมบัตรให้ท่านล่วงหน้า 

1) ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  
(ถ้าต้องการซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์กับทางบริษัท ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 3,600 บาท  

ราคาเด็กท่านละ 3,400 บาท รวมรถรับ - ส่งโรงแรม – ดิสนีย์แลนด์ ขั้นต่ า 10 ท่านขึ้นไป) 
น าทุกท่านก้าวเข้าสู่ 7 ดินเเดนมหัศจรรย์ ที่มีทั้งเรื่องราวสุดลึกลับ ไวล์ดเวสต์ ทอย สตอรี่ เรื่องเหนือจินตนาการ การผจญภัย 

ห้วงอวกาศ และทวีปอเมริกา ซึ่งทุกดินแดนจะต้อนรับทุกคนด้วย เครื่องเล่นแสนสนุกระดับโลก เหล่าเพ่ือน
ดิสนีย์ ตัวโปรด และการแสดงสไตล์บรอดเวย์สุดตระการตา 

***หมายเหตุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป  พลุไฟปราสาท จะหยุดการแสดงเนื่องจากตัวปราสาทได้ปิด
ปรับปรุงชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยประมาณ เพ่ือจัดสร้างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม    

2) กระเช้านองปิง 360 องศา สักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา  
(ถ้าต้องการซื้อตั๋วกระเช้านองปิงกับทางบริษัท ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 1,800 บาท  
ราคาเด็กท่านละ 1,400 บาท รวมรถรับ - ส่งโรงแรม –กระเช้านองปิง ขั้นต่ า 10 ท่านขึ้นไป ) 
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระท าขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกัน

หันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ให้ท่านชมความ
งดงามตามอัธยาศัย (หากทัศนวิสัยไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะน า
ท่านขึ้นสักการะ พระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ)   

  ** อิสระอาหาร กลางวัน /เย็น ตามอัธยาศัย ** 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก Panda/ Penta hotel Hong Kong Tuen Mun / Regal Riverside Hotel / 
  Harbour PlaZa Resort City หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่สามของการเดินทาง  วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม –วัดเจ้าพ่อกวนอู –ร้านหยก -อ่าวรีพัลส์เบย์ –วัดชีชิหลิน  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋มซ า)  
น าท่านขออ่ังเปาที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom (6) เพ่ือเป็นสิริมงคล วัดนี้เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห ่งหนึ ่ง ใน

ฮ่องกง น าท่านไปไหว้ เจ้าพ่อกวนอู Kuan Au Temple (7)  วัดเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความ
เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว องอาจ ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา และมีสติปัญญา  เฉียบแหลม รอบคอบ ส่วน
ใหญ่จะขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ าแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียง
ที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง  

  น าท่านเข้าชม ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ท าจากหยกตามอัธยาศัย  
จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์ (8) ชายหาดกว้าง เป็นชายหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวนี้เป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน

ฮ่องกงยังเป็นที่ตั้งของสโมสรไลฟ์สเตชั่นฮ่องกง บริเวณชายหาดนี้มีรูปปั้นคู่ที่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิม 
เจ้าแม่ทับทิมนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ต้องมา นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ภาย บริเวณใกล้เคียง 
กันจะมีสะพานสีแดง เชื่อกันว่า ถ้าข้ามสะพานนี้ 1 รอบ จะท าให้อายุยืนขึ้น 3 ปี และการโยนเหรียญเข้า
ปากปลาใกล้ๆ กับสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลาได้พรที่ขอจะสมหวัง อีกทั้งเทพ
เจ้าแห่งความรักที่คอยจดบันทึกค าขอพร พักผ่อนอริยะบทกับวิวทะเลสวยงาม  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านสู่ วัดชีชิหลิน Chi Lin Nunnery (9) วัดนี้ถูกสร้างในแบบของราชวงศ์ถัง ซึ่งจะไม่มีการใช้ตะปูใน

  การก่อสร้างเลย เป็นวัดที่สวยงามและสงบร่มรื่น สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และเทพย
ดาส าคัญ  ต่างๆ เพ่ือความมงคลในชีวิต 

 
 
 
 
 
    

  (อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน)   
  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮ่องกง  
20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 607 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
22.25 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทั้งนี้โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 

 
 



 

***ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น*** 
**ราคาส าหรับทารก ราคา 7,000 บาท** 

 

 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดพร้อมคณะ      

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

-  ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      

-  ค่ารถรับ - ส่ง และน าท่านท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

- ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายที่ระบุ  

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามมื้อที่ระบุในรายการ     

- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พัก 2 
ท่าน/ห้อง 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ (2+1) 
จ านวนที่ 

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม 

13 - 15 กรกฎาคม 2561 16,900 16,900 16,900 6,900 25 

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 

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

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

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

21– 23 กันยายน 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 21 

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

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

อัตรานี้รวม 



อัตรานี้ไม่รวม 
 

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

-   ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน (ช าระที่สนามบินก่อนเดินทาง)  
ทารกต่ ากว่า 2 ขวบไม่เก็บค่าทิปไกด์ 

- ส าหรับทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า  
- หากมีการเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 

5 วัน 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 
4. กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ  
5. กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้า

พาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน 
6. กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ 
7. หลังจากท่ีท่านได้ช าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ก่อนการเดินทาง 3วัน ทางบริษัทจะจัดส่งใบ

นัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์  
8. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป สามารถเดินทางได้เฉพาะขากลับ หากท่านมีความประสงค์เลื่อนวันเดินทาง

จะต้องเสียค่าเลื่อนตั๋ว 5,000 บาท/ทา่น  
9. ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยว

เพ่ิมตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 
10. PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 
11. ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตรฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีใน

บางโรงแรม  
12. การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็นสินน้ าใจ

กับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง 



13. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล ร้านจิวเวอร์รี่ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของประเทศจีนแต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่าน
ละ 500HKD ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

14. กรณีท่ีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ก่อนวันเดินทาง 5 วันเท่านั้น) 
15. กรณีลูกค้าต่างชาติ ช าระเพ่ิม 5,000 บาท/ท่าน  
16. กรณีลูกค้าเป็นพระภิกษุ ช าระเพ่ิมเติม 2,500 บาท/ท่าน 
17. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3. ใบส าคัญ

ถิ่นที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็น
ผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทาง
ต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

- การจองทัวร์ มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 35 วัน ( ไม่นับรวมวันเสาร์ 
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )  เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% 
ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผู้จองจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้  

- ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็ม
จ านวน  

- หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

- หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

- เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว 

  หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

 ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) 
มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล 
และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 



 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้
ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 



7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ 
ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 

หมายเหตุ 
 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทาง
บริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้า
ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึง ความ
สะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน
กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ า หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทางบริษัท
จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

6. โรงแรมที่พักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
7. ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ 

โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 



8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่และการปฎิเสธเข้าออก
เมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 *เมื่อท่านด าเนินการจ่ายค่าจองทัวร์แล้วถือว่ายอมรับเงื่อนไขของบริษัททกุกรณี!!* 
 

ใบจองทัวร์ 
 
ชื่อ – นามสกุลผู้จอง *:     
จ านวนผู้เดินทาง *:           ท่าน 
โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก *:  เบอร์โทรศัพท์:     เบอร์แฟกซ์:    
                                       เบอร์มือถือ:    
E-mail *:     
จ านวนวัน *:           วัน          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วันเดินทาง *:     
 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง):  
1. ชื่อ – นามสกุล:    

เลขที่พาสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    
2. ชื่อ – นามสกุล:    

เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    
3. ชื่อ – นามสกุล:    

เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    
4. ชื่อ – นามสกุล:    

เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    
5. ชื่อ – นามสกุล:    

เลขที่พาสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    
 

ห้องพัก 1 ท่าน:           ห้อง   ห้องพัก 2 ท่าน:            ห้อง 
 

เตียงเสริม:           ห้อง   เด็กพักกับผู้ใหญ่:            ห้อง
  

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนื้อวัว ☐  ไม่ทานเนื้อหมู ☐  ไม่ทานสัตว์ปีก ☐  มังสาวิรัต 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม: 
   
   
    


