
 

 

 

 บนิเชา กลบัค่าํ เทีย่ว 3 วนัเตม็ 

 นมสัการ 9 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องเกาะฮองกง 

 พระใหญลนัเตา , เจาแมทบัทมิ วดัเทยีนโหว วดัหยวนหยวน, รพีลัเบย  , วดัเจาพอกวนอ ู

หมานโหม , วดัแชกงุหมวิ , วดัหวงัตาเซยีน , วดันางช ี, วดัเจาแมกวนอมิ (Hung Hom) 

 ชอปปงแบบจใุจ ณ ยานชอปปงชือ่ดงัของฮองกง   อาทเิชน ซติีเ้กทเอาทเลทต ,   K11, 

โอเชีย่น เทอรมนิอล 

กาํหนดการ

เดนิทาง 

ไฟลทบนิ ผูใหญ เดก็ 

เสรมิเตยีง 

เดก็ 

ไมเสรมิ

เตยีง 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

10-12 ส.ค.61 

**วนัแม

แหงชาต*ิ* 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

17,900 17,900 17,900 5,500 

17-19 ส.ค.61 ขาไป    CX700(08.20- 15,900 15,900 15,900 4,500 



 

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

24-26 ส.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

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

31 ส.ค. – 2 ก.ย.

61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

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

6-8 ก.ย.61 

ขาไป    CX616(06.40-

10.25) 

ขากลบั  CX617(21.30-

23.25) 

 

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

7-9 ก.ย.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

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

14-16 ก.ย.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

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

21-23 ก.ย.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

 

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



 

5-7 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-

21.45) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

12-14 ต.ค.61 

**วนัคลายวนั

สวรรคต รชักาล

ที9่** 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

21,900 21,900 20,900 5,500 

13-15 ต.ค.61 

**วนัคลายวนั

สวรรคต รชักาล

ที9่** 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

21,900 21,900 20,900 5,500 

19-21 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-

21.45) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

20-22 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

19,900 19,900 18,900 5,000 

21-23 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 

26-28 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

18,900 18,900 17,900 5,000 



 

 

--กอนตดัสนิใจจองทวัร กรณุาอานโปรแกรม และ เงือ่นไขการเดนิทางอยางถองแทจนเปนทีพ่อใจ

แลวจงึวางมดัจาํ เพือ่ผลประโยชนของตวัทานเอง-- 

วันแรก กรุงเทพฯ–ฮองกง–พระใหญลันเตา – กระเชานองปง 360 องศา-ชอปปงซิตี้เกท

    (-/L/-) 

05.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4  

ประตู 6 เคานเตอร M สายการบินคาเธย แปซิฟก (CX)  โดยมีเจาหนาที่ อํานวย

ความสะดวกดานเอกสารเดินทางและสัมภาระ 

08.20 น. เดินทางสู ฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX700 

(บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร) **ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ  เนือ่งจาก

ตองเปนไปตามระบบของสายการบนิ** 

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

ตั้งอยูบนเกาะลันเตา ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของ

ประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง ประกอบดวย เกาะฮองกง นิวเทอรริทอรีส เกาลูน 

และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว จากนั้นนําทาน

เดินทางสู เกาะลันเตา ขึ้นกระเชานองปง เพื่อสัมผัสประสบการณอันนาตื่นเตน ชมวิว

ทิวทัศนหมูเกาะทะเล จีนใตและภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกวา 5.7 กิโลเมตร 

โดยใชเวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีที่ไมสามารถขึ้นกระเชาได

เนื่องจากกระเชาปดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไมเอื้ออํานวย ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางเปนรถโคชแทน)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา 

จากนั้นนําทานเที่ยวชม หมูบานนองปง ที่จําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมี

บรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยรานน้ําชา รานอาหาร รานขายของที่ระลึก นําทาน

นมัสการ พระใหญลันเตา เปนพระพุทธรูปนั่งทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่มีขนาด 

ใหญที่สุดในโลก มีน้ําหนัก 202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยูกลางแจงของเกาะ

ลันเตา จากนั้นนําทานนมัสการ พระโพธิสัตวกวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว และพระ

สมันตภัทรโพธิสัตว ณ วัดโปหลิน ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 เดิมเปนวัดขนาดเล็กที่

มีพระภิกษุสงฆเพียง 3 องค ตอมาในป ค.ศ. 1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสนสถานโปลิน 

พรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพิ่มขึ้นทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจําวัด

กันเปนจํานวนมาก  



 

จากนั้นนําทานเดินทางสู  City gate Outlet  ใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับ 

OUTLET สินคาแบรนเนมระดับโลกมากมาย เชน Coach, Esprit, Polo, Raugh 

Laurence,Burberry รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ และชั้นใตดินจะมี 

Supermaket ขนาดใหญใหทานไดจับจายกันไดอยางจุใจ   (อิสระอาหารเย็นตาม

อัธยาศัย)  

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก  

พักที่ Silka Tsun Wan Hotel หรือเทียบเทา 

วันที่สอง       วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว- วัดหวังตาเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-ราน

หยก - วัดเจาแมกวนอิม (Hung Hom)-เจาแมทับทิมวัดเทียนโหว–Symphony of 

Light (DS/L/D) 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง  วัดหยวนหยวน  (Yuen Yuen Institute) เปนวัดที่

แปลกจากวัดอื่นๆ ในฮองกง เพราะที่วัดแหงนี้สามารถขอพรและบูชาสิ่งศักดิ์สทิธิ์จาก

ศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน), ลัทธิเตา, ลัทธิขงจื๊อ ซึ่งเปน 1 ศาสนา 2 ลัทธิที่อยูใน

วิถึชีวิตของชาวจีนมาเปนพันๆ ป   วัดนี้สรางอยูบนเนินเขาตามหลักฮวงจุย เปนวัด

ขนาดใหญที่สวยงามมากชาวฮองกงรวมถึงชาวไทยเรานิยมมาทําพิธีแกชงหรือฝาก

ดวงชะตาที่วัดนี้ โดยใหเทพเจาไทสวนเอี๊ยะซึ่งคือเทพเจาที่คอยคุมครองดูแลดวง

ชะตาของมนุษยชวยปกปกรักษาคุมครอง เพราะทางวัดมีเทพเจาไทสวยเอี๊ยะครบทั้ง 

60 องคพรอมปเกิดกํากับไวเพื่อความสะดวกกับผูมาบูชา จากนั้นทําทานเดินทางสู วัด

แชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกลาวขานใหเปนปลายทางของ การแกชงตามความเชื่อ

ที่วา การหมุนกังหันกลับทิศ จะชวยหมุนชีวิตพลิกผันจากรายกลายเปนดีไดและการ

เริ่มตนปใหม หลังวันตรุษจีน จะตองมีการแกเคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่น

ลอลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลูลม    จากนั้นนําทานเดินทางสู วัด

หวังตาเซียน ซึ่งเปนวัดลัทธิเตาที่สําคัญที่สุดของฮองกง มีผูศรัทธามากมายสนใจ

เสี่ยงเซียมซีทํานายโดยเขยากระบอกไมไผจนกวาแทงไมไผที่ติดหมายเลขจะ

กระเด็นตกออกมาแทงหนึ่ง ซึ่งตัวเลขเหลานั้นจะมีคําทํานายไขขอของใจในสิ่งที่ตั้ง

คําถาม บริเวณวัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่งเปนที่ประดิษฐานขององคเทพเจาตางๆ ตั้งอยู

หลายจุด และตกแตงพื้นที่โดยรอบวัดดวยรูปแบบการจัดสวนจีนแบบดั้งเดิมจากนั้น

นําทานเดินทางสู สํานักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) สํานักชีแหงนี้เปนสํานักชีใน

นิกายมหายาน และสรางในรูปแบบสถาปตยกรรมยอนยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ

ถังโดยเริ่มกอสรางขึ้นในป 1934 และกอนจะไดรับการบูรณะใหมในรูปแบบของ



 

ราชวงศถัง (ค.ศ 618–907) ในป 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระ

บัวที่ใหความสงบแกดวงวิญญาณ นอกจากนี้ สํานักชีแหงนี้ยังประกอบไปดวยโถง

อารามหลายโถง บางโถงมีรูปปนทอง ดินเหนียว และไมเปนตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

เชน พระศากยมุนีและพระโพธิสัตวประกอบไปดวยวิหารอยูรายรอบ 13 หลัง จุดเดน

ในการสรางสํานักชีที่นี่ คือ สรางโดยไมใชตะปูซักตัวเดียวดานในของที่น่ีมีความสงบ

เงียบ สวยงามใหเดินชม เชน สระบัวขนาดใหญ ตนบอนไซตัดแตงสวยงาม บริเวณ

วิหารที่สามารถมานั่งสมาธิ อานหนังสือได สวนหินที่สวยงามเปนธรรมชาติ และก็

เจดียทองคํา สํานักชีนี้เปดทุกวัน ยกเวนวันพุธ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานชม โรงงาน จิวเวอรรี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ

ทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ และนําทานเลือกซื้อ หยก ที่มีชื่อเสียง  

จากนั้นนําทานสักการะ  เจาแมกวนอมิฮองฮาํ (Kun Im Temple Hung Hom)เปนวัด

เจาแมกวนอิมที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในฮองกง ขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหง

ความเมตตา ชวยคุมครองและปกปกรักษา วัดเจาแมกวนอิมที่ Hung Hom หรือ  

'Hung Hom Kwun Yum  Temple' เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป  ค.ศ. 

1873  ถึงแมจะเปนวัดขนาดเล็กที่ไมไดสวยงามมากมาย แตเปนวัดเจาแมกวนอิมที่

ชาวฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด  ถาใครที่ชอบเสี่ยง

เซียมซีเขาบอกวาที่นี่แมนมากที่พิเศษกวานั้นนอกจากสักการะขอพรแลวยังมีพิธีขอ

ซองอั้งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย  ซึ่งคนสวนใหญจะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีน

เพราะเปนศิริมงคลในเทศกาลปใหม  ซึ่งทางวัดจะจําหนายอุปกรณสําหรับเซนไหว

พรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวน

เหนือกระถางธูปหนาองคเจาแมกวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว

ซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไวมากนอยแลวแตโชคถาหากเรา

ประสพความสําเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮองกงอีกก็คอยกลับไปทําบุญ ชวงเทศกาลตรุษจีน

จะมีชาวฮองกงและนักทองเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดตองตอแถวยาวมาก 

คนที่ไมมีเวลาก็สามารถใชเวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปเพ่ือขอซองแดงจากเจาแมกวนอิมได

เชนกัน โดยซื้ออุปกรณเซนไหวจากทางวัดเพียงแตควรเตรียมซองแดงไปเอง (ใน

กรณีที่ทางวัดไมไดเตรียมซองแดงไวใหเนื่องจากไมไดอยูในหนาเทศกาล) แลวก็ใส

ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจํานวนเงินที่ตองการลงไปดวย ใสสกุลเงินยิ่งดี

ใหญ  แลวก็ไหวดวยพิธีเดียวกัน ถาประสพความสําเร็จตามที่มุงหวังคอยกลับมา

ทําบุญที่นี่ในโอกาสหนา   จากนั้นนําทานเดินทางไปไหวเจาแมทับทิม ซึ่งวากันวา

ทานเปนเทพีแหงทองทะเล ที่ วัดเทียนโหว (Tin Hua Temple) วัดแหงนี้ถูกสรางมา

ตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 18 โดยตระกูลไท (Tai Family) ซึ่งเปนชาวฮกเกี้ยน อพยพมา

จากเมืองกวางเจา มาปกหลักที่ฮองกง ตอมามีคนในตระกูลไทพบเจอองคเจาแม

ทับทิมอยูในกอนหิน ที่ใกลชายฝง หลังจากนั้นพวกเขาไดตั้งศาลเล็กๆ เพื่อเปนการ



 

สักการะ ตอมาในภายหลังศาลแหงนี้กลับเปนที่นิยมเปนอยางมากของบรรดา

ชาวประมง ไดเขามาเพ่ือสักการะขอพรกอนออกทะเล จากนั้นประชาชนจึงไดรวมใจ

กันบริจาคและ สรางวัดTin Hau ขึ้นดวยความเชื่อวาจะชวยคุมครองการเดินทางให

ปลอดภัย จะปกปองชาวประมงใหรอดพนจากพายุและความหายนะทางทะเล คน

ฮองกงนิยมจุดธูปวนเพื่อปดเปาความโชครายตางๆใหหมดไป เหมาะสําหรับคนปชง

เพ่ือมาแกเคล็ดกัน  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 

น. ของทุกค่ําคืน   เปนการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรับการบันทึกในกิน

เนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่

อาคารตึกระฟาสําคัญตาง ๆ ที่ตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟาของ

ตึกเหลานี้ ประดับไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสี

ตาง ๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง  

พักที่ Silka Tsun Wan Hotel หรือเทียบเทา 

วันที่สาม       รีพัลเบย-วิคตอเรีย พีค (Mid Level) -วัดเจาพอกวนอู – อิสระชอปปงถนนาธาน– 

กรุงเทพฯ  (DS/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารแบบติ่มซํา 

จากนั้นนําทานนมัสการขอพรจาก เจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชคลาภ ขาม

สะพานตออายุ ณ ชายหาดรีพัลสเบย ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทาง

มาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถา

ใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนําทานชมทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณจุด

ชมวิว วิคตอเรีย พีค (Mid Level)  ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงตางๆซึ่งไดสราง

ตามหลักฮวงจุยบนเกาะฮองกง  จากนั้นนําทานไปไหวเจาพอกวนอู  (Man Mo 

Temple)ทานเจาพอกวนอูเปนสัญลักษณของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่น

ครามตอศัตรู ทานเปนคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมากและไมเคย

ประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพล้ําแก

ฝายตรงขามและใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตยหรือบริวารที่ไวใจได

นั่นเอง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นใหทานชอปปงอยางเต็มอิ่มที่ใจกลางแหลง ชอปปงยานถนนนาธาน หรือชอป

ปงที่ DUTY FREE รานคาปลอดภาษี กับสินคาที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ 

MARK&SPENSOR,  TOY’R US,GIORDANO,ARMANI, FERAGAMO, 

BALLY,G2000 



 

(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

  ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน  กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย  

21.35 น. เหิรฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที ่CX617 

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

***ในกรณทีีล่กูคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ กอนทกุ

ครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ *** 

**รายละเอยีดไฟลทบนิแตละวนัทีร่บกวนดตูามตารางทายโปรแกรมอกีครัง้** 

**รายการทองเทีย่วนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดตามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเปนเอกสทิธิข์องผูจดัโดยยดึถอืตามสภาพการณและประโยชนของผูเดนิทางเปนสาํคญั** 

 

ขอควรทราบ : ตามนโยบายของ ฮองกง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให

นักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ รานหยก,รานจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองบรรจุ

ในโปรแกรมทัวร ดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ราน

รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมใชเวลารานประมาณ 45-90 นาที  ซื้อหรือไมซื้อ

ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณทีี่ทานไมไดลงรานชอป

รัฐบาลตามที่รายการกําหนดไว ทางบรษิัทใครขอเก็บคาใชจายรานละ 600 HKD / คน 

 

อัตราคาบริการนี้รวม   

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธย แปซิฟค (CX) 

2. คาโรงแรมที่พัก 2 คืน (หองละ 2-3 ทาน) 

3. คาภาษีสนามบินไทย-ฮองกง  (คาภาษีธรรมเนียมสนามบินฮองกงที่ปรับขึ้น ณ วันที่ 1 สิงหาคม 

2559) 

4. คาอาหาร ตามที่ระบุในรายการ 

5. คารถรับสงตามสถานทองเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

6. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 

200,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต 



 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม     

1. คาระวางกระเปานํ้าหนัก เกิน 30 กิโลกรัม 

2. คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักผา รีดผา คาอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

3. คาธรรมเนียมเดินทางแจงเขา-แจงออกของคนตางดาว  

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีบริการหัก ณ ที่จาย 3% 

5. คาทิปไกดทองถิ่น + หัวหนาทัวรไทย และคนขับรถ 1,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน (เด็กและเด็ก

INF.เก็บเทาผูใหญ) 

เงื่อนไขการจอง    1. ชําระมัดจํา 10,000 บาท ภายใน 2 วันหลังจากทําการจอง 

พรอมสง สลิปการโอนเงินและสําเนาหนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุและมี

อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 

         2. สวนที่เหลือชําระกอนเดินทางอยางนอย 15 วัน  

การยกเลิก 

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน  เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-6 วัน  เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 
5. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคา
ทัวรท้ังหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ กรุปเหมาสวนตัว และกรุปที่แจงคอนเฟม และ แจงปดกรุปแลว จะไมสามารถทํา
การคืนเงินคามัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวาในกรณีใดใดส้ิน 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและ

อื่นๆที่อยู   นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ

ทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบตัิเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเทีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไม

รับผิดชอบคาบริการทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 



 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่

นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนีอ้าจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิ

ที่จะปรับราคาตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7.กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก หรือเขา

ประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนวยงานที่เกีย่วของ จนมีการยกเลิก ลาชา 

เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯจะ

ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ

คาบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท

ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

10.หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบใุนโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลาชา 

และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แตทั้งนี้ทางบรษิัทฯจะจัดหา

รายการเทีย่วสถานที่อืน่ๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

11. โรงแรมที่อยูในรายการเปนการนําเสนอเทานั้นเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลีย่นแปลง

โรงแรมซึง่จะอยูในระดับเดียวกัน แตอาจจะไมไดอยูในยานเดียวกัน  

12.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบรษิัท รับ

เฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 

13.ทางบริษัท จะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทไมครบ อาทิ ไมเที่ยว

บางรายการ , ไมทานอาหรบางมื้อ เพราะคาใชจายทกุอยาง ทางบริษัทไดชาํระคาใชจายให

ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว  

14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทาง

พรอมคณธไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

15.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวาทานได

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 

16.ทางฮองกง และ ทางประเทศจีน ไมรับพจิารณาการเขาเมือง  ผูเดินทางท่ี ชื่อเปนชายแต

รางกายดูเปนหญิงไวผมยาวแตงหนาทาปาก ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้นหากกอง

ตรวจคนเขาเมอืงปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศ เนื่องจากเปนการพิจารณา ของทาง

ประเทศน้ันๆ 



 

17. **สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ

ฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมอืง ทั้งไทยและฮองกง เซิน

เจิ้น จูไห ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลกูคาทกุทานตองผานการตรวจคนเขา

เมืองดวยตวัของทานเอง  

ทางหัวหนาทัวรและมคัคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งส้ิน** 

 

 


