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ฮ่องกง พาแม่เทีย่ว ไหวพ้ระ 9 วดั ชอ้ปป้ิงลดท ัง้เกาะ 

จุดเด่น 

 

• ชม Symphony of Light โชวแ์สง ส ีเสยีง ทีอ่ลงัการทีส่ดุ  

• ไหวพ์ระ 9 วัด วดันางช ีวดัหวงัตา้เซยีน วดัเจา้แม่ทบัทมิ วดัเจา้แม่กวนอมิ วดัแชกงหมวิ เจา้แม่กวนอมิรี

พลัสเ์บย ์วดัหมา่นโหมว วดัหลง่โหมว วดัโปหลนิ เสรมิสริมิงคล  

• น ัง่กระเชา้นองปิง ชมววิฮอ่งกงแบบ 360 ฮงศา 

• ชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่าน ถนนนาธาน เทศกาลลดทัง้เกาะ 

• ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม CITYGATE OUTLETS 

 
ชื่อโปรแกรม ฮ่องกง พาแม่เทีย่ว ไหวพ้ระ 9 วดั ช้อปป้ิงลดท ัง้เกาะ   

จ านวน 3 วนั 2 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 
สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - ฮอ่งกง - วดันางช ี- วดัหวงัตา้เซยีน - วดัเจา้แมท่บัทมิ - 
Symphony of Lights   

 

04:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 6 เคาน์เตอร ์M สาย
การบนิ CATHAY PACIFIC โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

06:45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX616 
 

10:25 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ท าทา่นสู ่วดันางช ีฉหีลนิ Chi Lin Nunnery (วดัที ่1) สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1934 และในสมัยราชวงศถ์ัง

ก็ไดถู้กบูรณะขึ้นใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวัดท าจากไม ้รูปทรางคลา้ยวัดญี่ปุ่ น 
ดา้นหนา้วัดมสีระดอกบัวซึง่เปรียบเสมอืนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เมือ่เดนิขา้มทางเชือ่มมาก็จะเจอกับ

สวนสวย “สวนหนานเหลยีน” ทีไ่ดรั้บอทิธพิลและรูปแบบสวนมาจากราชวงศถ์ัง สว่นสถาปัตยกรรมตา่งๆ เป็นการ
ผสมผสานระหว่างจีนและญี่ปุ่ น  ภายในสวนมีศาลาสีทองตั ้งอยู่กลางน ้ า มีชื่อว่า Pavilion of Absolute 

Perfection บริเวณโดยรอบเป็นสวนสน เมื่อเดนิถัดเขา้ไปก็จะพบกับอาคารไมก้ลางน ้า เป็นรา้นน่ังดื่มชาชม

บรรยากาศสวน และมนี ้าตกขนาดใหญ่ทีด่า้นในน ้าตกนัน้เป็นรา้นคาเฟ่จากนัน้น าทา่นชม วดัหวงัตา้เซยีน (วดัที ่
2) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม และสงบเงยีบซึง่วัดแห่งนีเ้ป็นทีป่ระดษิฐาน

ของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคอื เทพหวงัตา้เซยีน แตข่า้งๆ วดัจะม ีเทพเจา้ดา้ยแดง หรอื
เทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยูด่า้นหลงัประทับอยู่ ซึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกนัทีน่ี ่

โดยการขอพรกับเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้ม่ใหห้ลุด ระหว่างพิธเีพราะชาวจนีเชือ่ว่าดา้ยแดงนี่

แหละคอืเสน้โยงโชคชะตาดา้นความรัก การขอพรเรือ่งความรักกับเทพหยุคโหลวทีว่ัดหวังตา้เซยีนะ ดว้ยการผูก
ดา้ยแดง ซึง่ท าไดท้ัง้คนโสดและคนมคีูแ่ลว้ คนโสดก็เป็นการขอพรใหเ้จอเนื้อคู่ สว่นคนมคีูก็่จะชว่ยท าใหม้คีวาม

รักทีม่ั่นคงและยนืยาว จากนัน้น าท่านสู ่วดัเจา้แม่ทบัทมิ ทนิหวั Tin Hau Temple (วดัที ่3) เป็นวัดเก่าแก่
และส าคัญอกีวัดหนึ่งของฮ่องกง เพราะในสมัยกอ่นฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง ซึง่เคารพนับถอืเจา้แม่

ทับทมิวา่เป็นเทพแีห่งทะเล เพือ่ใหเ้ดนิทางปลอดภัย เวลาออกไปท างานไกลๆหรอืออกหาปลา นอกจากการมา
สกัการะบูชาเจา้แม่ทับทมิในเรื่องของการเดนิทางใหป้ลอดภัยแลว้ ไฮไลทส์ าคัญอกีอย่างหนึ่งของวัดนี้จะเป็น 

“ขดธูปสแีดงขนาดใหญ”่ ทีแ่ขวนอยู่ตามเพดานดา้นในวหิารของวัดเต็มไปหมด จะยิง่สวยงามในยามทีม่แีสงแดง

สอ่งลงมาเหมอืนเป็นล าแสงสอ่งทะลคุวันธูปแปลกตายิง่นัก สว่นอาคารของวัดก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจนี 
สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1876 โดยทางเขา้ของวัดจะอยู่ตดิกับสวนสาธารณะเล็กๆ ทีม่ีตน้ไมใ้หญ่หลายตน้ ให ้

บรรยากาศร่มรืน่ 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทุกท่านชม  Symphony of Lights  ความมหัศจรรย์เริ่มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดง
มัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบนัทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของ

โลก ครอบคลุมพื้นทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญต่างๆ ทีต่ัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึ
เหล่านี้  ประดับไปดว้ยแสงไฟซึ่งเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึง

บรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกงได ้
 

ทีพ่กั  PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่2 
วดัเจา้แม่กวนอมิ Hung Hom - โรงงานจวิเวอรร์ ี ่- วดัแชกงหมวิ - รา้นหยก - อ่าวรพีลัส ์เบย ์- จมิ
ซาจุย่ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (เมนู ติม่ซ า) 
จากนั้นพาทุกท่านสู่ วดัเจา้แม่กวนอมิที ่Hung Hom Kwun Yum Temple (วดัที ่4) เป็นวัดเก่าแก่ของ

ฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกัน
แน่นวัด ถา้ใครที่ชอบเสีย่งเซยีมซ ีทีน่ี่ข ึน้ชือ่ว่าแม่นสุดๆ พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอ

ซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย ซึง่คนสว่นใหญ่จะนยิมไปในเทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาล

ปีใหม่ ซึง่ทางวัดจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สักการะขอพรโชคลาภ 
แลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไว ้

ซึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค (สว่นใหญ่จะเกนิลา้นขึน้ไป) ถา้หากเรา
ประสพความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ยกลับไปท าบญุ ไม่ตอ้งน าเงนิจรงิๆ กลับไปถวายหรอกครับแต่

โดยการซือ้กระดาษไหวเ้จา้ไปสักการะแทน จากนัน้พาท่านเขา้ชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่เพื่อเลอืกซือ้ของฝากไป
ใหค้นทีท่า่นรัก หรอืเลอืกซือ้เป็นของประดับของทา่นเองซึง่มลีักษณะสวยงามโดดเดน่ ซึง่มกีงัหันลมทีม่ชี ือ่เสยีง

เป็นทีน่ยิม และเป็นมงคลแกผู่ส้วมใส ่ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นหมนุกังหันเสรมิบารมทีี ่วดัแชกงหมวิ (วดัที ่5) หรอืวัดกงัหันน าโชค วดันีต้ัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ซึง่ถอืเป็น
ชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่ง

ความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชกง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธ์

ประจ าวัด และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่วา่ทัวร์
ไหนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีแล ะศริมิงคลใหก้ับชวีติดว้ยกัน
ทัง้ส ิน้ จากนั้นพาท่านเขา้ชม รา้นหยก เพื่อเลอืกซือ้ของฝาก น าท่านสูห่าดทราย อ่าวรพีลัส ์เบย ์(วดัที ่6) 
หาดทรายรูปจันทร์เสีย้วทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่ง มีรูปปั้น

ของ เจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ทา่มกลาวทีท่อดยาว
ลงสูช่ายหาด ใหท้า่นไดน้มัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล และใหท้า่น

ไดข้า้มสะพานต่ออายุซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมีอายุเพิ่มขึน้ 3 ปี น าท่านสู่ย่าน จมิซาจุ่ย ถนนนาธาน 

อสิระชอ้ปป้ิง!! ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ 
อย่างเต็มอิม่จุใจ ไม่วา่คุณจะมรีสนยิมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ที่

คุณตอ้งการศูนย์การคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอร์
นานาชาตชิือ่ดัง จากทั่วทุกมุมโลกอกีทัง้ยังเป็นที่ทีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรู เลอืก

อร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้

น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY 
MARK & SPENSOR เป็นตน้ 

 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

 
ทีพ่กั  PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่        
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วนัที ่3 
วดัหม่านโหมว - วดัหล่งโหมว - น ั่งกระเช้านองปิง - วดัโปหลิน - อ ิสระช้อปป้ิง CITYGATE - 
สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (เมนู ติม่ซ า) 
จากนั้นน าท่านสู่ วดัหม่านโหมว Man Mo Temple (วดัที่ 7) สรา้งขึ้นตั ้งแต่ปี 1847 และไดรั้บการขึ้น

ทะเบยีนเป็นสมบัตปิระจ าฮอ่งกง ภายในวดัจะมเีทพเหวนิชางตีจ้วนิ Man เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพดา้นบุน๋ และ

เทพเจา้กวนอ ูMo เทพแหง่สงครามเป็นเทพดา้นบูเ้ป็นทีน่ยิมของนักเรยีนนักศกึษา ซึง่นยิมกันมาตัง้แตใ่นอดตีที่
ผูต้อ้งการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหวข้อพรซึง่ภายในจะมกีารจุดธูปวงสแีดงเต็มเพดานไปหมด พรอ้มกับ

กระดิง่ส าหรับขอพรทีด่า้นขา้งดว้ย โดยในบรเิวณรัว้เดยีวกันจะมอีกี 2 อาคารคอื Lit Shing Kung ทีส่รา้ง ขึน้เพือ่
สกัการะเทพต่างๆ มากมายบนสรวงสรรค ์และ Kung Sor ซึง่เป็นเหมอืนหอประชมุของคนในชมุชน จากนัน้น า

ทา่นสู ่วดัหลง่โหมว Long Mo (วดัที ่8) ใครๆ ก็อยากทีจ่ะมาสมัผัส “เตยีงมังกร” ทีต่ัง้อยูใ่นวดัทีม่เีสน่หแ์หง่นี ้
เห ตผุลก็คอื พวกเขาเชือ่วา่การท าเชน่นัน้ไม่เพยีงน าพาโชคลาภมาใหค้ณุเทา่นัน้ แตย่ังสามารถท านายอนาคต

ของคณุไดอ้กีดว้ย วัดโหมว “มารดามังกร” นี้สรา้งขึน้เมือ่ราว 40 ปีมาแลว้ เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะเล็กๆ ทีช่ ือ่

เพงเชาอย่าลมืแวะไปทีว่ัดนี้ในวันคลา้ยวันเกดิของมารดามังกร ซึง่ตรงกับวันที ่8 เดอืน 5 ตามปฏทินิจันทรคต ิ
แลว้คณุจะเห็นวดัทีเ่งยีบสงบนีถ้กูปลกุใหต้ืน่ขึน้มาเป็นศนูยก์ลางของเทศกาลในทอ้งถิน่ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา ซึง่มขีนาดใหญ่เป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง และเป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในคาบสมุทรฮอ่งกง น าท่าน น ัง่กระเชา้ Ngongping ท่านจะไดช้มทวิทัศน์รอบตัว 360 องศา ของเกาะ
ลันเตา และพบกับสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บา้นนองปิง เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของที่

ระลกึมากมาย น าท่านสู่ วดัโปหลนิ (วดัที ่9) นมัสการ “พระใหญ่ทนิถ่าน” พระใหญ่นี่มีความสูงถงึ 34 เมตร 
สรา้งจากทองสัมฤทธิ ์เป็นพระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่พระหัตถด์า้นขวายกขึน้ความหมายคอืขจัดปัดเป่า

ความทุกข ์พระหัตถด์า้นซา้ยวางทีห่นา้ตักเพื่อรับค าขอพรจากผูท้ีม่กีราบไหว ้รอบขา้งองคพ์ระมเีทวดา 6 องค ์
ก าลังถวายสิง่ของมคีวามหมายถงึ ความด ีเมตตา อดทน สงบ สมาธ ิและปัญญาใตฐ้านบัวมพีพิธิภัณฑ์ ภายใน

แบง่ออกเป็น 3 หอ้ง ไดแ้ก ่ภาพวาดสนี ้ามันบอกเลา่เกีย่วกับประวัตคิวามเป็นมาของพระพุทธเจา้ วงลอ้พระพุทธ

ธรรม และพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมที่ CITYGATE 
OUTLETS แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ามากกวา่ 40 แบรนดด์งั 

 
 

 
 

18:00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เช็กแล็บกอ๊ก  

 
21:35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC เทีย่วบนิที ่CX617 

 
23:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่น
ท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  สงิหาคม 

12 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61 * วนัแม่ 15,888 15,888 15,888 5,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

• กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

• กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

• หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

• ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ
ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

• การทอ่งเทีย่วประเทศฮอ่งกงน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล รา้นจวิเวลรี ่เพือ่เป็นการสง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่วของประเทศจนีแตไ่มไ่ดม้กีารบงัคบัซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่

ทา่นละ 300HKD ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

• กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น (กอ่นวนัเดนิทาง 5 วนัเทา่นัน้) 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ CATHAY PACIFIC 

• ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ
แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

• คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 150 HKD /ทา่น  
ตลอดทรปิการเดนิทาง 
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• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า
โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

• คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 5,000 บาท  

• สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

• แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  
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• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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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 ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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