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              รหสัโปรแกรมทวัร ์  HKG 9TM 3D2N JUL17–EK-W02 

 
 

ฮ่องกง ไหวพ้ระ 9 วดั 

จุดเด่น 

 
 บนิ EMIRATES เครือ่งบนิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก A380  สิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบครัน 

 Symphony of Light โชวแ์สง ส ีเสยีง ทีอ่ลงักำรทีส่ดุ  

 ไหวพ์ระ 9 วดั วดัหวงัตา้เซยีน, วดัคนุยมั, วดันางช,ี วดัแชกงหมวิ, เจา้แมก่วนอมิ รพีลสัเบยว์ดัหมา่นโหมว, 

วดัทนิหวั, วดัหยวนหยวน, วดัโปหลนิ เสรมิสริมิงคล  

 ชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมรำคำถกูจำกทั่วทกุมมุโลกที ่ยา่นถนนนาธาน 
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ชื่อโปรแกรม ฮ่องกง ไหวพ้ระ 9 วดั   
จ านวน 3 วนั 2 คนื 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - ฮอ่งกง 

 

10:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำร

ขำออก ชั ้น 4 ประตูทำงเขำ้ 9 เคำน์เตอร์ T สำยกำรบิน 
EMIRATES โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ 

 
13:45 น. ออกเดนิทำงสู ่ท่ำอำกำศยำน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง 

โดยเทีย่วบนิที ่EK384 
 

17:30 น. เดนิทำงถึง ท่ำอำกำศยำน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง 

หลงัผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง และตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ย
แลว้ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงผำ่นเสน้ทำงไฮเวยอ์ันทนัสมัย ผา่น

สะพานแขวนซิงหม่า  (TSING MA BRIDGE) ซึ่ง เ ป็ น
สะพำนแขวนทำงรถยนต ์ทีม่ีควำมยำวมำกกว่ำ 2.2 กโิลเมตร 

ซึง่ไดรั้บกำรออกแบบโดยสถำปนิกชือ่ดังระดับโลก นอร์แมน 

ฟอสเตอร ์ระหวำ่งทำงทำ่นจะไดช้มทวิทศันข์องเกำะฮอ่งกง 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่2 
วดัหวงัตา้เซยีน - วดัคุนยมั - วดันางช ี- วดัแชกงหมวิ - เจา้แม่กวนอมิรพีลสัเบย ์วดัหม่านโหมว - 

อสิระชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่            

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (เมนู ติม่ซ ำ) 

จำกนั้นน ำท่ำนชม วดัหวงัตา้เซยีน (วดัที ่1) ตัง้อยู่ใจกลำง
เมือง โดดเด่นดว้ยสถำปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงำม และสงบ

เงียบซึง่วัดแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐำนของเทพเจำ้จีนหลำยองค์
อย่ำงเทพเจำ้หลักของวดัคอื เทพหวังตำ้เซยีน แตข่ำ้งๆ วัดจะม ี

เ ทพ เ จ ้ำ ด ้ำ ย
แดง หรือเทพ

เจำ้หยกโหลว 

เ ป็ น รู ป ปั้ น สี

ท อ ง มี เ สี้ ย ว

พระจันทร์อยู่
ดำ้นหลังประทับอยู่ ซึง่ชำวจนีตอ้งมำขอพรควำมรักกันทีน่ี่ โดย

กำรขอพรกับเทพเจำ้องคน์ีต้อ้งใชด้ำ้ยแดงผูน้ิว้เอำไวไ้ม่ใหห้ลดุ

ระหว่ำงพิธีเพรำะชำวจีนเชื่อว่ำดำ้ยแดงนี่แหละคือเสน้โยง
โชคชะตำดำ้นควำมรัก กำรขอพรเรื่องควำมรักกับเทพหยุค

โหลวทีว่ัดหวังตำ้เซยีนะ ดว้ยกำรผูกดำ้ยแดง ซึง่ท ำไดท้ัง้คน
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โสด และ คนมคีูแ่ลว้ คนโสดก็เป็นกำรขอพรใหเ้จอเนื้อคู่ สว่นคนมคีู ่ก็จะชว่ยท ำใหม้คีวำมรักทีม่ั่นคงและยนืยำว 
จำกนัน้น ำทำ่นสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิที ่Hung Hom Kwun Yum Temple (วดัที ่2) เป็นวัดเกำ่แกข่องฮอ่งกง

สรำ้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นวัดเจำ้แม่กวนอมิทีช่ำวฮ่องกงนับ

ถอืมำก แทบทกุวันจะมคีนมำบชูำขอพรกันแน่นวดั ถำ้ใครทีช่อบ
เสี่ยงเซียมซี ที่นี่ข ึ้นชื่อว่ำแม่นสุดๆ พิเศษกว่ำนั้นนอกจำก

สักกำระขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอัง้เปำจำกเจำ้แม่กวนอมิอกี
ดว้ย ซึง่คนสว่นใหญ่จะนิยมไปในเทศกำลตรุษจนีเพรำะเป็นศริิ

มงคลในเทศกำลปีใหม่  ซึง่ทำงวัดจะจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส ำหรับ

เซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้ำขอพร เมือ่สักกำระขอพรโชค 
ลำภแลว้ก็ใหน้ ำซองแดงมำ

วนเหนือกระถำงธูปหนำ้องค์
เ จ ้ำ แ ม่ ก ว น อิม ต ำ ม เ ข็ ม

นำฬกิำ 3 รอบ และเก็บซอง
แดงนัน้ไวซ้ึง่ภำยในซองจะมี

จ ำนวนเงนิทีท่ำงวัดจะเขยีนไวม้ำกนอ้ยแลว้แต่โชค(สว่นใหญ่จะเกนิลำ้นขึน้

ไป) ถำ้หำกเรำประสพควำมส ำเร็จเมื่อมีโอกำสไปฮ่องกงอกีก็ค่อยกลับไป
ท ำบญุ ไมต่อ้งน ำเงนิจรงิๆ กลับไปถวำยหรอกครับแตโ่ดยกำรซือ้กระดำษไหว ้

เจำ้ไปสกักำระแทน จำกนัน้ท ำทำ่นสู ่วดันางช ีฉหีลนิ - Chi Lin Nunnery 
(วดัที ่3) สรำ้งขึน้ตัง้แตปี่ 1934 และในสมัยรำชวงศถ์ังก็ไดถู้กบรูณะขึน้ใหม่

ประมำณปี 1990 สถำปัตกรรมอำคำรตำ่งๆของวัดท ำจำกไม ้รูปทรำงคลำ้ยวัด

ญี่ปุ่ น  ด ำ้นหน ้ำ วั ดมีส ร ะดอกบั วซึ่ ง เ ป รี ยบ เ สมือนสัญลักษณ์ของ
พระพุทธศำสนำเมือ่เดนิขำ้มทำงเชือ่มมำก็จะเจอกบัสวนสวย สวนหนานเหลยีน ทีไ่ดรั้บอทิธพิลและรูปแบบสวน

มำจำกรำชวงศถ์ัง ส่วนสถำปัตยกรรมต่ำงๆ เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงจีนและญี่ปุ่ น ภำยในสวนมศีำลำสทีอง
ตัง้อยู่กลำงน ้ำ มชี ือ่วำ่ Pavilion of Absolute Perfection บรเิวณโดยรอบเป็นสวนสน เมือ่เดนิถัดเขำ้ไปก็จะพบ

กบัอำคำรไมก้ลำงน ้ำ เป็นรำ้นน่ังดืม่ชำชมบรรยำกำศสวน และมนี ้ำตกขนำดใหญท่ีด่ำ้นในน ้ำตกนัน้เป็นรำ้นคำเฟ่                                                              

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่เพือ่เลอืกซือ้ของฝำกไป
ใหค้นที่ท่ำนรัก หรือเลือกซื้อเป็นของประดับของท่ำนเองซึ่งมี

ลกัษณะสวยงำม โดดเดน่ ซึง่มกีังหันลมทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีน่ยิม และ
เป็นมงคลแก่ผูส้วมใส ่จำกนัน้ น ำท่ำนหมุนกังหันเสรมิบำรมทีี ่วดั

แชกงหมวิ (วดัที ่4) หรือวัดกังหันน ำโชค วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ ำบลซ่ำ

ถิน่ซึง่ถอืเป็นชำนเมอืงของ  ฮอ่งกง เป็นวดัเกำ่แกข่องฮอ่งกง สรำ้ง
ขึน้เมื่อ 400 กว่ำปีผ่ำนมำแลว้ในสมัยรำชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชำใน

เรือ่งควำมศกัดิส์ทิธิใ์นดำ้นของโชคลำภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูป
ปั้นเจำ้พ่อแชกง และดำบไรพ้่ำยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ ำวัด และวัด

แชกง ยังเป็นที่มำของจี้กังหันน ำโชคที่มีชือ่เสยีงของวงกำรกำร

ท่องเที่ยวฮ่องกง 
ที่ไม่ว่ ำทัว ร์ไหน

ที่มำฮ่องกง เป็น
ต ้อ ง เ ลื อ ก เ ช่ ำ

เ ลื อ กซื้ อ สิน ค ้ำ
มงคลชิ้นนี้  เพื่อ

เสริมสร ำ้งบำรมี 

แ ล ะ ศิ ริ ม ง ค ล
ใหก้ับชวีติดว้ยกัน

ทั ้งสิ้นท่ำนสู่หำด
ทรำย อ่าวรพีลัส ์
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เบย ์(วดัที ่5) หำดทรำยรูปจันทรเ์สีย้วทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตรไ์ปหลำย
เรือ่ง มรีูปปัน้ของ เจำ้แมก่วนอมิ และเจำ้แมท่นิโห่วซึง่ท ำหนำ้ทีป่กป้องคุม้ครองชำวประมง โดดเดน่อยู่ทำ่มกลำว

ทีท่อดยำวลงสูช่ำยหำด ใหท้ำ่นไดน้มัสกำรขอพรจำกเจำ้แม่กวนอมิ และเทพเจำ้แห่งโชคลำภเพือ่เป็นสริมิงคล 

และใหท้ำ่นไดข้ำ้มสะพำนตอ่อำยซุึง่เชือ่กันวำ่ขำ้มหนึง่ครัง้จะมอีำยเุพิม่ขึน้ 3 ปี จำกนัน้น ำทำ่นสู ่วดัหมา่นโหมว 
(Man Mo Temple) (วดัที ่6) สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปี 1847 และไดรั้บกำรขึน้ทะเบียนเป็นสมบัตปิระจ ำฮ่องกง 

ภำยในวัดจะมเีทพเหวนิชำงตีจ้วนิ (Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพดำ้นบุน๋ และเทพเจำ้กวนอู (Mo) เทพแห่ง
สงครำมเป็นเทพดำ้นบู ้เป็นทีน่ยิมของนักเรียน นักศกึษำ ซึง่นิยมกันมำตัง้แตใ่นอดตีทีผู่ต้อ้งกำรสอบจอหงวน

มักจะมำกรำบไหวข้อพรซึง่ภำยในจะมกีำรจุดธูปวงสแีดง เต็มเพดำนไปหมด พรอ้มกับกระดิง่ส ำหรับขอพรที่

ดำ้นขำ้งดว้ย โดยในบริเวณรัว้เดยีวกันจะมีอกี 2 อำคำรคอื Lit Shing Kung ทีส่รำ้งขึน้เพื่อสักกำระเทพต่ำงๆ
มำกมำยบนสรวงสรรค ์และ Kung Sor ซึง่เป็นเหมอืนหอประชมุของคนในชมุชน น ำท่ำนสูย่่ำน จมิซาจุย่ ถนน

นาธาน อสิระชอ้ปป้ิง!! ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมจำกทัว่ทกุมมุโลกทำ่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ประเภท
ตำ่งๆ อย่ำงเต็มอิม่จุใจ ไม่วำ่คณุจะมรีสนยิมแบบไหนหรอืงบประมำณเทำ่ใด ศนูยก์ำรคำ้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุ

สิง่ทีค่ณุตอ้งกำรศนูยก์ำรคำ้ทีก่วำ้งขวำงเหลำ่นี้ เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมของดไีซเนอร์
นำนำชำตชิือ่ดังจำกทั่วทุกมุมโลกอกีทัง้ยังเป็นทีท่ีคุ่ณสำมำรถจะอิม่เอมกับอำหำรชัน้เลศิบรรยำกำศหรู เลอืก

อร่อยกับรำ้นอำหำรรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคำ้ Brand Name ชัน้

น ำทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมำกกวำ่ 700 รำ้น อำท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY 
MARK & SPENSOR เป็นตน้ 

                                     
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

น ำทกุทำ่น ชม Symphony of Lights ควำมมหัศจรรยเ์ริม่ตน้

ในเวลำ 20.00 น. ทกุค ำ่คนื กำรแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระกำร
ตำทีไ่ดรั้บกำรบันทกึในกนิเนสบุ๊ควำ่เป็นกำรแสดงแสงและเสยีง

ถำวรทีย่ ิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อำคำรตกึระฟ้ำ
ส ำคัญต่ำงๆ ที่ตั ้งอยู่สองฟำกฝ่ังของอ่ำววิคตอเรียโดยบน

ดำดฟ้ำของตกึเหลำ่นี้  ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติช์

ก็จะส่องแสงสว่ำงตระกำรตำเป็นสีต่ำงๆ แสดงใหเ้ห็นถึง
บรรยำกำศอนัคกึคกัของฮอ่งกงได ้

 
ทีพ่กั  PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่           

                                       

วนัที ่3 
วดัเจา้แมท่บัทมิทนิหวั - วดัหยวนหยวน - วดัโปหลนิ - อสิระชอ้ปป้ิง CITYGATE - สมุทรปราการ (ทา่
อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (เมนู ติม่ซ ำ) 
 จำกนัน้น ำทำ่น วดัเจา้แมท่บัทมิ ทนิหวั (Tin Hau Temple) 

(วดัที ่7) เป็นวดัเกำ่แกแ่ละส ำคัญอกีวัดหนึง่ของฮอ่งกง เพรำะ
ในสมัยกอ่นฮอ่งกงเป็นเพยีงหมู่บำ้นชำวประมง ซึง่เคำรพนับถอื

เจำ้แม่ทับทิม
ว่ ำ เ ป็ น เ ท พี

แ ห่ ง ท ะ เ ล 

เ พื่ อ ใ ห ้
เ ดิ น ท ำ ง

ป ล อ ด ภั ย 
เวลำออกไป

ท ำงำนไกลๆ

ห รื อ อ อ ก ห ำ
ปลำ นอกจำกกำรมำสักกำระบชูำเจำ้แม่ทับทมิในเรื่องของกำร

เดนิทำงใหป้ลอดภัยแลว้ ไฮไลทส์ ำคัญอกีอย่ำงหนึ่งของ วัด
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เจำ้แม่ทับทมิ ทนิหัว (Tin Hau Temple) จะเป็นขดธูปสแีดงขนำดใหญ่ ทีแ่ขวนอยู่ตำมเพดำนดำ้นในวหิำรของ
วดัเต็มไปหมด จะยิง่สวยงำมในยำมทีม่แีสงแดงสอ่งลงมำเหมอืนเป็นล ำแสงสอ่งทะลคุวันธูปแปลกตำยิง่นัก สว่น

อำคำรของวัดก็จะเป็นสถำปัตยกรรมแบบวัดจีน สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ. 1876 โดยทำงเขำ้ของวัดจะอยู่ตดิกับ

สวนสำธำรณะเล็กๆทีม่ตีน้ไมใ้หญห่ลำยตน้ ใหบ้รรยำกำศร่มรืน่ จำกนัน้น ำทำ่นสู ่วดัหยวนหยวน (Yuen Yuen 
Institute) (วดัที ่8) เป็นวัดเกำ่แกข่นำดใหญ่ทีม่คีวำมพเิศษหลำยอย่ำงรวมกันอยู่ เป็นวัดเพยีงแห่งเดยีวของ

ฮอ่งกงทีเ่ผยแพร่ศำสนำหลักของจนีทัง้ 3 ศำสนำในวัดเดยีวกัน คอื พุทธ, เต๋ำ และขงจือ้ สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ. 
1950 ตัง้อยู่ในเขต new territories หรือ ดำ้นบนของฝ่ังเกำลูน (Kowloon) ซึง่มลีักษณะเป็นเนินเขำห่ำงไกล

จำกตัวเมืองท ำใหม้ีบรรยำกำศเงียบสงบ ร่มรื่น ภำยในมีอำคำรหลำยอย่ำงอยู่รวมกัน เช่น วัด ศำลเจำ้ ศำลำ 

เจดยี์ และสวน โดยมีอำคำรไฮไลท์คอื วหิำรสวรรคท์ีเ่ป็นอำคำรรูปทรง 6 เหลีย่ม สรำ้งขึน้ตำมแบบของวัด
ทอ้งฟ้ำ Tian Tan ของเมอืงปักกิง่ประเทศจนี ซึง่ภำยในมหีนิตำมธรรมำชำตทิีม่รีุปร่ำงน่ำสนใจตำ่งๆ อยู่ทีช่ัน้ 1, 

เทพตำมโหรำศำสตรจ์นีทีส่มัพันธก์ับปีนักกษัตรหรอืปิเกดิ ไทสว่ยเอี๊ย (Tai Sui, 太歲) อยู่ทีช่ัน้ 2 มพีระพุทธรูป 

และศำสดำของทัง้ 3 ศำสนำ อยูท่ีช่ัน้ 3 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เกาะลนัเตา ซึง่มขีนำดใหญ่เป็นสอง
เท่ำของเกำะฮ่องกง และเป็นเกำะที่มีขนำดใหญ่ที่สุดใน

คำบสมทุรฮอ่งกงและน ำทำ่นขึน้สู ่หมูบ่า้นนองปิง (ขึน้นองปิง
โดยรถโค้ช) 

พ บ กั บ
สถำปัตยกรรม

จนีโบรำณของ

หมูบ่ำ้นนองปิง 
เ ต็ ม ไ ป ด ้ว ย

ร ้ำ น อ ำ ห ำ ร 
รำ้นกำแฟ รำ้น

ขำยของที่ระลึกมำกมำย น ำท่ำนสู่ วดัโปหลนิ (วดัที่ 9) 

นมัสกำร พระใหญท่นิถา่น พระใหญ่นี่มคีวำมสูงถงึ 34 เมตร 
สรำ้งจำกทองสัมฤทธิ ์เป็นพระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่

พระหัตถ์ดำ้นขวำยกขึน้ควำมหมำยคอืขจัดปัดเป่ำควำมทุกข์ 
พระหัตถด์ำ้นซำ้ยวำงทีห่นำ้ตักเพือ่รับค ำขอพรจำกผูท้ีม่กีรำบไหว ้รอบขำ้งองคพ์ระมเีทวดำ 6 องค ์ก ำลังถวำย

สิง่ของมคีวำมหมำยถงึ ควำมด ีเมตตำ อดทน สงบ สมำธ ิและปัญญำ ใตฐ้ำนบวัมพีพิธิภัณฑ ์ภำยในแบง่ออกเป็น 

3 หอ้ง ไดแ้ก ่ภำพวำดสนี ้ำมันบอกเลำ่เกีย่วกบัประวตัคิวำมเป็นมำของพระพุทธเจำ้ วงลอ้พระพุทธธรรม และพระ
บรมสำรีรกิธำตุ จำกประเทศศรีลังกำ จำกนัน้อสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมที ่CITYGATE OUTLETS แหล่ง

รวมสนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำมำกกวำ่ 40 แบรนดด์งั 
 

18:00 น. ออกเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำน เช็กแล็บกอ๊ก  
 

21:15 น. ออกเดนิทำงกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ EMIRATES เทีย่วบนิที ่EK385 

 
23:15 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทับใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
6 

              รหสัโปรแกรมทวัร ์  HKG 9TM 3D2N JUL17–EK-W02 

 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

วซีา่ 
- 

เดอืน  พฤษภาคม 

26 พ.ค. 60 - 28 พ.ค. 60  15,888 15,888 14,888 5,900 - 

เดอืน  มถินุายน 

02 ม.ิย. 60 - 04 ม.ิย. 60  16,888 16,888 15,888 5,900 - 

10 ม.ิย. 60 - 12 ม.ิย. 60  15,888 15,888 14,888 5,900 - 

16 ม.ิย. 60 - 18 ม.ิย. 60  16,888 16,888 15,888 5,900 - 

30 ม.ิย. 60 - 02 ก.ค. 60  16,888 16,888 15,888 5,900 - 

เดอืน  กรกฎาคม 

01 ก.ค. 60 - 03 ก.ค. 60  15,888 15,888 14,888 5,900 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่ำ่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำจองตัว๋ทีส่ำมำรถเลือ่นเวลำ และวนัเดนิทำงได ้เพรำะจะมบีำง

กรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นวนัเวลำบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม หรอืแพอ้ำหำรเนือ้สตัวบ์ำงประเภท ใหท้ำ่นโปรดระบมุำใหช้ดัเจน 

 กรุณำสง่รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ใหก้ับเจำ้หนำ้ทีห่ลังจำกทีไ่ดช้ ำระค่ำมัดจ ำทัวร ์หรอืค่ำทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวหลำยทำ่น กรุณำแจง้รำยชือ่คูน่อนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นำมสกุลผดิ ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรสง่ส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์ใหท้ำงบรษัิทในกำรออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งมกีำรแจง้ลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำงตำมขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถำ้แจง้หลังจำกเจำ้หนำ้ที่

ออกเอกสำรทกุอยำ่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจำกทีท่ำ่นไดช้ ำระคำ่มัดจ ำ และคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภำยใน 3-7 วนั กอ่นกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมำยเตรยีมตวักำรเดนิทำงใหท้ำ่นทำงอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่ำ่นไดร้ะบไุว ้

 รำคำทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัตำมวนัเดนิทำงทีร่ะบเุทำ่นัน้ 

 ทำงบรษัิทไม่มนีโยบำยในกำรจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคำ้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจ่ำยค่ำพักเดีย่ว

เพิม่ตำมรำคำทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรเ์ทำ่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีำยกุำรใชไ้มน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน กอ่นหมดอำย ุนับจำกวนัเดนิทำง ไป-กลบั 

 ลกูคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ทา่น อำจมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมำตรำฐำนโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บำงประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ ำหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทำงไปตำ่งประเทศ จะตอ้งมกีำรเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้ำใจกับ

ผูใ้หบ้รกิำรในสว่นตำ่งๆ จงึรบกวนทกุทำ่นเตรยีมคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนำ้ทัวรร์ะหวำ่งกำรเดนิทำง 
 กำรท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนั้นจะตอ้งมีกำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรัฐบำล รำ้นจิวเวลรี่ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยวของประเทศจีนแต่ไม่ไดม้ีกำรบังคับซื้อ หำกท่ำนใดไม่เขำ้รำ้นดังกล่ำวจะตอ้งจ่ำยค่ำทัวร์เพิ่มท่ำนละ 

300HKD ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขดงักลำ่วแลว้ 

 กรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรเปลีย่นผูเ้ดนิทำง มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น (กอ่นวนัเดนิทำง 5 วนัเทำ่นัน้) 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ EMIRATES 

 ค่ำทีพั่กโรงแรมระดับมำตรำฐำนหรือเทียบเท่ำ 3-4 ดำว ส ำหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร์ กำร

แขง่ขันกฬีำ หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อำจจะมกีำรปรับเปลีย่น
โปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 
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 คำ่อำหำรครบทกุมือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร ทำงบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 

 คำ่รถรับ – สง่สนำมบนิ และตลอดรำยกำรทวัร ์

 คำ่อตัรำเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร  

 คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน ำเทีย่ว และกำรอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิ ทำ่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกันกำรเดนิทำงเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จำ้หนำ้ของบริษัท** อัตรำเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บำท ขึน้อยู่ระยะเวลำกำร

เดนิทำง 

 คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงำนขบัรถทีช่ ำนำญทำง (ไมร่วมทปิพนักงำนขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่บรกิำร และคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร 

 คำ่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คำ่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนยีมคอื 120 HKD /ทา่น  

ตลอดทรปิกำรเดนิทำง 
 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด ฉะนัน้กระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดังนี้ กระเป๋ำ

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ ำนวนไมเ่กนิทำ่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ัง่เพิม่ คำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร และส ำหรับรำคำนีท้ำงบรษัิทจะไมร่วมคำ่ภำษีทอ่งเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 

 คำ่ท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%, คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 

 คำ่ยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญใ่นโรงแรมทำ่นละ 1 ใบ 

 คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอรต์ ตำ่งดำ้ว กรุณำเตรยีมเอกสำรคอื 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว 3. ใบส ำคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ถำ้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝำก (ถำ้ม)ี 6. รูปถำ่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทำงบรษัิทจะเป็นผูด้ ำเนนิกำร
ยืน่วซีำ่ใหท้ำ่น โดยช ำระคำ่บรกิำรตำ่งหำก (ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรือ่งแจง้

เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีำ่) 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พำสปอรต์  ☐  วซีำ่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นล่วงหนำ้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ทำ่น ซึง่ในกรณีนี้ 
ทำงบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ (ถำ้ม)ี หรอืจัดหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรือไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจลตำ่งๆ 

3. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเนื่องจำกควำม

ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผู ้
เดนิทำงเนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติ

สอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษัิทไม่อำจคนืเงนิให ้
ท่ำนไดไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวซี่ำ อันสบืเนื่องมำจำก
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ผูโ้ดยสำรเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับ
ชำวตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้วทีพ่ ำพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 
5. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมัดจ ำ หรือทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิท หรือช ำระโดยตรงกับทำงทำง

บรษัิทจะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบ และยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณำจองลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงพรอ้มช ำระมัดจ ำ งวดแรก 5,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช ำระทนัทกีอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำง  

 

การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนำ้ 16 – 20 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 11 – 15 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนำ้ 1 – 10 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทำง, ถกูปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำร

เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได ้คือ 
คำ่ธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืลำ่ชำ้ของสำย

กำรบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
กำรควบคมุของบรษัิทฯ 

 
 


