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ก าหนดวนัเดินทาง :  มิถนุายน – ตลุาคม 2562 (ทุกวนัเสาร ์– วนัจนัทร)์ 
**ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ช ำระพรอ้มเงินค่ำทวัร ์1,000 บำท / ผูโ้ดยสำร 1 ท่ำน** 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพฯ- ฮ่องกง– สะพำนชิงหม่ำ– วดัหมัน่โหมว(1)  

     เจำ้แม่กวนอิม รีพสัเบย(์2)- พีคแทรม- เลด้ีส ์มำรเ์ก็ต                         (เย็น) 

06.00 น.    พรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประต ู5 เคำนเ์ตอร ์K  

  สายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

08.25 น.    ออกเดินทางสู่สนำมบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี HX – 768 

11.30 น.    เดินทางถึง สนำมบินเช็กลบักอ๊ก ฮ่องกง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

 (บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่บนเครื่อง) (1) 

  (เวลำทอ้งถ่ินท่ีฮ่องกง เร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

  ฮ่องกง : มีวดัน่าสนใจหลายแหง่ คนฮ่องกงจะนิยมไปวดัโดยเฉพาะช่วงเทศกาลส าคญัอยา่งวนัตรุษจีน, วนัไหวพ้ระ 

  จนัทร ์ฯลฯ เพ่ือขอพรใหมี้สุขภาพแข็งแรง, ร า่รวย, มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุง่เรือง 

สะพำนชิงหม่ำ: ยาวเป็นอนัดบั 9 ของโลกเช่ือมระหวา่งเกาะลนัเตากบัฝ่ังเกาลูนเป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลน

ส าหรบัรถวิง่ 6 เลน และชั้นล่างส าหรบัรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวา่งไสว 
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 เจำ้แม่กวนอิม (รีพสัเบย)์: ในแต่ละปีจะมีผูค้นจ านวนมากเดินทางมาขอพรจากเจา้แม่กวนอิม, เจา้แม่ทบัทิมและ 

  เทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอใหมี้ลูกท่ีวา่กนัวา่ถา้ใครมาขอมกัสมหวงัทุกครั้งไป จากน้ันขา้มสะพานซ่ึง

เช่ือวา่จะมีอายุยนืยาวไปอีก 3 ปี แต่มีขอ้แมว้า่เม่ือขา้มไปแลว้อยา่เดินยอ้นกลบัทางเดิมใหเ้ดินตรงไปขา้งหน้าแลว้

ค่อยออ้มสะพานกลบัมา  

  รถรำงพีกแทรม: (1 เท่ียว) ชมทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่าววกิตอเรียและเกาลูนอีกมุมมอง เป็นพาหนะเก่าแก่ 

 ท่ีสุดของฮ่องกงถือวา่เป็นแหง่แรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางท่ีใชพ้ลงังานไอน ้าในการขบัเคล่ือนและไดเ้ปล่ียนเป็น

การควบคุมดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอรซ่ึ์งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวติฯ พบกบัตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่าน

และอาคารต่างๆ ท่ีก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกแบงคอ์อฟไชน่า มีรูปทรงเหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และ

มีเหล่ียมมีมุมแหลมอยูร่อบดา้น ส่วนเสาสูงดา้นบนคลา้ยหนวดของแมลงมีไวเ้พ่ือส่ือถึงพลงัอ านาจและความ

เจริญรุง่เรืองใหก้บัอาคารหลงัน้ี, อาคารเอชเอสบีซี ชาวฮ่องกงยงัเช่ือวา่อาคารหลงัน้ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดในฮ่องกง 

เพราะท่ีตั้งของอาคารเป็นจุดบรรจบของเสน้มงักรทั้งหา้ และการท่ีตึกหนัหน้าไปทางอ่าววกิตอเรียโดยไม่มี

ส่ิงก่อสรา้งใดกีดขวาง ก็หมายถึงความเจริญรุง่เรืองท่ีไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขดัขวาง ชั้นบนสุดของตึกมีส่ิงก่อสรา้ง

คลา้ยปืนใหญ่เป็นการแกฮ้วงจุย้ใหก้บัตึกแบงคอ์อฟไชน่าท่ีมีลกัษณะเป็นดาบแหลม ใหท่้านไดถ่้ายภาพอนัสวยงาม

น่าประทบัใจ 

  ** หำกรถรำงแทรม ปิดปรบัปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม น ำคณะข้ึนวิคตอเรียพีค โดยใชร้ถแทน** 

 วดัหมัน่โหมว: หน่ึงในวดัเก่าแก่ท่ีสรา้งในปี 1847 เพ่ือสกัการะเทพเจา้ควานอวหีรือเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แหง่ 

สงครามหรือท่ีรูจ้กักนัในนามเทพเจา้กวนอูและหมัน่เชิง เทพเจา้แหง่การเรียนรู ้โดยภายในวดัจะตกแต่งตามศิลปะ 

แบบจีนท่ีสวยงาม จุดเด่นของวดัคือ ธูปขดเป็นวงกลมท่ีจุดแขวนไวท่ี้เพดานมีควนัคละคลุง้ตลอดเวลา เม่ือเดินผ่าน 

ธรณีประตูวดัเขา้มาอยา่ลืมหนัไปไหวไ้ซเซง้เอ๊ียะ หรือพระน าโชคท่ีตั้งอยูด่า้นล่างขวามือของธรณีประตู (เวลาจุด 

ธูปเทียน คนจีนจะไมจุ่ดต่อจากคนอ่ืนท่ีปักไวก้่อนแต่จะจุดกบัตะเกียงของวดัเท่าน้ัน) 

เย็น       รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (2)  

 เลด้ีส ์มำรเ์ก็ต: ตลาดกลางแจง้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นจุดหมายท่ีตอ้งไปเยอืน ส าหรบัคนรกัแฟชัน่ท่ีโปรดปรานการต่อ 

รอง ท่านจะไดพ้บสินคา้นานาชนิด อาทิ กระเป๋า, ของเล่น, เครื่องประดบั, เครื่องส าอาง, โทรศพัทมื์อถือ, อุปกรณ์

อิเล็คโทรนิคและของแต่งบา้นเล็กๆ น้อยๆ เป็นตน้ 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CRUISE Hotel/ KINGS Hotel/ M1 Hotel/ I Club Ma Tai Wain Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สองของกำรเดินทำง วดัเชอกุง(3)- วดัหวงัตำ้เซียน(4)- โรงงำนจวิเวอรร์ี่- รำ้นหยก- กระเชำ้นองปิง  

     วดัโป่หลิน(5)- ซิตี้ เกท เอำ้ทเ์ล็ต- Symphomy of Light            (เชำ้/กลำงวนั/-) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร (3) พบกบั..ฮะเก๋ำ, โจก๊, ซำลำเปำ, ขนมจบี ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

  วดัหวงัตำ้เซียน: หรือเทพเจำ้แห่งสุขภำพดี มาท่ีน่ีคนมกัขอใหสุ้ขภาพดีหรือหายป่วย ต านานเล่าวา่รูปป้ันองค์ 

เทพเจา้หวอ่งไท่ซินถูกน ามาจากมณฑลกวางซีตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยเหลียงไดน้ ามาประดิษฐานอยูท่ี่รา้นขายยา 
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  สมุนไพรของเขา เม่ือชาวบา้นมาซ้ือยาก็ไดก้ราบไหวข้อใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ และนัน่ก็ท าใหเ้กิดเสียง 

  ร า่ลือต่อกนัวา่เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิจริงสามารถช่วยรกัษาโรคภยัใหห้ายขาดได ้ทวา่วนัหน่ึงรา้นขายยาไดเ้กิดไฟไหม ้

เหลียงจึงหยุดกิจการขายยาก่อนไดร้บับญัชาจากหวอ่งไทซิน (ในฝัน) ใหไ้ปสรา้งวดัแหง่ใหม่หา่งจากท่าเรือเป็น

ระยะทางกวา่ 3,600 กา้ว ใกลก้บัหมู่บา้นชุกหยวนทางขวาของท่าเรือเกาลูน เขาจึงจดัการสรา้งวดัแหง่ใหม่ขึ้ น  

  และไดต้ั้งช่ือวา่วดัหวอ่งไท่ซิน  

  โรงงำนจวิเวอรร์ี่: ไดเ้ชิญซินแสช่ือดงัจดัวางต าแหน่งของเครื่องประดบัแต่ละเม็ดใหเ้ขา้กบักงัหนัซ่ึงเป็นเคร่ืองราง

ตามหลกัฮวงจุย้ โดยจ าลองเลียนแบบมาจากแชกงเหม่ียว กงัหนัใหญ่ 4ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงใหค้วามเล่ือมใสศรทัธา 

วดัเชอกุง: สรา้งเพ่ือเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทพัแหง่ราชวงศซ์่งผูมี้ช่ือเสียงทั้งดา้นการรบ, ผดุงคุณธรรมและ

ช่วยขจดัปัดเป่าโรคภยัส่ิงไม่ดีทั้งหลายออกไปได ้โดยสรา้งขึ้ นครั้งแรกเม่ือ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี 1993 จึงได้

สรา้งวดัแหง่ใหม่ขึ้ นมาทดแทนของเดิมและน ารูปป้ันท่านนายพลท่ีมีความสูงถึง 10 ม. เขา้ ไปตั้งไวใ้นอารามดา้น

ในพรอ้มดว้ยรูปป้ัน 8 เซียนแหง่ลทัธิเต๋า ซ่ึงอยูบ่ริเวณทางเดินดา้นนอกซา้ย-ขวา ทุกวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตาม

ปฏิทินจีนชาวฮ่องกงจะเดินทางมาท่ีวดัแหง่น้ีเพ่ือถวายกงัหนัลม เพราะเช่ือวา่กงัหนัลมน้ีจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่รา้ยและ

โรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัน าพาแต่ความโชคดีเขา้มา ใหท่้านไดห้มุนกงัหนัทองแดงตามความเช่ือของชาวฮ่องกง

โดยหมุน 3 รอบ  

  รำ้นหยก: ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้ทอ้งถ่ินของฮ่องกง ตามอธัยาศยั  

กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4)  

บ่ำย   

 
 
 

 
  กระเชำ้นองปิง: ชมทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา ทั้งอ่าวตุงชุงและสนามบินนานาชาติฮ่องกง พบกบั 

หมู่บำ้นนองปิง ท่ีจ าลองชีวติความเป็นอยูข่องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตวัดว้ยรา้นน ้าชา, รา้นอาหาร,  

 รา้นขายของท่ีระลึก, หอพุทธประวติั เป็นตน้  

  **หำกกระเชำ้นองปิง 360 ปิดปรบัปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม น ำคณะข้ึนไหวพ้ระโดยใชร้ถแทน** 

 วดัโป่หลิน: สรา้งในปี 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี 1924 ไดเ้ปล่ียนเป็น 

ศาสนสถานโปลินพรอ้มทั้งมีการสรา้งอาราม และโบสถเ์พ่ิมขึ้ นจึงท าใหมี้พระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวน

มาก ใหท่้านนมสัการพระโพธิสตัวก์วนอิม, พระมญัชุศรีโพธิสตัวแ์ละพระสมนัตภทัรโพธิสตัว ์สกัการะพระพุทธรูป

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก (สูง 34 เมตร) ซ่ึงสรา้งจากทองสมัฤทธ์ิ 202 แผ่น (หนัก 250 ตนั) ในปี 1990 ก่อนแลว้

เสร็จในปี 1993 แมก้ารขึ้ นไปนมสัการองคพ์ระจะตอ้งฝ่าด่านบนัได 268 ขั้น เม่ือข้ึนไปดา้นบนท่านจะไดพ้บกบัววิ

ทิวทศัน์แบบ 360 องศา พรอ้มไดช้มประติมากรรมเหล่านางฟ้าท่ีก าลงัถวายเครื่องบูชาเบ้ืองหน้าพระพกัตรแ์ลว้ 

ยงัไดน้มสัการพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปหยกขาวจากศรีลงักาท่ีตั้งอยูภ่ายในหอ้งใตฐ้านพระ  

  ซิต้ีเกท เอำ้ทเ์ล็ต: แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฮ่องกงเต็มไปดว้ยรา้นแบรนดช์ั้นน ากวา่ 80 รา้นคา้ เช่น Esprit Outlet, 

Guess Outlet, Mango Outlet, Coach Factory, Crocs Outlet, Adidas Factory Outlet, K-Swiss Outlet, New 

Balance Outlet, Nike Factory Outlet ฯลฯ ท่ีพรอ้มน าสินคา้มาลดราคา 30–70% กนัตลอดทั้งปี 

  (อำหำรเย็น อิสระตำมอธัยำศยั เพ่ือไม่เสียเวลำในกำรเท่ียวชม) 

20.00 น.   A Symphony of Lights MultiMedia Show: หา้มพลาดเม่ือมาเยอืนฮ่องกง ซ่ึงใชตึ้กสูงกวา่ 30 ตึกริมอ่าววกิตอเรีย  

  (ทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูน) ยงิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงสีเสียงสุดตระการตาตอบโตก้นัตามจงัหวะเสียงเพลง รบัรอง 

  วา่ท่านจะตอ้งต่ืนเตน้และประทบัใจไปอีกนานแสนนาน (เป็นโชวท่ี์ไดร้บัการบนัทึกลงในกินเนสสบุ๊์ก) 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CRUISE Hotel/ KINGS Hotel/ M1 Hotel/ I Club Ma Tai Wain Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่สำมของกำรเดินทำง วดัชีซำ้น(6)- วดัเจำ้แม่กวนอิมยมืเงิน(7)- วดัทินฮ่ำว(8)- ถนนนำธำน 

     ฮ่องกง – กรุงเทพฯ       (เชำ้/กลำงวนั/-) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร (5) พบกบั..ฮะเก๋ำ, โจก๊, ซำลำเปำ, ขนมจบี ฯลฯ  

  วดัซีซำ้น: ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชานเมืองของฮ่องกง หรือท่ีรูจ้กักนั NEW TERRITORIES  

 เหตุผล 6 ประการท่ีตอ้งมาท่ีวดัแหง่น้ี ไดแ้ก่  

1. สกัการะเจา้แม่กวนอิมท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั2 ของโลก 

2. สมัผสบรรยากาศเงยีบสงบ หา่งไกลจากความวุน่วาย 

3. เหมาะสมแก่ชาวพทุธ ในการศึกษาหลกัพทุธศาสนา 

4. บรรยากาศอนัรม่รื่นกับธรรมชาติรายลอ้ม  

5. ไม่มีกลิ่ นธูป หรอื ควนัจากการไหวส้กัการะ  

6. เปิดรบักรุป๊เขา้ชมภายในวดัจ  านวนจ  ากัด   

  *ใชเ้วลำโดยประมำณ 30 -45 นำที 

  เจา้แม่ทบัทิม ณ วดัทินฮ่าว:  เพ่ือช่วยคุม้ครองการเดินทางใหป้ลอดภยั หรือเรียกวา่ เทพธิดาแหง่สรวงสวรรค ์

หรือเทพีแหง่ทอ้งทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมง หรือผูเ้ดินทางใหร้อดพน้ 

จากพายุและความหายนะทางทะเล  

  ศำลเจำ้แม่กวนอิมยืมเงิน: สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีมีอายุกวา่ 700 ปี ซ่ึงเป็นศาลดั้งเดิมของเมืองฮ่องกง 

ทุกๆ ปี คนฮ่องกงจะมาท าพิธีการยมืเงิน เจา้แม่ไปบูชาเพ่ือความเจริญรุง่เรืองแลว้ในช่วงส้ินปีก็จะน ามาคืน 

กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6)  

บ่ำย 

 

 

 

 

 ฮำรเ์บอร ์พลำซ่ำ, โอเช่ียน เทอรมิ์นอล(ถนนนำธำน): จุดนัดพบของ ขาชอ้ปท่ีรวมหา้งฯ ขนาดใหญ่ 2 แหง่เขา้ 

  ดว้ยกนั (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและรา้นคา้ของทางหา้งฯ) โดยเน้นขายสินคา้จากแบรนดด์งั

ระดบัโลกและแบรนดท์ัว่ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแลว้กวา่ 700 รา้นคา้ พบกบั DFS Galleria หา้งฯ 

ปลอดภาษีท่ียกขบวนแบรนด์หรูจากทัว่โลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, 

Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปอยา่งจุใจ 

(อำหำรเย็น อิสระตำมอธัยำศัย เพ่ือไม่เสียเวลำในกำรชอ้ปป้ิง) 

 ไดเ้วลำอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง   

20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี HX – 779 

  (บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่บนเครื่อง) (7) 

22.50  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 

 

 

อตัราค่าบริการ : Fun 2 

ฮ่องกง – วดัชีซำ้น – พีคแทรม– ไหวพ้ระ 8 วดั  

3 วนั / 2 คืน (HX) 

Period ผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต า่กวา่ 12 ปี  เด็ก ต า่กวา่ 12 ปี  พกัเด่ียว 



FUN 2 : ฮ่องกง-วดัชีซ้าน-พีคแทรม-ไหว้พระ 8 วดั : 3D (HX) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

8 – 10 มิ.ย. 62 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 

15 – 17 มิ.ย. 62 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 

22 – 24 มิ.ย. 62 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,500.- 

29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 

6 – 8 ก.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 

13 – 15 ก.ค. 62 17,999.- 17,999.- 17,499.- 4,000.- 

20 – 22 ก.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 

27 – 29 ก.ค. 62 20,999.- 20,999.- 20,499.- 4,000.- 

3 – 5 ส.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 

10 - 12 ส.ค. 62 18,999.- 18,999.- 18,499.- 4,000.- 

17 – 19 ส.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 

24 - 26 ส.ค. 62 15,999.- 15,999.- 15,499.- 3,500.- 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 62 16,499.- 16,499.- 15,999.- 4,000.- 

7 – 9 ก.ย. 62 16,499.- 16,499.- 15,999.- 4,000.- 

14 –16 ก.ย. 62 16,499.- 16,499.- 15,999.- 4,000.- 

21 - 23 ก.ย. 62 16,499.- 16,499.- 15,999.- 4,000.- 

12 –14 ต.ค. 62 20,999.- 20,999.- 20,499.- 4,000.- 

19 - 21 ต.ค. 62 18,999.- 18,999.- 18,499.- 4,000.- 

26 – 28 ต.ค. 62 17,999.- 17,999.- 17,499.- 4,000.- 

***เง่ือนไขส ำหรบักำรจองทวัร*์** 

1. **ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ช ำระพรอ้มเงินค่ำทวัร ์1,000 บำท / ผูโ้ดยสำร 1 ท่ำน** 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ขึ้ นไป ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากเมืองไทย, มีไกดท์อ้งถ่ินคอยดูแล  

    ณ ฮ่องกง) 

3. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ขึ้ นไป ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากเมืองไทย) 

4. การท่องเท่ียวประเทศฮ่องกง น้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือ รา้นหยก, 

   รา้นจิวเวอรร่ี์ เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิ่มท่านละ 800 HKD/ ท่าน ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่าน 

   รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

5. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาโปรโมชัน่ของสายการบิน ตอ้งท าการจองพรอ้มหน้าพาสและเมื่อท่ีนัง่คอนเฟิรม์ ตอ้งท าการจา่ยเงินค่าทวัร ์

   เต็มจ านวนทนัที และเมื่อออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได ้

 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทศันาจรตามรายการ (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลง หรือตอ้งซ้ือ 

  ตัว๋เด่ียวทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) และภาษีสนามบินทุกแห่ง 

*ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการระบุ พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีท่านตอ้งการ เพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง :  

  Twin = หอ้ง 2 เตียง : Double = หอ้ง 1 เตียงใหญ่ : Single = หอ้งเตียงเด่ียว : Triple = หอ้ง 3 เตียง : หากไม่มีการระบุ ทางบริษัทฯ  

  ขออนุญาติจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัท่าน 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุในรายการ (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใดมื้ อหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได้) 



FUN 2 : ฮ่องกง-วดัชีซ้าน-พีคแทรม-ไหว้พระ 8 วดั : 3D (HX) 

*ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

*ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 20 กิโลกรมั 

*ค่ามคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 

*ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดั 

  ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม  

**ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ช ำระพรอ้มเงินค่ำทวัร ์1,000 บำท / ผูโ้ดยสำร 1 ท่ำน** 

*ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติ 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีมีน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั 

*ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

*ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% คิดจากยอดบริการ  

 

เง่ือนไขกำรจอง  

1. มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พรอ้ม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาท่ีบริษัทฯ 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งน้อย 15 - 20 วนั 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก  

1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัรใ์นทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วนั คิดค่าใชจ้่าย 50% เปอรเ์ซ็นตข์องราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกรณี 

 

หมำยเหตุ 

1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติัและอื่นๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง  

   บริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้หรือจาก 

   อุบติัเหตุต่างๆ 

3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระ 

   ไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่  

   ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่าง  

   ประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม  

   สถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ  

   ขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่า  

   บริการน้ันๆ 

8.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย 

   ผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  

   จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให ้

   ทราบล่วงหน้า 

 



FUN 2 : ฮ่องกง-วดัชีซ้าน-พีคแทรม-ไหว้พระ 8 วดั : 3D (HX) 

***เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมนัโลกท่ีมีกำรปรบัรำคำสูงข้ึน ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษีน ้ำมนัข้ึนในอนำคต  

ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิมตำมควำมเป็นจริง 

***ฮ่องกง รณรงคเ์รื่องกำรใช่ถุง  กรณีไปซ้ือของตำมรำ้นคำ้ทุกรำ้นโดยถำ้ตอ้งกำรถงุจำก 

รำ้นคำ้ ตอ้งจำ่ยเพิ่มอีก 50 เซ็นต ์กรุณำ พกถุงผา้ไปดว้ยทุกครั้งท่ีจบัจา่ยซ้ือของทุกชนิด 

 

 
 
 
 


