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ทวัรฮ่์องกง มาเกา๊ พีคแทรม ขอพร 8 วดั 

เท่ียว 2 แผ่นดินพรอ้มขอพรวดัดงั นัง่รถขา้มสะพานท่ียาวท่ีสุดไปมาเกา๊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดินทาง  

เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2562 (ทุกวนัเสาร ์– วนัจนัทร)์ 

**ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ช าระพรอ้มเงินค่าทวัร ์1,000 บาท /ท่าน** 

 

วนัแรกของการเดินทาง  (1)           กรุงเทพฯ- ฮ่องกง– สะพานชิงหม่า– วดัหมัน่โหมว                               (เย็น) 

            เจา้แม่กวนอิม รีพสัเบย ์- พีคแทรม- เลด้ีส ์มารเ์ก็ต                          

06.00 น.    พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบินฮ่องกง   

แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

08.25 น.    ออกเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี HX – 768 
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11.30 น.    เดินทางถึง สนามบินเช็กลบักอ๊ก ฮ่องกง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (1) 

  (เวลาทอ้งถ่ินท่ีฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

  ฮ่องกง : มีวดัน่าสนใจหลายแหง่ คนฮอ่งกงจะนิยมไปวดัโดยเฉพาะชว่งเทศกาลส าคญัอยา่งวนัตรุษจีน, วนัไหวพ้ระ  

  จนัทร์ ฯลฯ เพ่ือขอพรใหมี้สุขภาพแข็งแรง, 

ร ่ ารวย, 

มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง 

สะพานชิงหม่า: ยาวเป็นอนัดบั 9 ของโลก

เช่ือมระหวา่งเกาะลนัเตากบัฝั่งเกาลูนเป็น

สะพาน 2 ช ัน้ ช ัน้บนมีเลนส าหรับรถว่ิง 6 

เลน และชัน้ลา่งส าหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลา

กลางคืนจะเปิดไฟสวา่งไสว 

 เจา้แม่กวนอิม (รีพสัเบย)์: ในแตล่ะปีจะมีผูค้นจ านวนมากเดินทางมาขอพรจากเจา้แมก่วนอิม, เจา้แมท่บัทิมและ 

  เทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอใหมี้ลูก

ท่ีวา่กนัวา่ถา้ใครมาขอมกัสมหวงัทุกครั้งไป 

จากนั้นขา้มสะพานซ่ึงเช่ือวา่จะมีอายุยืนยาว

ไปอีก 3 ปี แตมี่ขอ้แมว้า่เม่ือขา้มไปแลว้อยา่

เดินยอ้นกลบัทางเดิมใหเ้ดินตรงไปขา้งหนา้

แลว้คอ่ยออ้มสะพานกลบัมา  

  รถรางพีคแทรม: (1 เท่ียว) ชมทศันียภาพอนั

แปลกตาของอา่ววิกตอเรียและเกาลูนอีกมุมมอง เป็นพาหนะเกา่แก  ่

 ท่ีสุดของฮอ่งกงถือวา่เป็นแหง่แรกในเอเชีย 

เดิมเป็นรถรางท่ีใชพ้ล ั  งงานไอน ้าในการ

ขบัเคล่ือนและไดเ้ปล่ียนเป็นการควบคุมดว้ย

ระบบไมโครโพรเซสเซอร์ซ่ึงเป็นระบบใหม่

ลา่สุดจากประเทศสวิตฯ พบกบัตึกระฟ้าท่ีสูง

ตระหงา่นและอาคารตา่งๆ ท่ีกอ่สรา้งตรงตาม

หลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกแบงคอ์อฟไชน่า มีรูปทรง

เหมือนดาบแหลมขนาดใหญแ่ละมีเหล่ียมมีมุม

แหลมอยูร่อบดา้น สว่นเสาสูงดา้นบนคลา้ย

หนวดของแมลงมีไวเ้พ่ือส่ือถึงพลงัอ านาจและความเจริญรุ่งเรืองใหก้บัอาคารหลงัน้ี, อาคารเอชเอสบีซี ชาวฮอ่งกงยงั

เช่ือวา่อาคารหลงัน้ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดในฮอ่งกง เพราะท่ีต ัง้ของอาคารเป็นจุดบรรจบของเสน้มงักรท ัง้หา้ และการท่ีตึกหนั

หนา้ไปทางอา่ววิกตอเรียโดยไมมี่ส่ิงกอ่สรา้งใดกีดขวาง ก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองท่ีไมมี่อุปสรรคใดๆ มาขดัขวาง ช ัน้

บนสุดของตึกมีส่ิงกอ่สรา้งคลา้ยปืนใหญเ่ป็นการแกฮ้วงจุย้ใหก้บัตึกแบงคอ์อฟไชน่าท่ีมีลกัษณะเป็นดาบแหลม ใหท้า่น

ไดถ้า่ยภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

  ** หากรถรางแทรม ปิดปรบัปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม น าคณะข้ึนวิคตอเรียพีค โดยใชร้ถแทน** 
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วดัหมัน่โหมว: หน่ึงในวดัเกา่แกท่ี่สรา้งในปี 1847 เพ่ือสกัการะเทพเจา้คว านอวีหรือเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แหง่สงคราม 

หรือท่ีรูจ้กักนัในนามเทพเจา้กวนอูและหม ัน่เชิงเทพเจา้แหง่การเรียนรูโ้ดยภายในวดัจะตกแตง่ตามศิลปะแบบจีนท่ี

สวยงามจุดเดน่ของวดัคือธูปขดเป็นวงกลมท่ีจุดแขวนไวท่ี้เพดานมีควนัคละคลุง้ตลอดเวลาเม่ือเดินผา่นธรณีประตูวดัเขา้

มาอยา่ลืมหนัไปไหวไ้ซเซง้เอ๊ียะหรือพระน าโชคท่ีต ัง้อยูด่า้นลา่งขวามือของธรณีประตู(เวลาจุดธูปเทียนคนจีนจะไมจุ่ดต่

อจากคนอ่ืนท่ีปักไวก้อ่นแตจ่ะจุดกบัตะเกียงของวดัเทา่นั้น) 

เย็น       บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2)  

 เลด้ี มารเ์ก็ต: ตลาดกลางแจง้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นจุดหมายท่ีตอ้งไปเยือน ส าหรับคนรักแฟชัน่ท่ีโปรดปรานการตอ่ รอง 

ทา่นจะไดพ้บสินคา้นานาชนิด อาทิ กระเป๋า, ของเลน่, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองส าอาง, โทรศพัทมื์อถือ, อุปกรณ์

อิเล็คโทรนิคและของแตง่บา้นเล็กๆ นอ้ยๆ เป็นตน้ 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั CRUISE Hotel/ KINGS Hotel/ M1 Hotel/ I Club Ma Tai Wain Hotel หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) มาเกา๊ (นัง่รถขา้มสะพาน)- วดัอาม่า – เจา้แม่กวนอิมสีทอง          (เชา้/กลางวนั/-) 

                                         รา้นขนม - โบสถเ์ซนตป์อล- ศาลเจา้นาจา - เซนาโด ้สแควร ์ 

                                         Venetian Macao - ฮ่องกง (นัง่เรือ)         

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (3) พบกบั..ฮะเกา๋, โจก๊, ซาลาเปา, ขนมจีบ ฯลฯ  

  น าทา่นเดินทางสูม่าเกา๊ โดยนั่งรถโคช้สาธารณะ (45 นาที)  

  มาเกา๊: ดินแดนท่ีผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออก 

และ ตะวนัตกไวอ้ยา่งกลมกลืน ในอดีตเคยเป็นอาณานิคม 

ของโปรตุเกสมากอ่น พบกบัสถาปัตยกรรมท่ีงดงามตึกราม 

บา้นชอ่งและอาคารโบราณตา่งๆ ไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ยา่ง 

ดี ไมว่า่จะเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวดัตา่งๆ ท่ี 

มีมาต ัง้แตส่มยัราชวงศห์มิงหรือโบสถเ์กา่แกล่กัษณะสถา  

 

ปัตยกรรมบารอคหรือโคโลเนียลของชาวตะวนัตก  

วดัอาม่า: หรือศาลเจา้แม่ทบัทิม สรา้งข้ึนเพ่ืออุทิศถวาย

ใหก้บัอามา่องคเ์ทพธิดาแหง่ทอ้งทะเล ภายในมีศาลเจา้และกอ้น

หินขนาดใหญซ่ึ่งแกะสลกัเป็นรูปเรือส าเภาโบราณ บริเวณ

ดา้นหนา้วดัมีรูปปั้นสิงโตหินอยู ่2 ตวั เช่ือกนัวา่หากใครได ้

หมุนลูกแกว้ท่ีอยูใ่นปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พรอ้มกบัต ัง้จิต

อธิษฐานแลว้จะสมหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา  

 รา้นขนม: ใหท้า่นแวะชิมและเลือกซ้ือของฝาก พบกบัหมูแผน่, 

ปลาเค็ม, ขนมเมียจา๋-ผวัจา๋, ทองมว้น, ท็อฟฟ่ีนม เป็นตน้ 

  เจา้แม่กวนอิมสีทอง: โปรตุเกสสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊เน่ืองจากสง่มอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีน องครู์ปปั้น

เป็นสีทองมีพระพกัตร์ละมา้ยชาวตะวนัตกประดิษฐานบนดอกบวั บริเวณน้ีเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวมาเกา๊นิยมมาพกัผอ่น

มากท่ีสุดแหง่หน่ึง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
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บ่าย  โบสถเ์ซนตป์อล: สรา้งข้ึนตน้ศตวรรษท่ี17 มี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ และเป็น

สญัลกัษณป์ระจ าเมืองมาเกา๊  

  โบสถแ์หง่น้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแหง่แรก

ของชาวตะวนัตกในดินแดนตะวนัออกไกล ตอ่มา

ในปีค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอ้ยา่งรุนแรงท าให ้

โบสถเ์ซนตป์อลคงเหลือแคเ่พียงบานประตูและ

บนัไดทางเขา้ดา้นหนา้ท่ีสงา่งาม  

  ศาลเจา้นาจา: สรา้งข้ึนต ัง้แตปี่ ค.ศ.1888 เพ่ืออุทิศใหแ้กยุ่วเทพนาจา หรือท่ีชาวจีนเรียกกนัวา่ “นาจาไทจ้ื้อ” เพ่ือ

ขอใหท้า่นคุม้ครองจากกาฬโรคท่ีระบาดอยา่งรุนแรงไปท ัว่มาเกา๊ในขณะนั้น (เทพนาจาไดม้าเขา้ฝันชาวบา้นเพ่ือบอกให ้

น าน ้าจากเทือกเขาและผสมกบัยาสมุนไพรจีนรักษาโรคจนหายในท่ีสุด ชาวบา้นจึงพากนัสรา้งศาลถวายแดเ่ทพนาจา) 

ศาลเจา้นาจาเป็นศาลขนาดเล็กประกอบดว้ยโถงกลางและศาลาส าหรับการสวดภาวนา ตอ่มาไดร้บัการยกย่องเป็น

มรดกโลกของ Unesco ในปี 2005 ชาวมาเกา๊เช่ือกนัวา่หากไดข้อพรจากเทพนาจาใหเ้ด็กท่ีเราดูแลอยูเ่ย็นเป็นสุข, 

แข็งแรง, อยูใ่นโอวาทและเป็นเด็กดี มีความร่มเย็นเป็นสุข มีชีวิตท่ีมีแตค่วามเจริญรุ่งเรือง  

 เซนาโดส้แควร:์ ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิง ซ่ึงโดดเดน่ดว้ยพ้ืนถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืนเปรียบเสมือนทอ้ง

ทะเลอนัสมบูรณ ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีรวมไวซ่ื้งรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย รา้นขายเส้ือผา้แฟชัน่, รา้นจ าหน่ายของท่ี 

  ระลึก รวมไปถึงรา้นขนมอบ, ขนมพ้ืนเมือง เป็นตน้ 

   The Venetian Macau: ชมบรรยากาศภายในท่ี

ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมในประเทศ

อิตาลี ประกอบไปดว้ยคาสิโนท่ีใหญท่ี่สุดในโลก

กวา้งขนาดเทา่กบัสนามฟตุบอล พบกบั The 

Grand  Canal ซ่ึงจะมีสว่นของรา้นคา้แบรนดเ์นม

ท ัง้หลายกวา่ 300 รา้นคา้ โดยมีล าคลองและ

บริการพายเรือกอนโดลา่พรอ้มขบักลอ่มดว้ย

เสียงเพลงสไตลโ์อเปร่า 

  (อาหารเย็น อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือไม่

เสียเวลาในการเท่ียวชม) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสูฮ่่องกง โดยเรือเฟอรร่ี์ (1 ชัว่โมง)  

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั CRUISE Hotel/ KINGS Hotel/ M1 Hotel/ I Club Ma Tai Wain Hotel หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) วดัหวงัตา้เซียน – วดัเชอกงุ – โรงงานจิวเวอรร่ี์– รา้นหยก             (เชา้/กลางวนั/-) 

      วดัเจา้แม่กวนอิมยืมเงิน - ถนนนาธาน- ฮ่องกง– กรุงเทพฯ   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (5) พบกบั..ฮะเกา๋, โจก๊, ซาลาเปา, ขนมจีบ ฯลฯ  

วดัหวงัตา้เซียน: หรือเทพเจา้แห่งสุขภาพดี มาท่ีน่ีคนมกัขอใหสุ้ขภาพดีหรือหายป่วย ต านานเลา่วา่รูปปั้นองค ์เทพ

เจา้หวอ่งไทซิ่นถูกน ามาจากมณฑลกวางซีตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยเหลียงไดน้ ามาประดิษฐานอยูท่ี่รา้นขายยา  

  สมุนไพรของเขา เม่ือชาวบา้นมาซ้ือยาก็ไดก้ราบไหวข้อใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จ็บตา่งๆ และนั่นก็ท าใหเ้กิดเสียง  

ร ่ าลือตอ่กนัวา่เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิจริงสามารถชว่ยรักษาโรคภยัใหห้ายขาดได ้ทวา่วนัหน่ึงรา้นขายยาไดเ้กิดไฟไหม ้เหลียง 
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  จึงหยุดกิจการขายยากอ่น

ไดร้ับบญัชาจากหวอ่งไท

ซิน (ในฝัน) ใหไ้ปสรา้งวดั

แหง่ใหมห่า่งจากทา่เรือเป็น

ระยะทางกวา่ 3,600 กา้ว 

ใกลก้บัหมูบ่า้นชุกหยวน

ทางขวาของทา่เรือเกาลูน เขาจึงจดัการสรา้งวดัแหง่ใหมข้ึ่น และไดต้ ัง้ช่ือวา่วดัหว่องไทซิ่น  

  โรงงานจิวเวอรร่ี์: ไดเ้ชิญซินแสช่ือดงัจดัวางต าแหน่งของเคร่ืองประดบัแตล่ะเม็ดใหเ้ขา้กบักงัหนัซ่ึงเป็นเคร่ืองรางตาม

หลกัฮวงจุย้ โดยจ าลองเลียนแบบมาจากแชกงเหม่ียว กงัหนัใหญ ่4ใบพดัท่ีชาวฮอ่งกงใหค้วามเล่ือมใสศรัทธา วดัเชอ

กงุ: สรา้งเพ่ือเป็นเกียรติแกเ่ทพเชอคุง แมท่พั

แหง่ราชวงศซ์ง่ผูมี้ช่ือเสียงท ัง้ดา้นการรบ, ผดุง

คุณธรรมและชว่ยขจดัปัดเป่าโรคภยัส่ิงไมดี่

ท ัง้หลายออกไปได ้โดยสรา้งข้ึนครั้งแรกเม่ือ 

300 ปีกอ่น ตอ่มาราวปี 1993 จึงไดส้รา้งวดั

แหง่ใหมข้ึ่นมาทดแทนของเดิมและน ารูปปั้น

ทา่นนายพลท่ีมีความสูงถึง 10 ม. เขา้ ไปต ัง้ไว ้

ในอารามดา้นในพรอ้มดว้ยรูปปั้น 8 เซียนแหง่

ลทัธิเตา๋ ซ่ึงอยูบ่ริเวณทางเดินดา้นนอกซา้ย-

ขวา ทุกวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮอ่งกงจะเดินทางมาท่ีวดัแหง่น้ีเพ่ือถวายกงัหนัลม เพราะเช่ือวา่กงัหนั

ลมน้ีจะชว่ยพดัพาส่ิงช ัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัน าพาแตค่วามโชคดีเขา้มา ใหท้า่นไดห้มุนกงัหนัทองแดง

ตามความเช่ือของชาวฮอ่งกงโดยหมุน 3 รอบ  

  รา้นหยก: ใหท้า่นไดเ้ลือกชมสินคา้ทอ้งถ่ินของฮอ่งกง ตามอธัยาศยั 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

บ่าย  ศาลเจา้แม่กวนอิมยืมเงิน: สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอิมท่ีมีอายุกวา่ 700 ปี ซ่ึงเป็นศาลด ัง้เดิมของเมืองฮอ่งกง ทุกๆ ปี 

คนฮอ่งกงจะมาท าพิธีการยืมเงิน เจา้แมไ่ปบูชาเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแลว้ในชว่งส้ินปีก็จะน ามาคืน 

 ฮารเ์บอร ์พลาซ่า, โอเช่ียน เทอรมิ์นอล(ถนนนาธาน): จุดนัดพบของ ขาชอ้ปท่ีรวมหา้งฯ ขนาดใหญ ่2 แหง่เขา้ 

  ดว้ยกนั (ภายในแบง่ออกเป็นสองสว่น คือ สว่นพลาซา่และรา้นคา้ของทางหา้งฯ) โดยเนน้ขายสินคา้จากแบรนดด์งั

ระดบัโลกและแบรนดท์ ัว่ไปท ัง้ในประเทศและตา่งประเทศรวมแลว้กวา่ 700 รา้นคา้ พบกบั DFS Galleria หา้งฯ ปลอด

ภาษีท่ียกขบวนแบรนดห์รูจากท ัว่โลก เชน่ Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, Coach, 

Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาใหท้า่นไดเ้ลือกชอ้ปอยา่งจุใจ 

(อาหารเย็น อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เสียเวลาในการชอ้ปป้ิง) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินฮอ่งกง   

20.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี HX – 779 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (7) 

22.50  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ :  

Fun 4 : ฮ่องกง – มาเก๊า – พีคแทรม– ไหวพ้ระ 8 วดั (HX) 3 วนั  2 คืน 

Period 
ผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

เด็ก ต า่กว่า 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต า่กว่า 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเด่ียว 

13 – 15 กรกฎาคม 2562 18,999.- 18,999.- 18,499.- 4,000.- 

20 – 22 กรกฎาคม 2562 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,500.- 

27 – 29 กรกฎาคม 2562 21,999.- 21,999.- 21,499.- 4,000.- 

3 – 5 สิงหาคม 2562 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,500.- 

10 - 12 สิงหาคม 2562 19,999.- 19,999.- 19,499.- 4,000.- 

17 – 19 สิงหาคม 2562 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,500.- 

24 - 26 สิงหาคม 2562 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,500.- 

31 สิงหาคม – 2 กนัยายน 2562 17,499.- 17,499.- 16,999.- 4,000.- 

7 – 9 กนัยายน 2562 17,499.- 17,499.- 16,999.- 4,000.- 

14 –16 กนัยายน 2562 17,499.- 17,499.- 16,999.- 4,000.- 

21 - 23 กนัยายน 2562 17,499.- 17,499.- 16,999.- 4,000.- 

12 –14 ตุลาคม 2562 21,999.- 21,999.- 21,499.- 4,000.- 

19 - 21 ตุลาคม 2562 19,999.- 19,999.- 19,499.- 4,000.- 

26 – 28 ตุลาคม 2562 18,999.- 18,999.- 18,499.- 4,000.- 

 

***เง่ือนไขส าหรบัการจองทวัร*์** 

1. **ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ช าระพรอ้มเงินค่าทวัร ์1,000 บาท / ผูโ้ดยสาร 1 ท่าน** 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ข้ึนไป ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพรอ้มคณะจากเมืองไทย, มีไกดท์อ้งถ่ินคอยดูแล  

    ณ ฮอ่งกง) 

3. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ข้ึนไป ออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพรอ้มคณะจากเมืองไทย) 

4. การทอ่งเท่ียวประเทศฮอ่งกง, มาเกา๊ นัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวดงักลา่ว คือ  

   รา้นหยก, รา้นจิวเวอร์ร่ี, รา้นขนม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัร์เพ่ิมทา่นละ 800 HKD/ ทา่น ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแลว้ 

5. ต ัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาโปรโมชัน่ของสายการบิน ตอ้งท าการจองพรอ้มหนา้พาสและเม่ือท่ีนั่งคอนเฟิรม์ ตอ้งท าการจา่ยเงินคา่ทวัร์ 

   เต็มจ านวนทนัที และเม่ือออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได ้

 

อตัราค่าบริการรวม 

*คา่ต ัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง-กรุงเทพฯ) ช ัน้ทศันาจรตามรายการ (กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสียคา่เปล่ียนแปลง หรือตอ้งซ้ือ 

  ตัว๋เด่ียวท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) และภาษีสนามบินทุกแหง่ 

*คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการระบุ พกัหอ้งละ 2 ทา่น (กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีทา่นตอ้งการ เพ่ือความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง :  
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  Twin = หอ้ง 2 เตียง : Double = หอ้ง 1 เตียงใหญ ่: Single = หอ้งเตียงเด่ียว : Triple = หอ้ง 3 เตียง : หากไมมี่การระบุ ทาง

บริษัทฯ ขออนุญาติจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัทา่น 

*คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุในรายการ (หากทา่นไมท่านอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไมส่ามารถคืนเงินได)้  

*คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

*คา่น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทา่นละ ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 

*คา่มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 

*คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดั 

  ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

**ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ช าระพรอ้มเงินค่าทวัร ์1,000 บาท / ผูโ้ดยสาร 1 ท่าน** 

*คา่ท าหนังสือเดินทางไทยและคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถื้อหนังสือเดินทางตา่งชาติ 

*คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

*คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีมีน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม 

*คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท,์ คา่มินิบาร์ ฯลฯ 

*คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% คิดจากยอดบริการ  

 

เง่ือนไขการจอง  

1. มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท สง่เอกสารการโอนเงินและหนา้หนังสือเดินทางมาท่ีบริษัทฯ 

2. สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 15 - 20 วนั 

 

เง่ือนไขการยกเลิก  

1. ยกเลิกการเดินทาง กอ่นการเดินทาง 30 วนั คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วนั คิดคา่ใชจ้า่ย 50% เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ในทุกกรณี 

4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ท ัง้หมดในทุกรณี 

 

หมายเหตุ 

1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทาง บริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้หรือจาก 

อุบติัเหตุตา่งๆ 

3.หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมร่ับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นไดช้ าระ 

ไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

4.บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม ่ 

ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่ง  

ประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.ราคาน้ีคิดตามราคาต ัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาต ัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต ัว๋เคร่ืองบินตาม  

สถานการณด์งักลา่ว 

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน, 

บริษัทฯ ขนสง่ หรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินให ้

ส าหรับคา่ บริการนั้นๆ 

8.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของบริษทัฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย 

ผูมี้อ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นั้น 

9.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ

บิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆท ัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

***เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต  

ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 

***ฮอ่งกง รณรงคเ์ร่ืองการใชถุ่ง  กรณีไปซ้ือของตามรา้นคา้ทุกรา้นโดยถา้ตอ้งการถุงจาก  

รา้นคา้ ตอ้งจา่ยเพ่ิมอีก 50 เซ็นต ์กรุณา พกถุงผา้ไปดว้ยทุกครั้งท่ีจบัจา่ยซ้ือของทุกชนิด 

 

 

 

 

 


