
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          ปล. ไม่มีราคาพิเศษส าหรบัเด็ก // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

ฮ่องกง… ลว้นๆ...พกัดี ยา่นชอ้ปป้ิง 

พระใหญ่-กระเชา้นองปิง 360  ไหวพ้ระ 9 วดั เฮงๆ 

เจา้แมก่วนอิม รพีลสัเบย ์วดัแชกงหมิว หวงัตา้เซียน วดันางชี เจา้แม่

กวนอิมฮงฮ า 

วดัเจา้แมท่บัทิม วดักวนอ ูวดัปักไต่&เจา้แมด่อกไมสี้ทอง 

ชอ้ปป้ิงนาธาน  กนิอาหารทะเล ลียหุม ุน่ 



 
 

 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – กระเชา้นองปิง ไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัเตา – ชอ้ปป้ิงหา้ง City Gate  

Outlet - หม ู่บา้นชาวประมง อาหารทะเล ลียหุม ุ่น                                                                      

00.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร์ K ประต ู6 สายการบิน 

ฮ่องกงแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี บริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

03.20 น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบิน HX762 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

06.55 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 

หรือ 

04.00 น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.10 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 

 

 
 

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ตดิกบัมณฑลกวางตุง้ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นวิเท 

อรริ์ทอรีส ์เกาลนู และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

พาทกุท่านสกัการะพระใหญ่เทียนถาน  ซ่ึงถือไดว่้าเป็นแหลง่ท่องเท่ียวอนัมีเอกลกัษณร์ะดบัโลกของฮ่องกง น าคณะขึน้

ส ูด่า้นบนโดย กระเชา้นองปิง 360 (หากทัศนวสัิยไม่เอ้ืออ านวย เชน่ ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้ริการ เราจะน า

ท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทัง้น้ีเพื่ อความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ สงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ากระเชา้ )ใหท้่านได้

สกัการะ พระใหญ่เกาะลนัเตา ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ท่ีสดุในโลกองคพ์ระท าขิ้นจากการเชื่อมแผน่

ทองสมัฤทธ์ิปกว่า 200 แผน่เขา้ดว้ยกนัหนัพระพกัตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายงัหบุเขา และโขดหินเบ้ือง

ลา่ง ใหท้่านชมความงดงามตามอธัยาศัย 

 

 

ไฟลบิ์น HX 

 

วนัท่ีเดินทาง 

ราคา ราคา 

เด็ก 2 -18ปี 

ทารก 

(INFANT) 

 

พกัเด่ียว 

 

ท่ีนัง่ 

780 - 761 25 – 27 ม.ค. 15,988 15,988 8,000 5,000 20 

780 - 767 27 - 30 ม.ค. 15,988 15,988 8,000 5,000 20 

762 – 767 17 - 20 ก.พ. 15,988 15,988 8,000 5,000 20 



 
 

 

 

จากนัน้น าคณะเดินทางเขา้สู ่เกาะลนัเตาชอ้ปป้ิงที่ หา้งซิต้ีเกท เอา้ทเ์ลท ท่ีสถานตีงชง เพื่อชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมระดบั

โลกมากมาย อาทิ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และชัน้ใตด้ินจะมี

ซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้ับจ่ายกนัจใุจอิสระตามอัธยาศัยใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงก่อนกลบั จนกว่าถึง

เวลานดั 

 

 

 

น าทกุท่านสูห่มูบ่า้นบา้วประมง เพื่อรบัประทานอาหารทะเลกนัแบบ สดๆ 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

น าคณะสูท่ี่พกั โรงแรมท่ีพกั KINGS HOTEL /SAV HOTEL /ICLUB HOTEL *หรอืระดบัเทียบเท่า*  

 



 
 

 

วนัท่ีสอง เจา้แม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮ า) – หวงัตา้เซียน – วดัแชกงหมิว – วดันางชี – รีพลสัเบย ์– 

อิสระชอ้ปป้ิงนาธาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 

 

ท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอิมฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอ

พรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Homหรือ 'Hung 

HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กท่ีไม่ไดส้วยงามมากมาย 

แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแนน่วัด ถา้ใครท่ีชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่า

ท่ีนีแ่มน่มากท่ีพิเศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยม

ไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหนา่ยอปุกรณส์ าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้า

ขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และ

เก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงนิท่ีทางวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จเมื่อมีโอกาส

ไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปท าบญุ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวไปสักการะขอพรกันมากขนาดตอ้งต่อ

แถวยาวมาก คนท่ีไมม่ีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอื่นๆ ตลอดทัง้ปีเพื่อขอซองแดงจากเจา้แมก่วนอิมไดเ้ชน่กนั โดยซ้ืออปุกรณเ์ซ่นไหว้

จากทางวัดเพียงแตค่วรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวัดไมไ่ดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไม่ไดอ้ยู่ในหนา้เทศกาล) แลว้

ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงินย่ิงดีใหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดียวกั น ถา้

ประสพความส าเร็จตามท่ีมุง่หวังคอ่ยกลบัมาท าบญุท่ีนีใ่นโอกาสหนา้ 

 



 
 

 

น าท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร์ี ่ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวัลอนัดบัเย่ียม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ือง 

ฮวงจุย้  น าท่านขอพร วดัแชกงหมิว หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ท่ีต าบลซาถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็น

วัดเกา่แกข่องฮ่องกง สรา้งขึน้เม่ือ 400 กว่าปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของโชค

ลาภทรพัยสิ์นเงนิทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแชก้ง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธป์ระจ าวัด ต านานเลา่ว่าในชว่งปลายของราชวงศ์

ชิง แผน่ดินจีนเกิดกลียคุมีการกอ่จลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้อ่เกิดบรุษุชาตนิกัรบที่ชื่อว่าขนุพล แช ้ กง๊ 

ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบท่ีไดช้ื่อว่าไมเ่คยแพใ้คร เพราะไม่

ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของ

ท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของ

ฮ่องกง ถึงกบัจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตกึใบมีด ซ่ึงเป็นตกึท่ีถือเป็นสญัลกัษณ์

ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไมว่่าทวัร์

ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้เพื่อเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิต  

 

จากนัน้น าท่านสู ่ รา้นหยก ชมความงามปีเซียะ  ท่ีเชื่อกนัว่าเป็นวัตถมุงคลยอดนยิม ท่ีมีการน ามาบชูา เพ่ือใหช้ว่ยป้องกนัสิ่ง

ชัว่รา้ย เรียกทรพัยส์ินเงนิทองใหไ้หลมาเทมา และกกัเก็บทรพัยน์ัน้ไมใ่หร้ัว่ไหลออกไปไหนได ้ชาวจีนโบราณเชื่อกนัว่า ป่ีเซียะเป็น

สตัวป์ระหลาดท่ีรวมลกัษณะของสตัวม์งคลทัง้ 5 ชนดิไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก ่มงักร พญาราชสีหห์รือสิงโต,อินทรี,กวาง,และแมว โดย

ตามต านานเลา่ว่า ป่ีเซียะเป็นลกูมงักรตวัที่ 9 (เทพแหง่โชคลาภ) ของพญามงักรสวรรค ์มีชื่อเรียกดว้ยกนัหลายชื่อไมว่่าจะเป็น 

“เทียนลก (กวางสวรรค)์” เป็นชื่อเดิม สว่นจีนกวางตุง้จะเรียกว่า “เผเ่ยา้” และคนจีนแตจ๋ิ้วจะเรียกว่า “ผีซิว”และ ยงัมีจ าหนา่ย

ยาสมนุไพรบ ารงุเพ่ิมความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง 

หลงัจากนัน้น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลท่ี วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดท่ีทา่นตอ้งไหวใ้นปีนี ้ เป็นการแกปี้ชงที่

สมบรูณแ์บบ วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผง่ เป็นนกัพรตมีความรูท้างดา้นการแพทย ์

และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหลา่ยกย่องในตวัท่าน และไดต้ัง้ศ่าลเพื่อสกัการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมยันีม้ี

ความเขือ่เร่ืองสขุภาพว่าเมือ่ท่านรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมีท่ีทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้นสขุภาพอย่างมากมายท่ีนี ่ อีกสิ่ง

หนึง่ที่ผูค้นศรทัธาและนยิมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก ่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซี

มากถึง 50 ชดุ ชาวฮอ่งกงมีความเชื่อถือศรทัธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความแมน่ย าเป็นอย่างย่ิง 

 



 
 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ****เมนหู่านย่างฮ่องกงแสนอร่อย*** 

 

 

 

จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ วดันางชี ใหท้่านไดเ้ขา้สูว่ัดท่ีจะท าใหท้กุท่านร ูส้ึกว่าราวกบัอยู่ประเทศญ่ีปุ่น ใหท้่านไดข้อพรทกุ

อย่างโดยเฉพาะดา้นการศึกษา เมื่อท่านเขา้มาจะเห็นสถาปัตยกรรมในสมยัราชวงศช์ิง แตม่ีการประดบัประดาท่ีสวนสาธารณะ

เหมือนประเทศญ่ีปุ่น 

  

 



 
 

 

 

หลงัจากนัน้น าคณะเดินทางเขา้สู่ หนึ่งในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมหาดทราย  Repulse Bay หาดทรายรปูจันทรเ์สี้ยวแห่งนี้

สวยทีสดุแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเร่ืองมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท า

หนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้แม่

กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานตอ่อายซ่ึุงเชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครั้งจะมีอายเุพ่ิมขึ้น 3 ปี จนกว่าถึง

เวลานดัหมาย 

 

 

หลงัจากนัน้ อิสระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน จนกว่าจะถึงเวลานดัหมาย 

 

ค ่า   อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้กุท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

น าคณะสูท่ี่พกั โรงแรมท่ีพกั KINGS HOTEL *หรอืระดบัเทียบเท่า* โรงแรมที่พกัของเราจะอยู่ตดิย่านชอ้ปป้ิงถนนนาธานนะคะ 

 

วนัท่ีสาม  วดัทินหวั – วดัสามเซียน (เจา้แม่ดอกไมท้อง) + วดัปักไท่ – วดักวนไท่ (วดักวนอ)ู  - ชอ้ปป้ิง

เลด้ีมาเกต๊ – สนามบินฮ่องกง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 



 
 

 

 

 

น าทกุท่าน ไหวศ้าลเจา้แม่ทบัทิม ทินหวั (Tin Hau Temple) เป็นวัดเก่าแก่และส าคญัอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง เพราะใน

สมยัก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง ซ่ึงเคารพนบัถือเจา้แม่ทับทิมว่าเป็นเทพีแห่งทะเล เพ่ือใหเ้ดินทางปลอดภยั เวลา

ออกไปท างานไกลๆหรือออกหาปลา นอกจากการมาสกัการะบชูาเจา้แม่ทับทิมในเร่ืองของการเดินทางใหป้ลอดภยัแลว้ ไฮไลท์

ส าคญัอีกอย่างหนึ่งของ วัดเจา้แม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) จะเป็นขดธปูสีแดงขนาดใหญ่ ท่ีแขวนอยู่ตามเพดานดา้นใน

วิหารของวัดเต็มไปหมด จะย่ิงสวยงามในยามท่ีมีแสงแดงส่องลงมาเหมือนเป็นล าแสงส่องทะลคุวันธปูแปลกตาย่ิงนกั ส่วน

อาคารของวัดก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีน สรา้งขึ้นตัง้แตปี่ค.ศ. 1876 โดยทางเขา้ของวัดจะอยู่ติดกับสวนสาธารณะ

เล็กๆที่มีตน้ไมใ้หญ่หลายตน้ ใหบ้รรยากาศร่มร่ืน 

 

 

จากนัน้น าท่านสู ่ “ก า้ฟ้าเหลิงเหลงิ” หรือเรียกว่า เจา้แม่ดอกไมส้ีทอง เป็นองคเ์จา้แมท่ี่คอยชว่ยเหลือในเร่ืองของ

ครอบครวั ขอลกู ขอความรกั สามีมีกิ๊ก ภรรยามีกิ๊ก และส าหรบัคนโสดในการขอคูค่รอง ณ วัด 3 เซียน Sam Tai Tze & 

Pak Tai Temples, Sham Shui Po 

 



 
 

 

 

 

 

 

หลงัจากนัน้พรเทพเจา้กวนอ ูณ วดักวนไต่ วัดเก่าแก่สรา้งขึ้นในปีพ.ศ. 2434  เป็นวัดเดียวในเกาลนูท่ีบชูาเทพ เจา้กวนอู

เป็นเทพผูย่ิ้งใหญ่  เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์โชคลาภ บารมี 

 

 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Ushi Shabu) 



 
 

 

 

 

 

จากนัน้อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ตลาดเลด้ี มารเ์ก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล ์Night Market แบบบา้น

เรา ไม่ไดม้ีขายเฉพาะแตข่องผูห้ญิงแตม่ีของขายทกุสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบา้นเรา โดยจะปิดถนน Tong Choi 

Street ตัง้แตแ่ยกท่ีตดักบัถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ 

500 เมตร สินคา้ท่ีขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบเช่นพวกตวัการต์นูต่าง ๆ จากดิสนีย์ , Marvel และจากญ่ีปุ่น ประเภท

สินคา้ เสื้อผา้ นาฬิกากระเป๋า ต ุก๊ตา ของฝาก ของท่ีระลึก ตา่งๆใครตอ้งการจะซ้ือของท่ีระลึกหรือของฝากตา่งๆของฮ่องกงก็

สามารถมาเดินเลือกซ้ือกนัไดท่ี้นี่ 

อิสระอาหารค ่า เพ่ือใหท้กุท่านสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางส ูส่นามบินฮ่องกง 

23.50 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX761 

02.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

หรอื 

02.00 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX767 

04.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 



 
 

 

 

 

ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร*์ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง กรณุาซ้ือตัว๋เครือ่งบินท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการเดินทางได*้ 

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผ ูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอย ูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์เป็นทวัรท่ี์เขา้รา้นชอ้ปป้ิงซ่ึงรว่มกบับรษิทัฯ ท่องเท่ียวซ่ึงไดมี้การสนบัสนนุค่าใชจ่้ายบางสว่นใหท่้านไดเ้ท่ียว

ในราคาประหยดัจึงเรยีนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่ารา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม.....ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละ

ประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอย ู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆทัง้ส้ินหากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิง

ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 1,000 ดอลลา่ฮ่องกง *** 

 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงค่าภาษสีนามบิน และค่าภาษนี า้มนั  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

 ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบี้ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ที่มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษนี า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 



 
 

 

× ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนยีมวีซ่าคนตา่งประเทศ ที่ตอ้งเดนิทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

เดินทางข้ึนต ่า 20 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทาง

ได ้ทางเรายินดท่ีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านตอ่ไป ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปใน

วนัอื่นตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

★ ราคา Promotion ช าระมดัจ า 5,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 1 วนั    

★ ยอดท่ีเหลอืช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั  

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้ หากไม่

มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี

ที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวน

สทิธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ชาวไทยเทา่นัน้ท่ีเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรบัทา่นที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่านเนือ้สตัว ์และมี

ความจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุป๊เดนิทางรบัประทานที่ระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิมเตมิตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน์ีไ้มเ่หมาะส าหรบัลกูคา้ที่ใชวิ้ลแชร!์!! 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไมเ่หมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บรษิทัขอสงวนสิทธ ์เรบีกเก็บเพ่ิมท่านละ 2,000 บาททกุกรณี** 

 



 
 

 

 


