
 

 

โปรแกรม ฮ่องกง ไหวพ้ระ 6 วดั นัง่เรือยอร์ช นอนฮ่องกง 

 



 

 

1. วดั Tin Hau Joss House Bay  
2. วดั Kwun Yum Temple ศาลเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ   
3. นาจา Na Tcha   
4. เจ้าพ่อหวงัต้าเซียน  
5. เจ้าพ่อแชกงหมิว 
6. วดัหยู่นหยู่น Yuen Yuen Institute 

***พเิศษอาหารทะเล หล ีห่ยุ่นหมุ่น (Lei Yue Mun)*** 

วนัแรก กรงุเทพ-สวุรรณภมิู - ตลาด Ladies market – เข้าท่ีพกั   
 
00.05 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิ สุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบนิ ฮ่องกงแอรไ์ลน์ 

โดยมเีจา้หน้าที ่บรษิทัคอยอํานวยความสะดวกเรื่องบตัรผูโ้ดยสาร และ สมัภาระ  
02.00 น. บนิลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ HX780 (มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่) (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
05.40 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  
 (กรณไีฟทบ์นิ HX780 เวลา 02.00 น. ลูกคา้จะตอ้งเดนิทางออกจากบา้นก่อนเวลานดัหมาย 1 ชัว่โมง) 

หรอืเทีย่วบนิ 
04.40 น. บนิลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ HX762 (มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่) บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
09.00 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเรว็กวา่เมอืงไทย 1 ชม.) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

 
เชา้ นําท่านสู่ฝัง่เกาลูน ฮ่องกงตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีโดยอยู่ตดิกบั

มณฑลกวา่งตง(กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝัง่ตะวนัตก ห่างไปราว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีง
หมู่บา้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอําเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ หลงัจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะ
ฮ่องกงและเกาลูนจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลําดบั ต่อมาภายหลงั ในปี 1898 
องักฤษไดท้ําสญัญา‘เชา่ซื้อ’พืน้ทีท่างตอนใตข้องลําน้ําเซนิเจิน้  ซึ่งปัจจุบนัเรยีกวา่ ‘เขตดนิแดนใหม’่รวมทัง้
เกาะรอบขา้ง ซึ่งมอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กวา่เมื่อครัง้องักฤษเขา้ยดึครองในสมยัสงครามฝ่ินเกอืบสบิเท่า 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารเท่ียงและอาหารคํา่  
นําท่าน เดินทางสู่ ตลาด Ladies market เป็นตลาดนดัทีข่ายของเน้นของทีข่ายกม็ตีัง้แต่เสือ้ผา้ กระเป๋าถอื เคส

โทรศพัทม์อืถอื ผา้พนัคอ รองเทา้ ตุ๊กตา accessories ต่างๆ บรรยากาศกค็ลา้ยๆ สําเพง็หรอืจตุจกัรบา้น
เรา  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยาวประมาณ 1 กโิลเมตร ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงแบบจุใจกนัเลยทเีดยีว  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั Panda Hotel หรือเทียบเท่า 4** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสอง วดั Tin Hau Joss House Bay - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - Kwun Yum Temple ศาลเจ้าแม่กวนอิม
ฮองฮาํ - วดันาจา Na Tcha Temple – อิสระช้อปป้ิง TsimShaTsu – เข้าท่ีพกั  

เช้า รบัประทานอาหารแบบต๋ิมซาํ  ณ ภตัตาคาร  
นําท่าน เดินทาง สู่ วดั Tin Hau ในอ่าว Joss House (1) โดยเรอืยอรช์ The Knot ซึ่งบางครัง้เรยีกวา่ 
Tai Miu คอืวดั Tin Hau เก่าแก่และใหญ่ทีสุ่ดในฮ่องกง นอกจากนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กักนัดวีา่เป็นวดั Tin Hau ที่
เป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ดสําหรบัชาวประมงและคนอื่น ๆ ในฮ่องกง เพื่อชว่ยคุม้ครองการเดนิทางใหป้ลอดภยัหรอื
เรยีกวา่เทพธดิาแห่งสรวงสวรรค ์หรอืเทพแีห่งทอ้งทะเล มคีวามสามารถพเิศษเหนือธรรมชาต ิท่านจะ
ปกป้องชาวประมงใหร้อดพน้จากพายุและความหายนะทางทะเล (ในกรณี เรอืไม่เดนิหรอืวา่พายุเขา้กจ็ะ
เปลีย่นเป็นรถแทน)   
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหาร เท่ียง ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วยอาหารทะเลสดๆ ณ  หมู่บ้านชาวประมงหล่ี

หยุ่นหมุ่น (Lei Yue Mun) ให้ท่านได้เตม็อ่ิมกบัเมนู กุ้งมงัผดัสไตล,์ เป๋าฮ้ือน่ึงซีอ้ิว, กุ้งทอดกระเทียม
พริกไทย,  หอยเชลลน่ึ์งกระเทียมและวุ้นเส้น, ผดัผกัตามฤดกูาล เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
นําท่าน ชมงานฮวงจุ้ย ร้านจิวเวอรี่ ชมกงัหนันําโชค โรงงานทีข่ ึน้ชือ่ในการผลติกงัหนันําโชค  องคก์งัหนัทุกองค์

ถูกวางและออกแบบตามหลกัฮวงจุย้โดยซนิแซของฮ่องกง  ผา่นพธิจีากวดัแชกงหมวิ โดยไต๋ซอื ทีท่ําพธิี
ผา่นไฟ ปลุกเสกใหทุ้กองค ์เพื่อใหทุกองค ์ทีนํ่ามาสวมใส่เสรมิความเฮง ความรวย มสีิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ 
เสรมิฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหนัหมุนไดร้อบทศิทาง หมุนไปมาตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย ดว้ยความเชือ่
ทีว่า่ กงัหนัชว่ยหมุนชวีติพลกิผนั จากรา้ยกลายเป็นด ี  จะชว่ย "ดงึดูนําพาสิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ ปัดเป่าสิง่ไม่
ดพีดัออกไป" พาชวีติราบรื่น เจรญิกา้วหน้า ทัง้หน้าทีก่ารงาน โชคลาภ เงนิทองวิง่เขา้หา รบัทรพัยเ์หมอืน
กงัหนัทีลู่่ลม    

นําท่าน เข้าชม ร้านหยก ชมความงามป่ีเซียะท่ีแกะสลกัมาจากหยก   อญัมณทีีม่ชีวีติ เชือ่กนัวา่ใครมไีวบู้ชาจะ
เสรมิดวงการเงนิคนเกดิปีชงควรมไีวบู้ชาเพราะจะขจดัปัดเป่าสิง่ช ัว่รา้ยออกจากชวีติรวมทัง้ป้องกนัคุณไสย
มนตด์ําและผรีา้ยต่างๆอกีดว้ย 

นําท่าน เดินทางสู่  Kwun Yum Temple ศาลเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ(2) วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1873  เป็นวดัขนาดเลก็ทีม่ชีาวฮ่องกงศรทัธานบัถอืกนัเป็นอย่างมาก วดัแห่งนี้เป็นสถานทีป่ระดษิฐาน องค์
เจา้แม่กวนอมิฮ่องฮํา ทีม่ชี ือ่เสยีงเรื่องการใหกู้ย้มืเงนิ เชือ่กนัวา่ท่านชว่ยพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิของชาวฮ่องกง 
ผูค้นจงึนิยมมายมืเงนิทําธุรกจิจนสําเรจ็รํ่ารวย รุ่งเรอืง โดยใหท้่านอธษิฐานขอพรต่อหน้าเจา้แม่กวนอมิฮอง



 

 

ฮํา พรอ้มกบัระบุวนัเวลาในการขอพรดว้ย จากนัน้นําธนบตัรตามฐานะและศรทัธาทีเ่ราจะนําเป็นสื่อในการ
ขอพร เขยีนจํานวนเงนิทีต่อ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงนิยิง่ดใีหญ่ แลว้นําเงนิใส่ในซองแดง ควรเตรยีมซอง
แดงไปเอง นําซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจํานวน 3 ครัง้ แลว้เกบ็ซองแดงในกระเป๋าสตางค ์เป็น
เงนิขวญัถุง ถา้ประสพความสําเรจ็ตามทีมุ่่งหวงั ใหนํ้าเงนิในซองแดงทําบุญหยอดตูท้ีว่ดัแห่งนี้ในโอกาส
ต่อไป วธิไีหวใ้หปั้ง ใหไ้ดโ้ชคลาภเงนิทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ นําท่านชมวดันาจา(3)  เป็นทีร่วมของเทพเจา้หลายพระองคต์ัง้อยู่

ในย่านซมัซุยโป๋ (Sham Shui Po) ซึ่งเป็นย่านคา้ส่งของฮ่องกง ที่
เป็นหลกัเลยคอืเทพนาจาใครทีอ่ยากเริม่ตน้ธุรกจิใหม่กจ็ะมาขอพร
ทีน่ี่ ส่วนใครทีม่คีนปองรา้ยคดิไม่ดกีม็ากราบไหวข้อพรกบัเทพสวิห
ยัน่ เพื่อใหค้นทีค่ดิรา้ยกลายเป็นด ีใครทีค่รอบครวัมปัีญหาทะเลาะ
กนั สามภีรรยาเริม่นอกใจกนั กจ็ะมเีทพเจา้กําฟ้าเหลิง่เหลิง่ ซึ่งตรง
กบัภาษาไทยวา่ เจา้แม่ดอกทอง เพื่อใหค้รอบครวักลบัมารกักนั
ดงัเดมิจุดเด่นอกีอย่างของวดันี้คอืถา้ใครมาขอพรเกีย่วกบัการศกึษา
ทางวดัจะมหีมวกบณัฑติเป็นแผน่ประมาณโปสตก์ารด์เขยีนชือ่ลูก 
คณะ และมหาวทิยาลยัทีลู่กอยากเขา้เรยีนไปแขวนไวใ้นวดัอกีดว้ย 
 
 

จากนัน้ นําท่านเดินทางไป ช้อปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ย่านจิมซาจุ่ย ( tsimshatsui) 尖沙咀 
เป็นย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของเกาะฮ่องกง ทีค่นไทยทัว่ ๆ ไปกต็อ้งรูจ้กั และพูดกนัหนาหูตดิปากมานาน ตัง้อยู่
บรเิวณรมิอ่าววคิทอเรยี ของฝัง่เกาลูน ฮ่องกง เมื่อพูดถงึจมิซาจุ่ย ทุกคนกต็อ้งนึกถงึ ถนนนาธาน ซึ่งทอด
ยาวตัง้แต่จมิซาจุ่ยไปจนถงึย่านปริน๊ซ์ เอด็เวริด์ นบัเป็นถนนสายชอ็ปป้ิงอย่างแทจ้รงิ และเป็นเสน่หอ์ย่าง
หนึ่งของฮ่องกง ทีท่ ัง้สองฟากฝัง่ของถนน จะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมชือ่ดงั



 

 

ทัว่โลก เครื่องหนงัชัน้ด ีหา้งสรรพสนิคา้ทนัสมยั รา้นอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตัง้แต่ระดบัเกสต์
เฮา้ส ์ไปจนถงึระดบั 5 ดาวการเริม่เดนิชอ็ปป้ิง มกัจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานีจมิซาจุ่ย  
 ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั Panda Hotel หรือเทียบเท่า 4** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วนัท่ีสาม  วดัหวงัต้าเซียน – วกัแชกงหมิว – วดั Yuen Yuen Institute – ช้อปป้ิง CITY GATE  
 

เช้า รบัประทานอาหารแบบต๋ิมซาํ  ณ ภตัตาคาร   
นําท่าน เข้าสู่ วดัหวงัต้าเซียน(4) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม ซึ่งวดัแห่งนี้เป็น

ทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคอื เทพหวงัตา้เซยีน เทพเจา้ตามความเชือ่
ชาวจนี เดมิท่านชือ่ ‚หวอ่งชอ้เผง่‛ ท่านจะดลบนัดาลพรเกีย่วกบัสุขภาพ ใหสุ้ขภาพแขง็แรง ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จบ็ แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ ตอ้งเดนิมาขา้งๆ ซึ่งจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง
หรอืเทพเจา้หยุคโหลวรูปปัน้สทีองมเีสีย้วพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซึ่งชาวจนีตอ้งมาขอพรความรกั
กนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูนิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธิ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําท่าน เดินทางสู่ วดัแชกงหมิว(5) วดัทีช่าวฮ่องกงใหค้วามเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนานสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึตํานาน
นกัรบแห่งราชวงศซ์้งเทพเจา้แชกง แม่ทพัปราบศกึทีก่ลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามทีอ่อกรบเพื่อตา้น
ขา้ศกึศตัรูทุกทศิทางทุกๆครัง้ท่านจะใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัตดิไวด้า้นหน้ารถศกึนําขบวนใน
กองทพัของท่าน ซึ่งท่านมคีวามเชือ่วา่เมื่อพกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนันี้ไปณทีใ่ดๆกงัหนันี้จะชว่ยเสรมิสริิ
มงคลนําพาแต่ความโชคดมีอีํานาจเขม้แขง็เสรมิกําลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่านชือ่เสยีงในการนําทพัสูศ้กึของ
ท่านจงึเป็นตํานานมาจนทุกวนันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน เดินทาง ไหว้เทพเจ้าประจาํตวัท่ีวดัหยู่นหยู่น Yuen Yuen Institute(6) สกัการะพระบรมศาสดาของ 
 พุทธ เต๋า และขงจือ้ ไหวไ้ทส้่วยเอีย้ เทพเจา้คุม้ครองดวงชะตา ในวดัทีม่ฮีวงจุย้ดทีีสุ่ดแห่งหนึ่งของฮ่องกง  

และถอืวา่เป็นศนูยร์วมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็นวดัเดยีวในฮ่องกงทีบู่ชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจือ้
จุดเด่นอยู่ทีว่หิารหรอืหอฟ้า สรา้งดว้ยหนิธรรมชาตดิา้นหลงัเพื่อรบัพลงัมงักรจากภูเขา ดา้นซ้ายขวาโอบ
ลอ้มดว้ยมงักรเขยีวเป็นวดัทีส่วยงามและมขีนาดใหญ่ อยู่บรเิวณเนินเขาใกลห้มู่บา้นโลไว และวดันี้เคยเป็น
สถานทีถ่่ายทําละครกีเ่พา้อกีดว้ย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ ให้ท่าน อิสระช้อปป้ิงซิต้ีเกทเอาทเ์ลต  ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สนิคา้แบ

รนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เชน่ Coach Esprit PoloRaugh Laurence หรอืวา่จะเป็น Burberry รวมทัง้
รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเกต็ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจุใจ 

หรือเลือกซ้ือ OPTION นัง่กระเชา้นองปิง 360 (ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ ไป-กลบั แบบธรรมดา 1,000 บาท  แจง้ก่อนเดินทาง 
10 วนั 

  สมัผสัประสบการณ์นัง่กระเชา้ ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของฮ่องกงทะเลสีครามและภูเขาสูงแบบ 360 องศา
ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที  (หมายเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเชา้ไดเ้น่ืองจาก
กระเชา้ปิดปรับปรุง ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้ข้ึนสู่ยอดเขาแทน โดยไม่ไดท้ าการ
คืนเงิน) 

 
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
18.00  น. ไดเ้วลานดัหมายนําทุกท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ ฮ่องกง  
 
21.45  น. บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ HX761 
23.55 น.     คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  (บรกิารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
วนัท่ีส่ี กรงุเทพฯ   
 
02.00 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย เทีย่วบนิที ่HX767 
04.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ บรกิารอาหาร  และเครื่องดื่มบนเครื่อง  

 
โดยสวสัดิภาพ พร้อมรบัความประทบัใจไปแสนนาน 

*** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 



 

 

 
อตัราค่าบริการ 

 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดย
มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ี
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

25-28 ก.ค.62 15,999  15,999 4,500 HX780 02.00-05.40/ HX761 21.45-23.55 

12-14 ส.ค.62 15,999  15,999 4,500 HX780 02.00-05.40/ HX761 21.45-23.55 

25-28 ส.ค.62 15,999 15,999 4,500 HX762 04.40-09.00/  HX767 02.00-04.00 

13-16 ก.ย.62 16,999 16,999 4,500 HX780 02.00-05.40 / HX767 02.00-04.00 

27-30 ก.ย.62 16,999 16,999 4,500 HX780 02.00-05.40/ HX767 02.00-04.00 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได้ทั้งนี้เพ่ือป้องกัน

ปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณเีกิดความ

ผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบินการยกเลิกเที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกันตารางการ

เดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผล

เชิงพาณชิย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่

สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณ ี

 



 

 

 
หมายเหตุ 

1. ตามนโยบายของรฐับาลจนี ร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง กําหนดใหม้กีาร 3
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัท่องเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื  บวัหมิะ , หยก , 
ยางพารา ,ผลติภณัฑจ์ากไผ,่ จวิเวอรี,่ ป๊ีเซี่ยะ ซึ่งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคา
ทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่  รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะ
ใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-60 นาท ีซื้อหรอืไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มกีารบงัคบั
ใดๆ ทัง้สิน้หากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าทวัรเ์พิม่ท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 
2. ค่าโรงแรมทีพ่กั 2 คนื (หอ้งละ 2 ท่าน) หากเดนิทางเป็นครอบครวั 4 ท่าน/หรอืหอ้งละ 2 ท่าน แต่ ณ วนั
เดนิทาง มเีหตุจําเป็นทีไ่ม่สามารถเดนิทางร่วมกนักบัคณะได ้ไม่วา่จะเป็นสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ ์จดัหอ้งใหเ้ป็น หอ้ง TRIPLE หอ้งละ3ท่าน/ หรอืมคี่าใชจ้่ายเรยีกเกบ็เพิม่ค่าหอ้งพกัเดีย่ว และ
สําหรบัท่านทีเ่ดนิทาง 2 ท่าน แต่อกี 1ท่านไม่สามารถเดนิทางไดต้อ้งชาํระเพิม่ค่าพกัเดีย่ว 
3. ส่งหน้าพาสปอรต์ พรอ้มชาํระเงนิ ไม่สามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กรณสี่งหน้าบตัร
ประชาชน ตอ้งสะกดตรงตามทีส่่งมาเท่านัน้ กรณมีเีล่มพาสปอรต์  ชือ่ทีส่่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชน
ทีส่่งในครัง้แรกไม่สามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขได ้ฉะนัน้ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นชือ่เอง 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนั  
2.  รวมค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% 
3.  ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  
4.   โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง)  
5.   ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
6.  ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
7. ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม
ธรรม)์ 
8.   ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก. ขึน้เครื่อง 7 กโิลกรมั  
 

อตัราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์
ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 



 

 

2. ค่าทปิคนขบัรถ  และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  1,500 บาท /ท่าน/ทรปิ ( เดก็ – ผูใ้หญ่ เท่ากนั )ชาํระที่
สนามบนิวนัแรก 
3. ค่าทปิคนหวัหน้าทวัรต์ามความเหมาะสม ไม่บงัคบั ขึน้อยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบรกิาร  
4. โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานึงถงึผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 
5. กรณชีาวต่างชาต ิไม่ไดถ้อืพาสปอรต์ไทย กรุณาสอบถามเจา้หน้าที่  
6. วซ่ีาเดีย่วสําหรบัชาวต่างชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งชาํระและจดัการเองทีส่ถานฑูต  
 

เงื่อนไขการจองทวัร ์
1. ชาํระมดัจําท่านละ 5,000 บาทหลงัจากการจอง 1 วนัพรอ้มส่งสลปิการโอนเงนิและสําเนาพาสปอรต์ 

และส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนเดนิทาง 30 วนั 
 
 

เงื่อนไขการยกเลกิทวัร ์
1. เนื่องจากเป็นราคาทวัรโ์ปรโมชัน่เมื่อชาํระแลว้ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางไดทุ้กกรณ ี 
 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื่นๆทีอ่ยู่   
นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจบ็ป่วย, การถูกทํารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่
รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีื่น  ๆ
5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองทีน่ัง่บน
เครื่อง และโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 
6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบั
ราคาตัว๋เครื่องบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 


