
 
 

ฮองกง ไหวพระ 5 วัด 3 ว ัน 2 คืน 

โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีเจาหนาที่สงกรุปที่สนามบิน และมีไกดไทยรอรับที่ฮองกง) 

15 ทาน (มีหัวหนาทัวร และมีเจาหนาที่สงกรุปที่สนามบิน และมีไกดไทยรอรับที่ฮองกง) 

ยังไมรวมคาทิปไกดและทิปคนขับรถ 1,500.-บาท/ทาน (ชําระพรอมคาทัวร)  



 

กําหนดเดินทาง : กรกฎาคม-ตุลาคม 2561                        
วันแรก         กรุงเทพฯ–ฮองกง-ตลาดเลดี้มาเก็ต                                                                                                   

10.30 น. พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 

9 เคานเตอร T  

14.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 384 นําทานเหินฟาสูฮองกงดวย Air Bus A380 เครื่องบิน 2 

ชั้น สุดอลังการ!! ทานจะพบกับท่ีนั่ง Economy รุนใหมน่ังสบาย มีทีวีจอ 10.6 นิ้วไวทสกรีนดิจิตอลสวนตัว ใหทาน

ไดเพลิดเพลินกับชองเอ็นเตอรเทนเมนทกวา 1,000 ชอง และทุกท่ีนั่งมีจุดเช่ือมตอ USB ซึ่งทานสามารถดูภาพยนต

จาก Lap Top ของทานเอง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

18.05 น. ถึงทาอากาศยานใหม ฮองกงอินเตอรเนช่ันแนลแอรพอรต (Chek Lap Kok) ลงทุนดวยเงินจํานวนมหาศาลรวม

แสนลานดวยการถมทะเลเปนเกาะขนาดมหึมาเพื่อสรางสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลวโปรดเดินออกทาง Exit B จากนั้นไกดนําทานเดินทางโดยรถโคชตามเสนทางไฮเวยอันทันสมัย  

ผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเปนสะพานแขวนทางรถยนตและรถไฟท่ียาวที่สุดในโลก ความ

ยาวมากกวา 2.2  กิโลเมตรซ่ึงไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทาง

ทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกงตลอดเสนทาง  

หลังจากน้ันนําทาน อิสระชอปปงเลดี้มารเก็ต ซ่ึงเปนตลาดกลางแจงท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของฮองกง มีสินคา

มากมายใหไดเลือกชอป ท้ังเส้ือผาแฟชั่น กระเปา รองเทา เครื่องประดับ เครื่องสําอาง ของเลน ฯลฯ  มีสินคา

มากกวา 100 กวาราน และของกิน ซ่ึงเปนอาหารทองถิ่นของท่ีนี่ ทานสามารถตอลองสินคาไดมากกวา 50% 

         **อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

   ที่พัก  Panda Hotel // Silka Tsuen Wan hotel หรือระดับเทียบเทา 

ว ันที่สอง นมัสการ เจาแมกวนอิม ณ อาวรีพัลสเบย-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)-วัดกังหัน-Jewelry 

Factory ศูนยหยกและสมุนไพร- ชอปปงยานจิมซาจุย                                       

(อาหารเชา/กลางวัน) 

เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (ติ่มซ ่ํา) 

นําทานสู (ว ัดที่ 1) ว ัดเจาแมกวนอิม (Kwun Yam Shrine)  ณ อาวรีพัลสเบย ซ่ึงไดรับความนิยมจากคนฮองกง

ท่ีมาเท่ียวพักผอนในบรรยากาศแบบปกนิคชายทะเล และท่ีนาสนใจคืออีกดานหน่ึงของอาว ท่ีมีวัด ,พระพุทธรูป 

และเทพเจาตางๆกอสรางประดิษฐานไวมากมายตามความเช่ือถือศรัทธา เชนพระสังกัจจาย บูชาเพ่ือความสุข, เจา

สมุทร เทพเจาแหงโชคการงาน   พระกาฬเทพเจาแหงความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช   มีเทพแหงวาสนา เทพแหง

ดวงชะตา รวมท้ังกามเทพ ท่ีมีวิธีการเสี่ยงทายดวยดายแดง และอธิษฐานดวยการลูบคลําหินกอนกลมอยางต้ังใจ 

อิสระใหทานสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิตามอัธยาศัย นําทานชมทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณจุดชมวิววิคทอเรียพีค

(Med-Level) ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงตางๆ ซึ่งไดสรางตามหลักฮวงจุยบนเกาะฮองกง  



 
กลางวัน ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลังจากนั้นจะนําทานชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน Jewelry Factory  จากนั้น

นําทานสู ศูนยหยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแทหรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรท่ีไดรับการการันตี

คุณภาพจากรัฐบาลฮองกง 

นําทานสู (ว ัดที่ 2) ว ัดกังหัน หรือ (วัดแชกง) เปนวัดเกาแกท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุมากกวา 300 ปต้ังอยูใน

เขต Shatin วัดแชกงสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึง เปนทหารมีชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมี

เหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนท่ัวไปยกยองและคนจีนมี

ความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุน

กังหันนําโชคท่ีต้ังอยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน 

โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนท่ีดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเปาเอาสิ่งรายและไมดีออกไป

ใหหมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความ

ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา 

ใหทานมีความสุขกับการเดินเท่ียวสัมผัสกับแหลงชอปปงไมวาจะเปน ยานขายสินคา Tsim Sha Tsui หรือ 

ศูนยการคาตางๆ เชน HARBOUR CITY หางสรรพสินคาท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงยาน Tsim Sha Tsui ท่ีมีรานคาแบ

รนดดังกวา 700 ราน รานอาหารอีกเกือบ 50 ราน หรือ ขาชอปพลาดไมได...ชอปปงท่ีฮองกง กับสินคาหลากหลาย

ชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เปนตน หรือช

อปปงท่ี DUTY FREE รานคาปลอดภาษี กับสินคาท่ีมี ชื่อเสียงจากท่ัวทุกมุมโลก จากน้ันไดเวลาสมควรนําทานเดิน

ทางเขาสูโรงแรม อิสระพักผอนตามอัธยาศัย 

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

  ที่พัก  Panda Hotel / Silka Tsuen Wan hotel หรือระดับเทียบเทา 

ว ันที่สาม วัดหวังตาเซียน-วัดเจาแมกวนอิมฮงฮํา-กระเชานองปง-วัดโปหลิน(PolinMonastery)-หมูบาน

วัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Village)-ซ ิตี้เกตเอาทเลต-สนามบิน-กรุงเทพฯ                                                          

                     (อาหารเชา/กลางวัน) 

เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (ติ่มซ ่ํา) 

จากนั้นนําทานนมัสการ (ว ัดที่ 3) วัดหวังตาเซียน (เทพเจาหวังตาเซียน) ซึ่งเปนวัดท่ีมีอายุกวาครึ่งศตวรรษ วัดมี

ความงดงามดวยอาคารท่ีตกแตงแบบจีนโบราณ เปนวัดท่ีชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์เปนหน่ึงในวัดท่ีโดงดัง

ท่ีสุดของฮองกงมีเทพซ่ึงขึ้นช่ือในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ  จะมีผูคนมากมายท่ีนําธูป และของมาสักการะเพ่ือขอ

พรตางๆ ต้ังแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ วัดแหงนี้คนไทยนิยมมาสักการะขอพรเปนจํานวน

มากที่ลานบูชาจะเห็นคนหนุมสาว จนถึงคนสูงวัยเขยาเซียมซีกราบไหวขอพรกัน  จากนั้นนําทานนําทานไป

ไหวเจา (วัดที่ 4) ว ัดแมกวนอิมฮงฮํา (Kun Im Temple Hung Hom) เปนวัดเจาแมกวนอิมที่มีชื่อเสียงแหง

หน่ึงในฮองกง ขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหงความเมตตา ชวยคุมครองและปกปกรักษาวัดเจาแมกวนอิมท่ี 

Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางต้ังแตป ค.ศ. 1873 ถึงแมจะ



 
เปนวัดขนาดเล็กท่ีไมไดสวยงามมากมาย แตเปนวัดเจาแมกวนอิมที่ชาวฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชา

ขอพรกันแนนวัด ถาใครท่ีชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกวาท่ีน่ีแมนมากท่ีพิเศษกวาน้ัน นอกจากสักการะขอพรแลวยังมี

พิธีขอซองอั้งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย ซึ่งคนสวนใหญจะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเปนศิริมงคลใน

เทศกาลปใหม ซึ่งทางวัดจะจําหนายอุปกรณสําหรับเซนไหวพรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เม่ือสักการะขอพรโชค

ลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนาองคเจาแมกวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้น

ไวซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินท่ีทางวัดจะเขียนไวมากนอยแลวแตโชค ถาหากเราประสพความสําเร็จเมื่อมีโอกาส

ไปฮองกงอีกก็คอยกลับไปทําบุญ ชวงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮองกงและนักทองเท่ียวไปสักการะขอพรกันมาก

ขนาดตองตอแถวยาวมาก คนท่ีไมมีเวลาก็สามารถใชเวลาอ่ืนๆ ตลอดท้ังปเพื่อขอซองแดงจากเจาแมกวนอิมได

เชนกัน โดยซ้ืออุปกรณเซนไหวจากทางวัดเพียงแตควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวัดไมไดเตรียมซองแดง

ไวใหเน่ืองจากไมไดอยูในหนาเทศกาล) แลวก็ใสธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจํานวนเงินท่ีตองการลงไปดวย 

ใสสกุลเงินย่ิงดีใหญ แลวก็ไหวดวยพิธีเดียวกัน ถาประสพความสําเร็จตามที่มุงหวังคอยกลับมาทําบุญท่ีน่ีในโอกาส

หนา  

กลางวัน  ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกง เปล่ียนอิริยาบถข้ึน เคเบ้ิลไฟฟา 

นั่งกระเชานองปงชมวิว 360องศา  หนาตางเปนกระจกใส ท่ีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พาโนรามา” 

ในมุมกวางถึง 360 องศา นั่งจากสถานีตุงชุงสูท่ีราบนองปงใชเวลาประมาณ 40 นาที เพื่อมุงหนาสู “เกาะลันเตา” 

ซี่งทานจะไดด่ืมด่ํากับเสนทางแหงอารยธรรมและมนตเสนหของธรรมชาติอันงดงามของ “อาวตุงชุง” ท่ีอยูใกลกับ 

“วนอุทยานแหงชาติลันเตาเหนือ” มีหมูบานศิลปะชาวจีนท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมแหงนองปง พบกับ

สถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร เหนือระดับน้ําทะเล พระใหญ หรือเรียกวา 

พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ท่ีต้ังตระหงานอยูบริเวณริมหนาผา องคพระหันพระพักตรไป

ยังเนินเขาเบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใต องคพระใหญไดถูกสรางขึ้นโดยคณะสงฆแหงวัดโปหลิน (ว ัดที่ 5) ว ัดโปหลิน 

(Polin Monastery) เปนวัดท่ีต้ังอยูตรงขามกับองคพระ ซึ่งแลวเสร็จและเปดใหนักทองเท่ียวไดเขาไปกราบไหว

เม่ือป พศ 2536 ซ่ึงใชเวลารวมในการกอสรางกอราวๆ 10  ปองคพระทําจากทองสัมฤทธิ์หนัก 250 ตัน สูง 34 

เมตร น่ังอยูบนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถขวาและแบพระหัตถดานซายไวบนตัก พระเนตรจองมองลงมาเหมือนดังวา

กําลังประทานพรใหแกผูท่ีไปกราบไหว หากตองการสัมผัสกับองคพระแบบใกลๆ ตองเดินเทาขึ้นบันได 268 ขั้น 

ตลอดการเดินข้ึนบันได เคาจะมีจุดแวะพักไปเร่ือยๆ เม่ือถึงดานบนแลว เราจะเห็นวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงได

อยางชัดเจน ท้ังนี้บริเวณใตฐานบัวมีหองใหเขาไปชมได ภายในหองมีการแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี สวนแรก เปน

ภาพวาดสีน้ํามันบอกเลาเรื่องราวประวัติความเปนขององคสัมมาสัมพุทธเจา สวนท่ีสอง เปนวงลอพระพุทธธรรม มี

บทสวดคัมภีรท้ังหมด 8 บท สวนท่ีสาม เปนพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดนํามาจากประเทศศรีลังกา ถาเราสังเกตุใหดี

ตรงบริเวณฐานบัวแตละกลีบ จะมีการสลักชื่อของเศรษฐีผูมีจัตศรัทธา รวมบริจาคในการสรางองคพระใหญ 

อยางไรก็ตาม การท่ีจะมีชื่อเราปรากฏบทกลีบบัวแตละกลีบได ก็ตองแลกมาดวยการบริจาคเงินขั้นตํ่าถึง 1 ลาน

เหรียญฮองกง และอิสระใหทานไดสัมผัสกับ หมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Village) ใหทานไดอิสระ



 
เท่ียวชม รานคา รานอาหาร และชมการแสดงกลางแจงมากมาย บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความ

สนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ 

หาง ซ ิตี้เกท เอาทเลต (Citygate Outlet) ศูนยการคาขนาดใหญ ท่ีรวบรวมรานคาแบรนดดังท้ังหลาย ไมวาจะ

เปน Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลดราคามาก ถึง 70%  

ค่ํา อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ไดเวลาอันสมควรเดินทางไปสนามบิน 

21.50 น. เดินทางจากฮองกง โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 385 

23.45 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจไมรูลืม 

******************************* 

 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา  

ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเปนสําคัญ** 

“ราคาทัวรสําหรับคนไทยเทานั้น” 
**ชาวตางชาติโปรดสอบถาม** 

***เด็กคิดราคาเทากับผูใหญ*** 

สําหรับเด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป เก็บ 5,000บาท/ทาน 

โปรแกรม ฮองกง  ไหวพระ 5 วัด  3 วัน 2 คืน 

วันที่เดินทาง 
ราคาผูใหญพัก

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 

ป พักกับผูใหญ 1 

ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 

ป พักกับผูใหญ 2 

ทาน 

(เสริมเตียง) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

(ไมเสริมเตียง) 

 

พักเดี่ยว 

15-17 ก.ค. 61 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500 

22-24 ก.ค. 61 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500 

26-28 ก.ค. 61 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 

27-29 ก.ค. 61 

วันอาสาฬหบูชา 
15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

05-07 ส.ค. 61 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500 



 

 

อัตราคาบริการรวม 

1. ต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) เสนทาง กรุงเทพฯ – ฮองกง – กรุงเทพฯ 

2. คาท่ีพัก 2 คืน หองละ 2 ทาน ตามท่ีระบุหรือเทียบเทา 

3. คาอาหาร 4 ม้ือ ตามท่ีระบ ุ

4. คาเขาชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

5. คาภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮองกง และคาภาษีน้ํามัน (ราคา ณ วันท่ี 4 ม.ค. 2556)  

6. คาประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัวตางๆ (เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด และอื่นๆท่ีไมไดระบุในรายการ)  

2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %   

10-12 ส.ค. 61 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

11-13 ส.ค. 61 

วันแมแหงชาติ 
15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

12-14 ส.ค. 61 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

24-26 ส.ค. 61 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 

26-28 ส.ค. 61 11,900 11,900 11,900 11,900 4,500 

09-11 ก.ย. 61 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 

23-25 ก.ย. 61 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 

07-09 ต.ค. 61 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

13-15 ต.ค. 61 

วันคลายวันสวรรคต ร.

9 

19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

14-16 ต.ค. 61 

วันหยุดชดเชย 
16,900 16,900 16,900 16,900 4,500 



 
3. คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 

4. คาทิปไกดและคนขับรถประมาณ 1500บาท ตลอดการเดินทาง (ชําระพรอมคาทัวร) 

5. คาทําหนังสือเดินทาง  

6. คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามขอกําหนดของสายการบิน) 

 

เงื่อนไขในการจอง 

1. แจงจองพรอมช่ือผูเดินทาง และเบอรติดตอกลับพรอมแฟกซสําเนาพาสปอรตเขามาจองท่ีบริษัท 

2. ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทางและชําระเงินสวนที่เหลือกอนออกเดินทาง 15 วันทําการ 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําเม่ือชําระเงินแลว เนื่องจากทางบริษัทฯตองวางเงินมัดจําคาต๋ัวและคาท่ีพักกับทางสายการบินและ

ตัวแทนตางประเทศ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน   คืนคาใชจายท้ังหมด  

2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ  

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม 

จํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (15ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการ 

เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรม 

เนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก 

คาใชจายบางสวนท่ีเกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมือง

นอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 

 



 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา  

10. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
11. ราคานี้สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเทาน้ัน  กรณีผูเดินทางถือพาสปอรตตางชาติ หรือพาสปอรต

ไทยตางดาว  จะมีคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาเพ่ิมเติม  กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาท่ีอีกครั้ง 
12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูตามความเหมาะสม 
13. กรุปออกเดินทาง 10 ทานขึ้นไป 

10 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีเจาหนาที่สงกรุปที่สนามบิน และมีไกดไทยรอรับที่ฮองกง) 

15 ทาน (มีหัวหนาทัวร และมีเจาหนาที่สงกรุปที่สนามบิน และมีไกดไทยรอรับที่ฮองกง) 


