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เจาแมกวนอิม รีพลสัเบย วัดแชกงหมิว หวังตาเซียน 

เจาแมกวนอิมยืมเงิน(ฮงฮํา) 

ชอปปงนาธาน ชอปปงเลด้ีมารเกต 

Option1. เสริมกระเชานองปง360 ไป-กลับ 1,200 บาท/ทาน Option2. DISNEY LAND 3,000บาท /ทาน 

ปล. ไมมีราคาพิเศษสาํหรบัเด็ก // ราคานีไ้มรวมคาทิปไกด และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ 
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วันแรก     สุวรรณภูมิ  - ฮองกง – จุดชมวิว วิคตอรเรียพีค Mid Level – เจาแมกวนอิมรีพลัสเบย   

      - ชอปปงเลด้ีมารเก็ต  

00.05 น.   พรอมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสาร ขาออก ช้ัน 4 เคานเตอร K ประตู 6 สายการบิน ฮองกงแอรไลน โดยมี

เจาหนาที่ บริษัทคอยอํานวยความสะดวก 

02.00 น.    บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX780  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

05.40 น. เดินทางถึง ฮองกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.)  

หรือ 

04.40 น.    บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX762  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

09.00 น. เดินทางถึง ฮองกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.)  

 
นําทานเที่ยวเกาะฮองกง หน่ึงในแหลงทองเที่ยวยอดนิยมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงน้ีสวยทีสุดแหงหน่ึง 

และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปปนของเจาแมกวนอิม และเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครอง

 

ไฟลบนิ HX 

 

วันที่เดินทาง 

 

ผูใหญ 

ราคา 

เด็ก 2-18ป 

ทารก 

(INFANT) 

 

พักเด่ียว 

 

ที่นั่ง 

HX762/HX779 29 - 1 JULY 9,999 9,999 6,900 5,000 20 

HX780/HX767 4 - 7 JULY 11,888 11,888 6,900 5,000 20 

HX762/HX779 11 - 13 JULY 11,888 11,888 6,900 5,000 20 

HX780/HX779 14 - 16 JULY 11,111 11,111 6,900 5,000 20 

HX780/HX779 15 - 17 JULY 11,111 11,111 6,900 5,000 20 

HX762/HX761 16 - 18 JULY 11,111 11,111 6,900 5,000 20 

HX762/HX779 25 - 27 JULY 11,111 11,111 6,900 5,000 20 



 

 

ชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจาก เจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือ

เปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ป จนกวาถึงเวลานัดหมาย 

 
หลังจากนั้น นําทานสูจุดชมวิวฮองกง View Point ที่ซึ่งทานจะสามารถมองเห็นตึก ในฮองกง พรอมถายรูปเก็บเปนที่ระลึก 

 

 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลอง ขาวเหนียวหมูทอด 

จากน้ันอิสระใหทานชอปปง ตลาดเลด้ี มารเก็ต (Ladies Market) เปนตลาดบนถนนคนเดินสไตล Night Market แบบบานเรา ไมไดมี

ขายเฉพาะแตของผูหญิงแตมีของขายทุกสิ่งอยาง เหมือนพวกตลาด Night ของบานเรา โดยจะปดถนน Tong Choi Street ต้ังแตแยกที่

ตัดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตร สินคาที่ขายกัน

จะมีอยูหลากหลายแบบเชนพวกตัวการตูนตาง ๆ จากดิสนีย, Marvel และจากญี่ปุน ประเภทสินคา เสื้อผา นาฬิกากระเปา ตุกตา ของ

ฝาก ของที่ระลึก ตางๆใครตองการจะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากตางๆของฮองกงก็สามารถมาเดินเลือกซื้อกันไดที่น่ีจนกวาถึงเวลานัด

หมาย นําทานเขาพัก 

 



 

 

 
 

ค่ํา   อิสระอาหารค่าํ เพื่อใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 

นําทุกทานสู โรงแรมที่พัก Iclub Ma Tau Wai Hotel หรือ KING Hotel , SAV Hotel หรือเทียบเทา  

 

วันที่สอง เจาแมกวนอิมยืมเงิน(ฮงฮํา) – รานจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – รานหยก – หวังตาเซียน -  ชอปปงนาธาน  

เชา   รับประทานอาหารเชา (ต่ิมซํา) 

 
 

นําทานไปไหวเจาแมกวนอิมฮงฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เปนวัดเจาแมกวนอิมที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงในฮองกง ขอพรเจาแม

กวนอิมพระโพธิสัตวแหงความเมตตา ชวยคุมครองและปกปกรักษาวัดเจาแมกวนอิมที่ Hung Homหรือ 'Hung HomKwun Yum 

Temple' เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางต้ังแตป ค.ศ. 1873 ถึงแมจะเปนวัดขนาดเล็กที่ไมไดสวยงามมากมาย แตเปนวัดเจาแมกวนอิมที่

ชาวฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด ถาใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกวาที่น่ีแมนมากที่พิเศษกวาน้ัน 

นอกจากสักการะขอพรแลวยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย ซึ่งคนสวนใหญจะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเปนศิริ

มงคลในเทศกาลปใหม ซึ่งทางวัดจะจําหนายอุปกรณสําหรับเซนไหวพรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลวก็ใหนํา

ซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนาองคเจาแมกวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงน้ันไวซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทาง

วัดจะเขียนไวมากนอยแลวแตโชค ถาหากเราประสพความสําเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮองกงอีกก็คอยกลับไปทําบุญ ชวงเทศกาลตรุษจีนจะมี



 

 

ชาวฮองกงและนักทองเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดตองตอแถวยาวมาก คนที่ไมมีเวลาก็สามารถใชเวลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปเพ่ือขอ

ซองแดงจากเจาแมกวนอิมไดเชนกัน โดยซื้ออุปกรณเซนไหวจากทางวัดเพียงแตควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไมไดเตรียม

ซองแดงไวใหเน่ืองจากไมไดอยูในหนาเทศกาล) แลวก็ใสธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจํานวนเงินที่ตองการลงไปดวย ใสสกุลเงินย่ิง

ดีใหญ แลวก็ไหวดวยพิธีเดียวกัน ถาประสพความสําเร็จตามที่มุงหวังคอยกลับมาทําบุญที่น่ีในโอกาสตอไป 

 

 
 

นําทานเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่อง ฮวงจุย

นําความโชคดี มั่งมั่งแกผูสวมใส ซึ่งในเมืองไทยก็ไดนิยมแพรหลายออกไป ไมกวาจะเปนกลุม ดารา นักการเมือง พอคาแมขายที่ประกอบ

ธุรกิจ เจาของกิจการหางรานตางๆ ซึ่งเช่ือกันวาจะนําสั่งดีๆ ปดเปาสิ่งช่ัวรายใหกับบุคคลทีส่วมใส ซึ่งจะมีมากมายหลายชนิด เชนจี้กังหัน 

แหวนรุงตางๆ นาฬิกาขอมือ (ซึ่งผูสวมใสจะไดรับการดูลายมือจากซินแซประจําราน เพ่ือแนะนําวิธีการเสริมดวงในการสวมใสโดยไมคิด

คาบริการ) 

 

 
 



 

 

วัดแชกงหมิว หรืวัดกังหันนาํโชค วัดน้ีต้ังอยูที่ตําบลซาถิ่น ซึ่งถือเปนชานเมืองของฮองกง เปนวัดเกาแกของฮองกง สรางขึ้นเมื่อ 400 กวา

ปผานมาแลวในสมัยราชวงศชิง ขึ้นช่ือลือชาในเรื่องความศักด์ิสิทธ์ิในดานของโชคลาภทรัพยสินเงินทอง โดยมีรูปปนเจาพอแช กง และ

ดาบไรพายเปนสิ่งศักด์ิสิทธประจําวัด ตํานานเลาวาในชวงปลายของราชวงศชิง แผนดินจีนเกิดกลียุคมีการกอจลาจลแขง็เมืองขึ้นทั่ว

ประเทศ และเหตุการณน้ีไดกอเกิดบุรุษชาตินักรบที่ช่ือวาขุนพล แช กง ที่ไดยกทัพไปปราบปรามความวุนวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ 

และทานเองก็ไดช่ือวาเปนนักรบที่ไดช่ือวาไมเคยแพใคร เพราะไมวาจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะไดรับชัยชนะเสมอ และดาบคูกาย

ของทานก็ไดช่ือวาเปนดาบไรพายเชนกัน ดาบไรพายของทานคนจีนถือวามีความเปนมงคลในดานของศาสตรฮวงจุย ในเชิงของการตอสู

เปนอยางสูง ธนาคารแบงคออฟไชนาของฮองกง ถึงกับจําลองดาบของทานไปกอสรางตึกสํานักงานใหญของธนาคารที่มีช่ือวาตึกใบมีด ซึ่ง

เปนตึกที่ถือเปนสัญลักษณของเกาะฮองกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเปนที่มาของจี้กังหันนําโชคที่มีช่ือเสียงของวงการการทองเที่ยว

ฮองกง ที่ไมวาทัวรไหนที่มาฮองกง เปนตองเลือกเชาเลือกซื้อสินคามงคลช้ินน้ี เพ่ือเสริมสรางบารมี และศิริมงคลใหกบัชีวิต 

 

 
 

เครื่องรางที่นิยมสวมใสอยูในปจจุบัน ซึ่งบางทานอาจจะกําลังมองหาเพ่ือนํามาเปนของฝากใหกับบุคคลที่ทานรักหรือนับถือ หรือทานที่

กําลังมองหางานฮวงจุยดีๆ สกัช้ินเพ่ือเสริมดวง แกปชง ปดเปาสิ่งช่ัวราย เรามีบริการแนะนํา อีกมากมายหลากหลายรายการ ซึ่งหัวหนา

ทัวรและไกดทองถิ่นจะคอยอํานวยความสะดวกในการใหรายละเอียดกับคุณลูกคา ณ วันเดินทางคะ 

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานสู รานหยก ชมความงามปเซียะ  ที่เช่ือกันวาเปนวัตถุมงคลยอดนิยม ที่มีการนํามาบูชา เพ่ือใหชวยปองกันสิ่งช่ัวราย 

เรียกทรัพยสินเงินทองใหไหลมาเทมา และกักเก็บทรัพยน้ันไมใหรั่วไหลออกไปไหนได ชาวจีนโบราณเช่ือกันวา ปเซียะเปนสัตว

ประหลาดที่รวมลักษณะของสัตวมงคลทั้ง 5 ชนิดไวดวยกัน ไดแก มังกร พญาราชสีหหรือสิงโต,อินทรี,กวาง,และแมว โดยตามตํานาน

เลาวา ปเซียะเปนลูกมังกรตัวที่ 9 (เทพแหงโชคลาภ) ของพญามังกรสวรรค มีช่ือเรียกดวยกันหลายช่ือไมวาจะเปน “เทียนลก (กวาง

สวรรค)” เปนช่ือเดิม สวนจีนกวางตุงจะเรียกวา “เผเยา” และคนจีนแตจิ๋วจะเรียกวา “ผีซิว”และ ยังมีจําหนายยาสมุนไพรบํารุงเพ่ิม

ความแข็งแรงตามความเช่ือของคนฮองกง 

หลังจากน้ัน นําคณะไหวขอพรเพ่ือเปนศิริมงคลที่ วัดหวังตาเซียน 1 ใน 3 วัดที่ทานตองไหวในปน้ี เปนการแกปชงที่สมบูรณแบบ โดยไม

ตองไหวถึง 9 วัด วัดหวังตาเซียนเปนวัดเกาแกอายุกวารอยป ทานเทพเจาหวองซอเผง เปนนักพรตมีความรูทางดานการแพทย และได

ชวยคนอยางมากมายทําใหคนเหลายกยองในตัวทาน และไดต้ังศาลเพ่ือสักการะ ใหทานเปนเทพวองไทซิน คนในสมัยน้ีมีความเขื่อเรื่อง

สุขภาพวาเมื่อทานรวยแคไหน ก็ตองมีที่ทุกคนตองเจ็บปวยก็เลยมีคนมาขอดานสุขภาพอยางมากมายที่น่ี อีกสิ่งหน่ึงที่ผูคนศรัทธาและ

นิยมทําเมื่อมาถึงวัดหวังตาเซียนไดแก การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจาหวังตาเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮองกงมี

ความเช่ือถือศรัทธาวาเซียมซีวัดหวังตาเซียนมีความแมนยําเปนอยางย่ิง 

 

 
เที่ยง รับประทานบะหม่ีฮองกงแสนอรอย 



 

 

 
 

หลังจากน้ันอิสระชอปปงถนนนาธานจนกวาจะถึงเวลานัดหมาย 

อิสระอาหารค่าํตามอัธยาศัย เพื่อใหทุกทานสะดวกตอการชอปปง 

 

 
 

ชมโชวแสงสเีสียงที่อลังการ The Symphony of Lightsบริเวณอาววิคตอเรียมีภาพทิวทัศนเมืองที่แพรวพราวแลวละก็ รอจนคุณชม

การแสดงแสงสีเสียงยามค่ําคนืชุด เดอะ ซิมโฟน่ี ออฟ ไลท ซึ่งใชอาคารตางๆ กวา  40 แหงบนสองฝงของอาวเปนเวทีการแสดง แลวคุณ

จะเปลี่ยนใจอยางต้ังตัวไมทัน ช่ือ“World's Largest Permanent Light and Sound Show”ในหนังสือบันทึกสถิติโลก กนิเนสส 

บุคเนส ประกอบไปดวยแสงสี และเลเซอรสุดอลังการ พรอมดวยดนตรี ที่เลาถึงความมีชีวิตชีวา, จิตวิญญาณ และความแตกตางของ

ฮองกง การแสดงจะมีทั้งหมด 5 ธีม : การต่ืน,ความมีชีวิต, มรดก, พันธมิตร และฉากจบ เปนการแสดงใหชมฟรี ในแบบสาธารณะไมตอง

ซื้อบัตรเขาชม 

 



 

 

 
 

นําทุกทานสู โรงแรมที่พัก Iclub Ma Tau Wai Hotel หรือ KING Hotel , SAV Hotel หรือเทียบเทา  

วันที่สาม   อิสระชอปปงถนนนาธาน ตามอัธยาศัย หรอืเลือกซ้ือ Option  

               1.กระเชานองปง360  2. Disney Land สนามบนิฮองกง – กรุงเทพฯ                                                                                                     

เชา   รับประทานอาหารเชา (ต่ิมซํา) 

 
 

อิสระอาหารกลางวัน– อาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกกับการชอปปง  

(ไมรวมอาหารกลางวันและอาหารเย็น) ใหทานไดอิสระจนกวาถึงเวลานัด ตามอัธยาศัย 

 (ทางเลือกที่1) อิสระใหทาน สูแหลงชอปปงที่ ยานจิมซาจุยถนนนาธาน ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก ทาน

จะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาช้ันเลิศของฮองกงมี

ทุกสิ่งที่คุณตองการ ศูนยการคาที่กวางขวางเหลาน้ีเปนแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติช่ือดัง

จากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเปนที่ที่คุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารช้ันเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือ

เลือกชอปปงที่ โอเช่ียนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ช้ันนําที่มีใหเลือกชมและ  ชอปมากกวา 700 ราน อาทิ ESPRIT, 

EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy'sR Us  



 

 

(ทางเลือกที่ 2) OPTION : น่ังกระเชานองปง 360 ไหวพระใหญเกาะลันเตา (ราคาทัวรไมรวมคากระเชาไป-กลับ (แบบธรรมดาทาน

ละ 1,200) พระใหญแหงเกาะลันเตา ไดวาเปนแหลงทองเที่ยวอันมีเอกลักษณระดับโลกของฮองกงนําคณะขึ้นสูดานบนโดยกระเชา

นองปง 360(หากทัศนวิสัยไมเอ้ืออํานวย เชน ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชาอาจปดใหบริการ เราจะนําทานขึ้นสักการะพระใหญโดยรถ

โคชแทน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ)ใหทานไดสักการะพระใหญเกาะลันเตาเปนพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิกลางแจง

ใหญที่สุดในโลกองคพระทําขิ้นจากการเช่ือมแผนทองสัมฤทธ์ิปกวา 200 แผนเขาดวยกันหันพระพักตรไปทางดานทะเลจีนใตและมอง

อยางสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบ้ืองลาง ใหทานชมความงดงามตามอัธยาศยั 

 

 
**กระเชานองปง 360 ลูกคาตองสั่งจองลวงหนา 7 วัน กอนเดินทาง (หรือแจง ณ วันทําการจองทัวร เดินทางครบ 15 ทานบริการรถ

รับสงฟรี) ***มีต๋ัวเอง เดินทางอิสระตามอัธยาศัย   

(ทางเลือกที ่ 3)  : นําทุกทานเที่ยวสวนสนุกระดับโลก Disneyland (ไมรวมคาบัตรเขาดิสนี่แลนด 3,000 บาท) 

***เดินทางครบ 10 ทาน บรกิารรถรับ - สงฟรี / หากไมครบจํานวนหัวหนาทัวรไทยจะคอยอํานวยความสะดวกใหกับทุกทานดวยการน่ัง

รถไฟจากสถานี Tung Chung (ตงชง) เปลี่ยนสถานีที ่Sunny Bay เพ่ือน่ังรถไฟขบวนมิกกี้เมาสเขา สวนสนุก Disneyland (น่ังเพียง 3 

สถานี)  

 

 
 



 

 

ใหทานเพลิดเพลินกับการเลนเครื่องเลนในโซนตางๆ ที่มีเครื่องเลนแบบใหมทั้งโซน Tomorrow Land มีทั้ง Space Mountain หรือใน

โซน Adventure เครื่องเลนโซนใหม Iron Man ใหทกุทานไดถายภาพที่ระลึกกับ Mickey Mouse หรือบางทานอยากจะเลน หรือ

ถายภาพ พรอมกับชมขบวนพาเหรดในตัวการตูนของวอลทดิสนียอยางเต็มอ่ิม ตามอัธยาศัย จนกวาถึงเวลานัด 

 

 
 

สมควรแกเวลานําคณะสูสนามบินฮองกงงอยางจุใจ ชอปกระจายเชาถึงค่ํา หรือเลือกเที่ยวสวนสนุก (ption) 

20.40 น.    บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ฮองกง แอรไลน เที่ยวบินที่ HX779 

22.50 น.    คณะเดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หรือเที่ยวบิน 

21.45 น.    บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ฮองกง แอรไลน เที่ยวบินที่ HX761 

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หรือเที่ยวบิน 

02.00 น.    บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ฮองกง แอรไลน เที่ยวบินที่ HX767 

04.00 น.    คณะเดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 



 

 

 
 

 

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร* 

*ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง* 

 

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดทั้งน้ีเพ่ือปองกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือ

การเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของ

เที่ยวบินการยกเลิกเที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลว

วาอยูนอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชยหรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวาผูจัดจะไม

รับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณีกรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด 

 

อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ  

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

× คาธรรมเนียมวีซาคนตางประเทศ ที่ตองเดินทางเขาประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเทาน้ัน) 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ

เดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อน

การเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน: 

★ ราคา Promotion จายเต็มจํานวน ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 1 วัน  พรอมกับหนาพาสปอรต  

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2หนา 

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี  และกรณี

ที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด

รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

*เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได

ระบุไวแลวทั้งหมด 

ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรับลูกคาชาวไทยเทาน้ันที่เดินทางไปกลับพรอมกรุป 

**ถาลูกคาเปนชาวตางชาติชําระเพิ่มทานละ 5,000 บาท** 



 

 

สําหรับทานที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมทานหมู ไมทานไกหรือสัตวปก ไมทานเน้ือสัตว และมีความจําเปนใหทางบริษัทฯ 

จัดเตรียมอาหารไวใหทานเปนพิเศษนอกเหนือจาก 

กรุปเดินทางรับประทานที่ระบุไวในรายการแลว       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมตามจริงหนางาน 

โปรแกรมทัวรนี้ไมเหมาะสําหรับลูกคาทีใ่ชวิลแชร!!! 

**หากตองการที่จะเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ เรบีกเก็บเพิ่มทานละ 2,000 บาททกุกรณี** 

 

 

 

 


	ฮ่องกง…Shopping 2019
	เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน
	เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ)
	ช้อปปิ้งนาธาน ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก๊ต

