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ฮ่องกง- นองปิง –ไหว้พระ 8 วดั 
3 วนั 2 คืน  THAI SMILE 

 
กระเช้านองปิง-พระใหญ่ (1)-หมู่บ้านวัฒนธรรม พิเศษนอนฮ่องกง 2 คืน 

ชม A SYMPHONY OF LIGHTS /  
หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมวิ(2) 
วัดหวังต้าเซียน(3) (ขอสุขภาพแข็งแรง) 

แม่กวนอิมรีพลัสเบย์(4) (ขอประทานบุตรเทพเจ้า) – ช้อปป้ิงนาธาน 
วัดหม่านโหมว(5) -วัดหลินฟา(6)-วัดกวนอู(7)วดัแชกง องค์โบราณ(8) 
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วันแรก กรุงเทพฯ )สนามบินสุวรรณภูมิ ( – ฮ่องกง –ซิตีเกตเอาท์เลต-กระเช้านองปิง-พระใหญ่ 
7.0 0 น.   พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์    สายการบิน THAI SMILE  
10.05 น.         ลดัฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน THAI SMILE (WE )          
                       เที่ยวบินที่ WE630 
เที่ยง    รับประทานอาหารบริการบนเคร่ือง 
13.50 น.              เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) 
            )เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.)  

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกับ
มณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 
235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
จากน้ันน าท่าน น่ังกระเช้านองปิง 360 )ราคาทัวร์รวมค่ากระเช้าไป-กลับ    แบบ
ธรรมดา /  สัมผัสประสบการณ์น่ังกระเช้า ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของฮ่องกงทะเล
สีครามและภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 
 หมายเหตุ)  นาที 25ในกรณทีี่ไม่สามารถขึน้กระเช้าได้เน่ืองจากกระเช้าปิดปรับปรุง 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชขึน้สู่ยอดเขาแทน ( 

 น าท่านเขา้สู่ วัดโป๋หลนิสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดีตที่น่ีเป็นเพยีงวดั
เล็กๆ หลบเร้นอยูใ่นพื้นที่เขียวชอุ่ม ปัจจุบนัวดัโป่หลินเป็นศูนยก์ลางของชาว
พทุธที่มีความส าคญัมาก และเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากที่สุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง น าท่านนมสัการ พระใหญ่ลันเตาพระพทุธรูป
ศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัตน้ๆของฮ่องกง สร้างจากทองสมัฤทธ์ิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก มีน ้ าหนกั 202 ตนั ความสูง 34 เมตร ประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาโปหลิน 
จากนั้นน าท่านนมสัการพระอโมฆสิทธิพทุธะพระอมิตาภพทุธะ พระไวโรจน
พทุธะพระรัตนสมัภวพทุธะ และพระอกัโษภยพุทธะ ใหท้่านเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงที่จ  าลองชีวติ
ความเป็นอยูข่องชาวฮ่องกงในสมยัก่อน มีบรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยร้านน ้ าชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่
ระลึก 
อยา่พลาด!!    แนะน าขากลบัหากลูกคา้ตอ้งการเพิ่มความเสียว หรือมองเห็นความสวยงามดา้นล่างแนะน าให้
เลือก Upgrade กระเชา้เป็นแบบใส หรือ Crystal  เพิม่เงินติดต่อสอบถามราคาเพิม่เติม 
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จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงซิตีเ้กทเอาท์เลต ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach 
Esprit PoloRaugh Laurence หรือว่าจะเป็น  Burberry รวมทั้ งรองเท้า
กีฬามากมายหลายยีห่้อ และชั้นใตดิ้นจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้
ท่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

 
เย็น   อิสระอาหารเพ่ือสะดวกต่อการช้อปป้ิง 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั  cruise Hotel / O hotel หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง                 แม่กวนอิมหาดรีพัลเบย์-วัดหม่านโหมว-วัดหลินฟา-จิวเวอร่ี-วัดกวนอู-วัดแชกงหมิว-วดัหวังต้าเซียน-ช้อป
ป้ิงนาธาน-Symphony of Lights 
เช้า บริการอาหารเช้าต๋ิมซ า  รสชาติดั้งเดิม 

 
 
น าท่านสู่  รีพัลส์เบย์Repulse Bay ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีได้มาจากช่ือเรือรบ
ขององักฤษที่มาจอดเพือ่รักษาการณ์              อ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืน
ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผ่อนในบรรยากาศ
แบบปิคนิคชายทะเล   แต่ที่  น่าสนใจคือด้านหน่ึงของอ่าวมีวัด 
พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามค
เช่ือถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจา้สมุทร เทพเจา้
แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้ มี
เทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ที่มีวธีิการเส่ียง
ทายด้วยด้ายแดง          และอธิษฐานด้วยการลูบคล าหินก้อนกลม
อยา่งตั้งใจ   อิสระท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ที่แห่งน้ี
คืออีกดา้นของเสน่ห์ที่คน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 
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จากนั้น น าท่านไปวดัหม่านโหมว )Man Mo Temple)เป็นวดัท่ีมีอยูห่ลายสาขาทัว่ฮ่องกงและทัว่ประเทศจีน ส าหรับ
สกัการะบูชาเทพเหวินชางต้ีจวิน)Man) เทพแห่งตวัอกัษรเป็นเทพดา้นบุ๋น และเทพเจา้กวนอู)Mo) เทพแห่งสงครามเป็น
เทพดา้นบู ้เป็นท่ีนิยมของนกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงนิยมกนัมาตั้งแต่ในอดีตท่ีผูต้อ้งการสอบจอหงวนมกัจะมากราบไหวข้อ
พรกนัวดัหม่านโหมว ทีย่่าน Sheung Wan จะเก่าแก่ท่ีสุดของวดับนเกาะฮ่องกง และยงัมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดาวดั
หม่านโหมวทั้งหมดในฮ่องกง สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1847 และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสมบติัประจ าฮ่องกงเรียบร้อยแลว้
)declared monument) ซ่ึงภายในจะมีการจุดธูปวงสีแดง เตม็เพดานไปหมด พร้อมกบักระด่ิงส าหรับขอพรท่ีดา้นขา้ง
ดว้ย โดยในบริเวณร้ัวเดียวกนัจะมีอีก 2 อาคารคือ Lit Shing Kung ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือสกัการะเทพต่างๆมากมายบนสรวง
สรรค ์และ Kung Sor ซ่ึงเป็นเหมือนหอประชุมของคนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

วดัหลินฟาหรือวงัดอกบวั วดัจีนตั้งอยูบ่ริเวณ หวา่นจ๋าย คอสเวยเ์บย ์วดัน้ีสร้างขึ้นในปี 1863 ภายในประดิษฐาน
เจา้แม่กวนอิมที่ศกัดสิทธ์ิมีโคมไฟดอกบวันบัร้อยโคมที่เราสามารถมองเห็นไดใ้นวหิารเปรียบเสมือนความ
เจริญรุ่งเรืองของผูท้ี่มานมสัการเจา้แม่กวนอิม 
น าท่านชมงานฮวงจุย้ ร้านจิวเวอร่ี ชมกังหันน าโชคโรงงานที่ขึ้นช่ือในการผลิตกงัหนัน าโชค  องคก์งัหนัทุกองค์
ถูกวางและออกแบบตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซของฮ่องกง  ผา่นพิธีจากวดัแชกงหมิว โดยไต๋ซือ ที่ท  าพิธีผ่านไฟ 
ปลุกเสกใหทุ้กองค ์เพือ่ใหทุกองค ์ที่น ามาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย มีส่ิงดีๆเขา้มาในชีวติ เสริมฮวงจุย้ ตวั
ใบพดักงัหันหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือที่ว่า กงัหนัช่วยหมุน
ชีวิตพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ดึงดูน าพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป" พาชีวิต
ราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิง่เขา้หา รับ  ทรัพยเ์หมือนกงัหนัที่ลู่ลม    
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น าท่านเขา้ชม ร้านหยก ชมความงามป่ีเซียะที่แกะสลักมาจากหยก  อัญมณีที่มีชีวิต เช่ือกนัว่าใครมีไวบู้ชาจะ
เสริม  ดวงการเงินคนเกิดปีชงควรมีไวบู้ชาเพราะจะขจดัปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกจากชีวิตรวมทั้งป้องกนัคุณไสย
มนตด์ าแลผร้ีายต่างๆอีกดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตราคาร  
 จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ วดักวนอู ไหวเ้ทพเจา้กวนอู สัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย ์ความกตัญญูรู้คุณ ความ

จงรักภกัดี ความกลา้หาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็ง เด็ดเด่ียว องอาจไม่คร่ัน
คร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คง ดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่าน
ก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องวา่งไม่ให้เพล่ียงพล ้ า แก่ฝ่ายตรงขา้มและให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ย คนขา้งเคียงที่
ซ่ือสัตยห์รือบริวารที่ไวใ้จได้นั่นเอง ดงันั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพื่อความเป็นสิริ
มงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ดา้น 
น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิววดัท่ีชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงต านานนกัรบ    
แห่งราชวงศ์ซ้งเทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพ่ือตา้นขา้ศึกศตัรูทุกทิศทาง
ทุกๆคร้ังท่านจะใชส้ัญลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัติดไวด้า้นหน้ารถศึกน าขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือว่า
เม่ือพกพาสัญลกัษณ์รูปกังหันน้ีไปณท่ีใดๆกังหันน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน าพาแต่ความโชคดีมีอ านาจเข้มแข็งเสริม
ก าลงัใจให้แก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี 

 
 

น าท่านเขา้สู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม
แบบเซนที่งดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่ง
เทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจา้ตามความเช่ือชาวจีน เดิมท่าน

ช่ือ “หวอ่งชอ้เผง่” ท่านจะดลบนัดาลพรเก่ียวกบั 

สุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แต่เป้าหมายของคนโสด
อยากมีคู่ ตอ้งเดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพ
เจ้าหยุคโหลวรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีน
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ตอ้งมาขอพรความรักกนัที่น่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูน้ิวเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธีิ 

จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ยเป็นย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ที่คนไทยทัว่ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั 
และพูดกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน นับเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่ง
แทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ มากมาย 
ทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู 
โรงแรมตั้ งแต่ระดับเกสต์เฮ้าส์  ไปจนถึงระดับ 5 ดาว บริเวณใกล้เคียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้ น มี 
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินคา้เรียง
รายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัว่า 
ห้างสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในห้างจะเป็นช้อปป้ิงมอลล์ที่มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทัว่โลก
จ าหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นช่ือดัง TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไป
ทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณOCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสปัดาห์ จะเป็นที่จอดส าหรับเรือส าราญระดบั
โลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววคิทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่า
เที่ยวมากมาย เช่น พพิธิภณัฑอ์วกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พพิธิภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00  ทุกค ่าคืน   น . การแสดง
มลัติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิง่ใหญ่
ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าส าคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบน
ดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดับไปด้วยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ 
แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง )หากสภาพอากาศไม่อ านวย หรือปิดปรับปรุงทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการชดเชยสถานที่อ่ืนๆ)  

 
 

 
 

 
เย็น       อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกของลูกค้าในการช้อปป้ิง 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั  cruise Hotel / O hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม  ฮ่องกง –วัดแชกง องค์เก่าแก่-กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้าต๋ิมซ า  รสชาติดั้งเดิม 

 
 

น าท่านเดินทาง สู่วดัแชกง (เก่า) เคล็ดลบัส าคญัในการท าบุญขอพรที่แห่งน้ี 
เร่ิมจากการน าเงินใส่ซองแดง หรือใส่ในขนัเพือ่ถวายเงิน แลว้มองไปที่
ดวงตาขององคแ์ชกง เพือ่อธิษฐานขอพรใหท้่านคุม้ครอง เสร็จแลว้เดินไปตี
กลอง ตีระฆงั เพือ่เป็นการบอกใหเ้จา้ทั้ง 16 ชั้นฟ้ารับรู้ ชาวจีนเช่ือวา่เสียง
กลองเสียงระฆงั จะเป็นการบอกใหเ้จา้รับรู้ เคล็ดลบัน้ีใชไ้ดก้บัทุกที ่

11.30 น.      ถึงเวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่จุดนัดหมาย 

15..00 น.     ลดัฟ้าเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE631  (มีอาหารบริการบนเคร่ือง)       

16.45 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความ   ประทบัใจไปแสนนาน 

 ***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใบริการ *** 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.followmeholiday.com/


 
 

                                                                                                                                      
 
 

                                                                                                              บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จ ำกัด 
                                                                             Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                         License no. 11/09492 
 

 

    Tel. 02-408-6777, 062-645-4945      9/27 โครงกำรเวิร์คเพลส  รำชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบำงแวก 69 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com         9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                

อัตราค่าบริการ 
 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว ขนาดกรุ๊ป 

8-10 มีค 62  13,888 13,888 4,500 14  

9-11 มีค  62  13,888 13,888 4,500 14  

15-17 มีค  62  13,888 13,888 4,500 14  

17-19 มีค  62  12,888 12,888 4,500 14  

28-30 มีค 62 12,888 12,888 4,500 14  

29-31 มีค 62 13,888 13,888 4,500 14  

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทรา
ล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจร  
และการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 

หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่
มีการแจ้งทางบริษัทก่อนท าการออกต๋ัวภายใน หากไฟต์มีการเปลีย่นแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดนิทางได้ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการ

เปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบินการยกเลิก
เที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกนัตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุม

หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ
ได้ในทุกกรณี 
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หมายเหตุ 
1.  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ ประชาสัมพนัธสิ์นคา้พื้นเมืองให้3

  นกัท่องเที่ยวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือบวัหิมะ ยางพารา ,หยก ,,ผลิตภณัฑจ์ากไผป๊ี่เซ่ียะ ,จิวเวอร่ี , ซ่ึง
จ  าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ นาที 60-45 ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้
เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1, 000 ดอลล่า

ฮ่องกง ***  
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน )ห้องละ 2 ท่าน  (หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง มีเหตุจ าเป็น

ที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกนักับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัดห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE 
ห้องละ ท่าน3/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดีย่ว และส าหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก ารถเดินทางท่านไม่สาม1
ได้ต้องช าระเพิ่มค่าพกัเดี่ยว 

3. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน ตอ้งสะกดตรง
ตามที่ส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือที่ส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนที่ส่งในคร้ังแรกไม่สามารถเปล่ียนแปลง
แกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า )พกั 2 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
7. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ )กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ)  

2. ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท ( ผู้ใหญ่ เท่ากัน – เด็ก ) ทริป/ท่าน/ช าระพร้อมค่าทัวร์ 

http://www.followmeholiday.com/


 
 

                                                                                                                                      
 
 

                                                                                                              บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จ ำกัด 
                                                                             Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                         License no. 11/09492 
 

 

    Tel. 02-408-6777, 062-645-4945      9/27 โครงกำรเวิร์คเพลส  รำชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบำงแวก 69 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com         9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                

3. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ขึน้อยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
5. โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
6. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที ่
7. วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองที่สถานฑูต 

เง่ือนไขการจองทัวร์  
ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทช าระส่วนที่ก่อนเดนิทาง 30 วัน และส่งหน้าพาสปอร์ตหลังท าการจอง พร้อมแจ้งสลปิการโอนเงิน 
 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ันเม่ือช าระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณ ี 
 
 

หมายเหตุ 
1 .บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2  .บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 
3  .หากท ่่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระ
ไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4  .บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินท างไม่
ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5  .เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในรายการน้ี
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6 .ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
  กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 
หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 

ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทกุประการ 
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