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ฮ่องกง เฮง เฮง เฮง ตลอดปี 

จุดเด่น 

 

 บนิ EMIRATES เครือ่งบนิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก A380  สิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบครัน 

 Symphony of Light โชวแ์สง ส ีเสยีง ทีอ่ลงักำรทีส่ดุ  

 ไหวพ์ระ 9 วดั  

o วดัหวงัตา้เซยีน ขอพรเรือ่ง สขุภำพ โชคลำภ    
o วดัคนุยมั ขอพรเรือ่ง กูเ้งนิ โชคลำภ 

o วดันางช ีขอพรเรือ่ง ชือ่เสยีง โชคลำภ 
o วดัแชกงหมวิ ขอพรเรือ่ง ธรุกจิ  

o เจา้แมก่วนอมิ รพีลสัเบย ์ขอพรเรือ่ง 99 ประกำศ  
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o วดัหมา่นโหมว ขอพรเรือ่ง สอบเลือ่นขัน้ เลือ่นต ำแหน่ง  
o วดัทนิหวั ขอพรเรือ่ง ชือ่เสยีง โชคลำภ 

o วดัหลง่โหมว่ ขอพรเรือ่ง กำรเดนิทำงใหป้ลอดภัย 
o วดัโปหลนิ พระใหญน่องปิง เสรมิสริมิงคล  

 พรอ้มน ัง่กระเชา้นองปิง ชมววิฮอ่งกงแบบ 360 ฮงศำ 

 ชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมรำคำถกูจำกทั่วทกุมมุโลกที ่ยา่นถนนนาธาน 

 
ชื่อโปรแกรม ฮ่องกง เฮง เฮง เฮง ตลอดปี   

จ านวน 3 วนั 2 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - ฮอ่งกง - Symphony of Lights   

 

10:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำร
ขำออก ชั ้น 4 ประตูทำงเขำ้ 9 เคำน์เตอร์ T สำยกำรบิน 

EMIRATES โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ 

 
13:45 น. ออกเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำน เช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง 

โดยเทีย่วบนิที ่EK384 
 

17:30 น. เดนิทำงถึง ท่ำอำกำศยำน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง 

หลงัผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง และตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ย
แลว้ น ำทกุทำ่นชม  Symphony of Lights  ควำมมหัศจรรย์

เริม่ตน้ในเวลำ 20.00 น. ทกุค ำ่คนื กำรแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอด
ตระกำรตำทีไ่ดรั้บกำรบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่ำเป็นกำรแสดงแสง

และเสยีงถำวรทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลก ครอบคลมุพืน้ทีอ่ำคำรตกึ
ระฟ้ำส ำคัญตำ่งๆ ทีต่ัง้อยู่สองฟำกฝ่ังของอ่ำววคิตอเรยีโดยบน

ดำดฟ้ำของตกึเหลำ่นี้ ประดับไปดว้ยแสงไฟซึง่เพยีงกดสวติชก็์

จะส่องแสงสว่ำงตระกำรตำเ ป็นสีต่ำงๆ แสดงใหเ้ห็นถึง
บรรยำกำศอนัคกึคกัของฮอ่งกงได ้

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั  PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่2 
วดัหวงัตา้เซยีน - วดัคุนยมั - วดันางช ี- วดัแชกงหมวิ - เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์- วดัหมา่นโหมว - 
อสิระชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (เมนู ต ิม่ซ า) 
จำกนั้นน ำท่ำนชม วดัหวงัตา้เซยีน (วดัที ่1) ตัง้อยู่ใจกลำง

เมือง โดดเด่นดว้ยสถำปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงำม และสงบ
เงียบซึง่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดษิฐำนของเทพเจำ้จีนหลำยองค์

อยำ่งเทพเจำ้หลักของวัดคอื เทพหวงัตำ้เซยีน แตข่ำ้งๆ วดัจะม ี

เทพเจำ้ดำ้ยแดง หรอืเทพเจำ้หยกโหลว เป็นรูปปัน้สทีองมเีสีย้ว
พระจันทร์อยู่ดำ้นหลังประทับอยู่ ซึง่ชำวจนีตอ้งมำขอพรควำม

รักกันทีน่ี่ โดยกำรขอพรกับเทพเจำ้องคน์ี้ตอ้งใชด้ำ้ยแดงผูน้ิ้ว
เอำไวไ้ม่ใหห้ลดุระหวำ่งพธิเีพรำะชำวจนีเชือ่วำ่ดำ้ยแดงนีแ่หละ

คอืเสน้โยงโชคชะตำดำ้นควำมรัก กำรขอพรเรื่องควำมรักกับ

เทพหยคุโหลวทีว่ัดหวงัตำ้เซยีนะ ดว้ยกำรผกูดำ้ยแดง ซึง่ท ำได ้
ทัง้คนโสด และ คนมคีูแ่ลว้ คนโสดก็เป็นกำรขอพรใหเ้จอเนื้อคู่ สว่นคนมคีู ่ก็จะชว่ยท ำใหม้คีวำมรักทีม่ั่นคงและ

ยืนยำว จำกนั้นน ำท่ำนสู่ วดัเจา้แม่กวนอมิที่ Hung Hom 
Kwun Yum Temple (วดัที ่2) เป็นวัดเก่ำแก่ของฮ่องกง

สรำ้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 เป็นวัดเจำ้แม่กวนอมิทีช่ำวฮอ่งกงนับ
ถือมำก แทบทุกวันจะมีคนมำบูชำขอพรกันแน่นวัด ถำ้ใครที่

ชอบเสีย่งเซยีมซ ีทีน่ี่ข ึน้ชือ่ว่ำแม่นสดุๆ พเิศษกวำ่นัน้นอกจำก

สักกำระขอพรแลว้ยังมีพธิขีอซองอัง้เปำจำกเจำ้แม่กวนอมิอกี
ดว้ย ซึง่คนสว่นใหญ่จะนยิมไปในเทศกำลตรุษจนีเพรำะเป็นศริิ

มงคลในเทศกำลปีใหม่  ซึง่ทำงวัดจะจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส ำหรับ
เซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้ำขอพร เมือ่สกักำระขอพรโชค

ลำภแลว้ก็ใหน้ ำซองแดงมำวนเหนือกระถำงธูปหนำ้องคเ์จำ้แม่

กวนอมิตำมเข็มนำฬกิำ 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ึง่ภำยใน
ซองจะมีจ ำนวนเงนิทีท่ำงวัดจะเขยีนไวม้ำกนอ้ยแลว้แต่โชค(ส่วนใหญ่จะเกนิลำ้นขึน้ไป) ถำ้หำกเรำประสพ

ควำมส ำเร็จเมือ่มโีอกำสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ยกลับไปท ำบญุ ไมต่อ้งน ำเงนิจรงิๆ กลบัไปถวำยหรอกครับแตโ่ดยกำร
ซือ้กระดำษไหวเ้จำ้ไปสกักำระแทน จำกนัน้ท ำทำ่นสู ่วดันางช ี

ฉหีลนิ - Chi Lin Nunnery (วดัที ่3) สรำ้งขึน้ตัง้แตปี่ 1934 
และในสมัยรำชวงศถ์ังก็ไดถู้กบูรณะขึน้ใหม่ประมำณปี 1990 

สถำปัตกรรมอำคำรต่ำงๆของวัดท ำจำกไม ้รูปทรำงคลำ้ยวัด

ญีปุ่่ น ดำ้นหนำ้วัดมสีระดอกบัวซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ของ
พระพุทธศำสนำเมื่อเดนิขำ้มทำงเชือ่มมำก็จะเจอกับสวนสวย 

สวนหนานเหลยีนที่ไดรั้บอิทธิพลและรูปแบบสวนมำจำก
รำชวงศถ์ัง สว่นสถำปัตยกรรมตำ่งๆ เป็นกำรผสมผสำนระหวำ่ง

จีนและญี่ปุ่ น ภำยในสวนมีศำลำสทีองตัง้อยู่กลำงน ้ำ มีชือ่ว่ำ 

Pavilion of Absolute Perfection บริเวณโดยรอบเป็นสวนสน 
เมือ่เดนิถัดเขำ้ไปก็จะพบกับอำคำรไมก้ลำงน ้ำ เป็นรำ้นน่ังดืม่ชำ

ชมบรรยำกำศสวน และมนี ้ำตกขนำดใหญท่ีด่ำ้นในน ้ำตกนัน้เป็น
รำ้นคำเฟ่                                                              

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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จำกนัน้พำทำ่นเขำ้ชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่เพือ่เลอืกซือ้ของฝำกไปใหค้นทีท่ำ่นรัก หรอืเลอืกซือ้เป็นของประดับ
ของท่ำนเองซึง่มีลักษณะสวยงำม โดดเด่น ซึง่มีกังหันลมทีม่ีช ือ่เสยีงเป็นทีน่ิยม และเป็นมงคลแก่ผูส้วมใส่ 

จำกนัน้ น ำทำ่นหมนุกังหันเสรมิบำรมทีี ่วดัแชกงหมวิ (วดัที ่4) 
หรือวัดกังหันน ำโชค วัดนี้ตัง้อยู่ที่ต ำบลซ่ำถิ่นซึง่ถือเป็นชำน

เมอืงของ  ฮ่องกง เป็นวัดเก่ำแก่ของฮ่องกง สรำ้งขึน้เมือ่ 400 
กว่ำปีผ่ำนมำแลว้ในสมัยรำชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชำในเรื่องควำม

ศักดิส์ทิธิใ์นดำ้นของโชคลำภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจำ้

พ่อแชกง และดำบไรพ้่ำยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ ำวัด และวัดแช
กง ยังเป็นทีม่ำของจี้กังหันน ำโชคทีม่ีช ือ่เสยีงของวงกำรกำร

ทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่ม่วำ่ทัวรไ์หนทีม่ำฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชำ่
เลือกซื้อสนิคำ้มงคลชิน้นี้ เพื่อเสริมสรำ้งบำรมี และศริิมงคล

ใ ห ้ กั บ ชี ว ิ ต

ดว้ยกันทั ้งสิ้น
ทำ่นสูห่ำดทรำย อา่วรพีลัส ์เบย ์(วดัที ่5) หำดทรำยรูปจันทร์

เสี้ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำ
ภำพยนตรไ์ปหลำยเรือ่ง มรีูปปั้นของ เจำ้แม่กวนอมิ และเจำ้แม่

ทนิโห่วซึง่ท ำหนำ้ทีป่กป้องคุม้ครองชำวประมง โดดเด่นอยู่ทำ่

มกลำวทีท่อดยำวลงสู่ชำยหำด ใหท้่ำนไดน้มัสกำรขอพรจำก
เจำ้แม่กวนอมิ และเทพเจำ้แห่งโชคลำภเพื่อเป็นสริมิงคล และ

ใหท้ำ่นไดข้ำ้มสะพำนตอ่อำยุซึง่เชือ่กันวำ่ขำ้มหนึง่ครัง้จะมอีำยุ
เพิ่มขึ้น 3 ปี จำกนั้นน ำท่ำนสู่ วดัหม่านโหมว (Man Mo 

Temple) (วดัที ่6) สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปี 1847 และไดรั้บกำรขึน้
ทะเบยีนเป็นสมบัตปิระจ ำฮ่องกง ภำยในวัดจะมเีทพเหวนิชำงตีจ้วนิ (Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพดำ้นบุน๋ 

และเทพเจำ้กวนอู (Mo) เทพแห่งสงครำมเป็นเทพดำ้นบู ้เป็นทีน่ยิมของนักเรยีน นักศกึษำ ซึง่นยิมกันมำตัง้แต่

ในอดตีทีผู่ต้อ้งกำรสอบจอหงวนมักจะมำกรำบไหวข้อพรซึง่ภำยในจะมีกำรจุดธูปวงสแีดง เต็มเพดำนไปหมด 
พรอ้มกับกระดิง่ส ำหรับขอพรทีด่ำ้นขำ้งดว้ย โดยในบรเิวณรัว้เดยีวกันจะมอีกี 2 อำคำรคอื Lit Shing Kung ที่

สรำ้งขึน้เพือ่สกักำระเทพต่ำงๆมำกมำยบนสรวงสรรค ์และ Kung Sor ซึง่เป็นเหมอืนหอประชมุของคนในชมุชน 
น ำทำ่นสูย่่ำน จมิซาจุย่ ถนนนาธาน อสิระชอ้ปป้ิง!! ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมจำกทั่วทุกมุมโลก

ท่ำนจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ประเภทต่ำงๆ อย่ำงเต็มอิม่จุใจ ไม่ว่ำ

คณุจะมรีสนยิมแบบไหนหรืองบประมำณเทำ่ใด ศนูยก์ำรคำ้ชัน้
เลศิของฮ่องกงมีทุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งกำรศูนย์กำรคำ้ทีก่วำ้งขวำง

เหลำ่นี้ เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมของ
ดไีซเนอร์นำนำชำตชิือ่ดังจำกทั่วทุกมุมโลกอกีทัง้ยังเป็นที่ที่

คุณสำมำรถจะอิม่เอมกับอำหำรชัน้เลิศบรรยำกำศหรู เลือก
อร่อยกับรำ้นอำหำรรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอ

เชีย่นเทอร์มินัล แหล่งรวมสนิคำ้ Brand Name ชัน้น ำที่มีให ้

เลอืกชม และชอ้ปมำกกวำ่ 700 รำ้น อำท ิESPRIT, EMPORIO 
ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR เป็น

ตน้     
                                 

ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

 
ทีพ่กั  PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่           
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วนัที ่3 
วดัเจา้แมท่บัทมิทนิหวั - วดัหลง่โหมว่ - น ัง่กระเชา้นองปิง - วดัโปหลนิ - อสิระชอ้ปป้ิง CITYGATE - 
สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (เมนู ต ิม่ซ า) 
 จำกนัน้น ำทำ่น วดัเจา้แมท่บัทมิ ทนิหวั (Tin Hau Temple) 

(วดัที ่7) เป็นวดัเกำ่แกแ่ละส ำคัญอกีวัดหนึง่ของฮอ่งกง เพรำะ
ในสมัยกอ่นฮอ่งกงเป็นเพยีงหมูบ่ำ้นชำวประมง ซึง่เคำรพนับถอื

เจำ้แม่ทับทมิว่ำเป็นเทพีแห่งทะเล เพื่อใหเ้ดนิทำงปลอดภัย 

เวลำออกไปท ำงำนไกลๆหรือออกหำปลำ นอกจำกกำรมำ
สักกำระบูชำเจำ้แม่ทับทมิในเรือ่งของกำรเดนิทำงใหป้ลอดภัย

แลว้ ไฮไลทส์ ำคัญอกีอย่ำงหนึ่งของ วัดเจำ้แม่ทับทมิ ทนิหัว 
(Tin Hau Temple) จะเป็นขดธูปสแีดงขนำดใหญ่ ทีแ่ขวนอยู่

ตำมเพดำนดำ้นในวหิำรของวดัเต็มไปหมด จะยิง่สวยงำมในยำม

ทีม่แีสงแดงสอ่งลงมำเหมอืนเป็นล ำแสงสอ่งทะลคุวนัธูปแปลกตำยิง่นัก สว่นอำคำรของวัดก็จะเป็นสถำปัตยกรรม
แบบวัดจนี สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ. 1876 โดยทำงเขำ้ของวัดจะอยู่ตดิกับสวนสำธำรณะเล็กๆทีม่ตีน้ไมใ้หญ่หลำย

ตน้ ใหบ้รรยำกำศร่มรื่น จำกนั้นน ำท่ำนสู่ วดัหล่งโหมว (Long Mo) (วดัที ่8) ใครๆ ก็อยำกทีจ่ะมำสัมผัส 
"เตยีงมังกร" ทีต่ัง้อยูใ่นวดัทีม่เีสน่หแ์หง่นี้ เห ตผุลก็คอื พวกเขำเชือ่วำ่กำรท ำเชน่นัน้ไมเ่พยีงน ำพำโชคลำภมำให ้
คุณเท่ำนั้น แต่ยังสำมำรถท ำนำยอนำคตของคุณไดอ้กีดว้ย วัดโหมว (มำรดำมังกร) นี้สรำ้งขึน้เมื่อรำว 40 ปี
มำแลว้ เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกำะเล็กๆ ทีช่ ือ่เพงเชำอย่ำลมืแวะไปทีว่ัดนี้ในวันคลำ้ยวันเกดิของมำรดำมังกร ซึง่

ตรงกบัวนัที ่8 เดอืน 5 ตำมปฏทินิจันทรคต ิแลว้คณุจะเห็นวดัทีเ่งยีบสงบนีถู้กปลกุใหต้ืน่ขึน้มำเป็นศนูยก์ลำงของ

เทศกำลในทอ้งถิน่ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เกาะลนัเตา ซึง่มขีนำดใหญ่เป็นสอง

เท่ำของเกำะฮ่องกง และเป็นเกำะที่มีขนำดใหญ่ที่สุดใน

คำบสมทุรฮอ่งกง น ำทำ่น น ัง่กระเชา้ Ngongping ทำ่นจะได ้
ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศำ ของเกำะลันเตำ และพบกับ

สถำปัตยกรรมจีนโบรำณของหมู่บำ้นนองปิง  เต็มไปดว้ย
รำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ รำ้นขำยของทีร่ะลกึมำกมำย น ำทำ่นสู ่วดั

โปหลนิ (วดัที ่9) นมัสกำร พระใหญ่ทนิถ่าน พระใหญ่นี่มี
ควำมสงูถงึ 34 

เมตร สรำ้งจำก

ทองสัมฤทธิ ์เป็นพระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่พระหัตถ์
ดำ้นขวำยกขึน้ควำมหมำยคอืขจัดปัดเป่ำควำมทุกข์ พระหัตถ์

ดำ้นซำ้ยวำงทีห่นำ้ตักเพื่อรับค ำขอพรจำกผูท้ีม่กีรำบไหว ้รอบ
ขำ้งองคพ์ระมเีทวดำ 6 องค ์ก ำลังถวำยสิง่ของมคีวำมหมำยถงึ 

ควำมดี เมตตำ อดทน สงบ สมำธิ และปัญญำ ใตฐ้ำนบัวมี

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  
ภ ำ ย ใ น แ บ่ ง

อ อ ก เ ป็ น  3 
ห ้อ ง  ไ ด ้แ ก่  

ภำพวำดสีน ้ ำมันบอกเล่ำเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของ

พระพุทธเจำ้ วงลอ้พระพุทธธรรม และพระบรมสำรรีกิธำตุ จำก
ประเทศศรีลังกำ จำกนั้นอิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนมที่ 

CITYGATE OUTLETS แหล่งรวมสินคำ้แบรนด์เนมชั ้นน ำ
มำกกวำ่ 40 แบรนดด์งั 

 
18:00 น. ออกเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำน เช็กแล็บกอ๊ก  
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21:15 น. ออกเดนิทำงกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ EMIRATES เทีย่วบนิที ่EK385 
 

23:15 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทับใจ 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

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  พฤศจกิายน 

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

17 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60  15,888 15,888 14,888 5,900 - 

24 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60  15,888 15,888 14,888 5,900 - 

เดอืน  ธนัวาคม 

07 ธ.ค. 60 - 09 ธ.ค. 60  15,888 15,888 14,888 5,900 - 

14 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60  15,888 15,888 14,888 5,900 - 

15 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60  16,888 16,888 15,888 5,900 - 

28 ธ.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60  16,888 16,888 15,888 5,900 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่ำ่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำจองตั๋วทีส่ำมำรถเลือ่นเวลำ และวันเดนิทำงได ้เพรำะจะมบีำง

กรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นวนัเวลำบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม หรอืแพอ้ำหำรเนือ้สตัวบ์ำงประเภท ใหท้ำ่นโปรดระบมุำใหช้ดัเจน 

 กรุณำสง่รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ต ใหก้ับเจำ้หนำ้ทีห่ลังจำกทีไ่ดช้ ำระค่ำมัดจ ำทัวร ์หรอืคำ่ทัวร์ส่วนที่
เหลอื กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวหลำยทำ่น กรุณำแจง้รำยชือ่คูน่อนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นำมสกุลผดิ ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหำกท่ำนไม่ด ำเนนิกำรสง่ส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์ใหท้ำงบรษัิทในกำรออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งมกีำรแจง้ลว่งหนำ้ก่อนออกเดนิทำงตำมขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถำ้แจง้หลังจำกเจำ้หนำ้ที่

ออกเอกสำรทกุอยำ่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจำกทีท่ำ่นไดช้ ำระคำ่มัดจ ำ และคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภำยใน 3-7 วนั กอ่นกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมำยเตรยีมตวักำรเดนิทำงใหท้ำ่นทำงอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่ำ่นไดร้ะบไุว ้

 รำคำทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัตำมวนัเดนิทำงทีร่ะบเุทำ่นัน้ 

 ทำงบรษัิทไม่มนีโยบำยในกำรจัดคูน่อนใหแ้กลู่กคำ้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่ำ่นเดนิทำง 1 ทำ่น จะตอ้งจ่ำยค่ำพักเดีย่ว

เพิม่ตำมรำคำทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรเ์ทำ่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีำยกุำรใชไ้มน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน กอ่นหมดอำย ุนับจำกวนัเดนิทำง ไป-กลบั 

 ลูกคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ทา่น อำจมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมำตรำฐำนโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน
บำงประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ ำหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทำงไปตำ่งประเทศ จะตอ้งมกีำรเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้ำใจกับ

ผูใ้หบ้รกิำรในสว่นตำ่งๆ จงึรบกวนทกุทำ่นเตรยีมคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนำ้ทัวรร์ะหวำ่งกำรเดนิทำง 

 กำรท่องเทีย่วประเทศฮ่องกงนั้นจะตอ้งมีกำรเขำ้ชมสนิคำ้ของทำงรัฐบำล รำ้นจวิเวลรี่ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำร

ท่องเทีย่วของประเทศจีนแต่ไม่ไดม้ีกำรบังคับซื้อ หำกท่ำนใดไม่เขำ้รำ้นดังกล่ำวจะตอ้งจ่ำยค่ำทัวร์เพิ่มท่ำนละ 
300HKD ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขดงักลำ่วแลว้ 

 กรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรเปลีย่นผูเ้ดนิทำง มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น (กอ่นวนัเดนิทำง 5 วนัเทำ่นัน้) 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ EMIRATES 
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 ค่ำทีพั่กโรงแรมระดับมำตรำฐำนหรือเทยีบเท่ำ 3-4 ดำว ส ำหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร์ กำร

แขง่ขันกฬีำ หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อำจจะมกีำรปรับเปลีย่น
โปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

 คำ่อำหำรครบทกุมือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร ทำงบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 

 คำ่รถรับ – สง่สนำมบนิ และตลอดรำยกำรทวัร ์

 คำ่อตัรำเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร  

 คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน ำเทีย่ว และกำรอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิ ทำ่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกันกำรเดนิทำงเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จำ้หนำ้ของบริษัท** อัตรำเบีย้ประกันเริ่มตน้ 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. รูปถ่ำยส ี2 นิว้ 2 รูป ทำงบรษัิทจะเป็นผูด้ ำเนนิกำร
ยืน่วซีำ่ใหท้ำ่น โดยช ำระคำ่บรกิำรตำ่งหำก (ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรือ่งแจง้

เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีำ่) 
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พำสปอรต์  ☐  วซีำ่ 

 

หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ทำ่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทำงบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ (ถำ้ม)ี หรอืจัดหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรือไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจลตำ่งๆ 
3. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเนื่องจำกควำม
ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ และบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผู ้
เดนิทำงเนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติ

สอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษัิทไม่อำจคนืเงนิให ้
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ท่ำนไดไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสบืเนื่องมำจำก
ผูโ้ดยสำรเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับ

ชำวตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้วทีพ่ ำพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ 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 แต่ทัง้นี้ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได ้คือ 
คำ่ธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ใชจ้่ำยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืลำ่ชำ้ของสำย

กำรบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

กำรควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ฮอ่งกง 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
5. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง

  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

   


