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ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วดั-สวนสนุกโอเช่ียนปาร์ค 
นอนหรู 4 ดาว ใกล้แหล่งช้อปป้ิง 

 
เปิดประสบการณ์ใหม่ สวนสนุกเคร่ืองเล่นระดับโลก 

เหมาะส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
 

http://www.followmeholiday.com/
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วัดหวังต้าเซียน (ขอสุขภาพแข็งแรง) 
วัดแชกง(องค์เก่า) - ช้อปป้ิงนาธาน 

วัดกวนอู-ร้านจิวเวอร่ี-ร้านหยก-วัดหลนิฟา 
แม่กวนอมิรีพลสัเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า)  

วัดหม่านโหมว 
 
วันแรก กรุงเทพฯ )สนามบินสุวรรณภูมิ ( – ฮ่องกง –วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกง(องค์เก่า) – ช๊อปป้ิงเลดีม้าเก็ต หรือจิม

ซาจุ่ย 
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.) ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลาย

สุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน 
และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
น าท่านเขา้สู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยูใ่จกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
เซนที่งดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้
หลกัของวดัคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจา้ตามความเช่ือชาวจีน เดิมท่านช่ือ “หวอ่ง
ช้อเผ่ง” ท่านจะดลบันดาลพรเก่ียวกับสุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จ็บ แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ตอ้งเดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาล
กลางแจง้ของเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลวรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์
อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัที่น่ี โดยการขอพรกบั
เทพเจา้ องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูน้ิวเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธีิ  

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว(องค์เก่า)วดัที่ชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใส
ศรัทธามาเน่ินนานสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงต านานนกัรบ แห่งราชวงศซ์้งเทพเจา้
แชกง แม่ทพัปราบศึกที่กล้าหาญ ในกองทพัของท่านยามที่ออกรบเพื่อตา้น

http://www.followmeholiday.com/
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ขา้ศึกศตัรูทุกทิศทางทุกๆคร้ังท่านจะใชส้ัญลกัษณ์รูปกงัหัน ติดไวด้า้นหน้ารถศึกน าขบวนในกองทพัของท่าน 
ซ่ึงท่านมีความเขม้แข็งเสริมก าลงัใจให้แก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านานมา
จนทุกวนัน้ี 

 จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิงเลดีม้าร์เก็ต หรือ จิมซาจุ่ย เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือ
ดงัของเกาะฮ่องกง ที่คนไทยทัว่ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพูด  กนัหนาหูติดปาก
มานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน นับเป็นถนนสายช็อป
ป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝ่ังของ
ถนน จะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมช่ือดงัทัว่โลก 
เคร่ืองหนังชั้นดี ห้างสรรพสินคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู 
โรงแรมตั้งแต่ระดับเกสต์เฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว บริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทาง
เช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัว่า ห้างสรรพสินคา้เขาวงกต 
ภายในห้างจะเป็นช้อปป้ิงมอลล์ที่มีร้านค้าทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทั่วโลกจ าหน่าย รวมไปถึงห้างขาย
ของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณOCEAN 
HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นที่จอดส าหรับเรือส าราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี 
บริเวณใกล้เคียงกนัติดกับอ่าววิคทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น พิพิธภณัฑ์อวกาศ, ศูนย์
วฒันธรรม, พพิธิภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 

เย็น   อิสระอาหารเพ่ือสะดวกต่อการช้อปป้ิง 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Panda Hotel ระดบั 4 ดาว หรือโรงแรมเทียบเท่า 
 

                               
 

(ห้องพกัสามารถเข้าพักได้ 4 ท่าน/ห้อง หากลูกค้าเดินทางเป็นครอบครัวและมีความต้องการกรุณาแจ้งก่อนเดินทาง 15 วัน) 
 
 

http://www.followmeholiday.com/
http://www.pandahotel.com.hk/en/accommation/rooms/deluxeroom/
http://www.pandahotel.com.hk/en/accommation/rooms/pandaplus/
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วันที่สอง                 วัดกวนอู-ร้านจิวเวอร่ี – ร้านหยก – วัดหลินฟา – Ocean Park (รวมบัตรแล้ว) 
เช้า บริการอาหารเช้าต๋ิมซ า  รสชาติดั้งเดิม 

 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดักวนอู ไหวเ้ทพเจา้กวนอู สัญลักษณ์
ของความซ่ือสตัย ์ความกตญัญูรู้คุณ ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ 
โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็ง เด็ด
เด่ียว องอาจไม่คร่ันคร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คง ดัง่ขนุเขา 
มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็
หมายถึงขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพล่ียงพล ้ า แก่ฝ่ายตรงขา้ม
และให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ย คนขา้งเคียงที่ซ่ือสัตยห์รือบริวารที่ไวใ้จไดน้ั่นเอง ดงันั้นประชาชนคนจีนจึง
นิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพือ่ความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ดา้น 
น าท่านชมงานฮวงจุย้ ร้านจิวเวอร่ี ชมกังหันน าโชคโรงงานที่ขึ้นช่ือในการผลิตกงัหนัน าโชค  องคก์งัหนัทุก
องคถู์กวางและออกแบบตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซของฮ่องกง  ผา่นพธีิจากวดัแชกงหมิว โดยไต๋ซือ ที่ท  าพธีิ
ผ่านไฟ ปลุกเสกให้ทุกองค ์ เพื่อใหทุกองค ์ที่น ามาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย มีส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต 
เสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหันหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือ
ที่วา่ กงัหนัช่วยหมุนชีวติพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ดึงดูน าพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดี
พดัออกไป" พาชีวิตราบร่ืน เจริญกา้วหน้า ทั้งหน้าที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิ่งเขา้หา รับ  ทรัพยเ์หมือน
กงัหนัที่ลู่ลม    
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น าท่านเขา้ชม ร้านหยก ชมความงามป่ีเซียะที่แกะสลกัมาจากหยก  อญัมณีที่มีชีวติ เช่ือกนัวา่ใครมีไวบู้ชาจะ
เสริม  ดวงการเงินคนเกิดปีชงควรมีไวบู้ชาเพราะจะขจดัปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกจากชีวติรวมทั้งป้องกนัคุณไสย
มนตด์ าแลผร้ีายต่างๆอีกดว้ย 

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตราคาร  
วดัหลินฟาหรือวงัดอกบวั วดัจีนตั้งอยูบ่ริเวณ หวา่นจ๋าย คอสเวยเ์บย ์วดัน้ี
สร้างขึ้นในปี 1863 ภายในประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมที่ศกัดสิทธ์ิมีโคมไฟ
ดอกบวันบัร้อยโคมที่เราสามารถมองเห็นไดใ้นวหิาร 
เปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรืองของผูท้ี่มานมสัการเจา้แม่กวนอิม 

 
                                                              

 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกโอเช่ียนปาร์ค – Ocean Park  สวนสนุกอีกแห่งหน่ึงที่มีช่ือเสียงของฮ่องกง และเป็นที ่ นิยมของ
นกัท่องเที่ยวจากทัว่มุมโลก เป็นสวนสนุกสตัวท์ะเลระดบัโลก ตั้งอยูบ่นยอดเขาทางใตข้องฮ่องกง มีพื้นที่มากถึง 870,000 ตาราง
กิโลเมตร ซ่ึงเม่ือคุณเล่นเคร่ืองเล่นที่มีความสูงจะท าใหเ้ห็นววิของมหาสมุทรไดอ้ยา่งสวยงาม ภายในจะมีเคร่ืองเล่นมากมายที่
น่าสนใจ โดยเฉพาะการนัง่กระเชา้ ไฟฟ้า ขา้มไปอีกโซนหน่ึงของสวนสนุก ระหวา่งทางคุณสามารถ เพลิดเพลินไปกบัถ่ายรูปววิ
ของเกาะกลางมหาสมุทร และยงัมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆอีก เช่น เคร่ืองเล่นน่าหวาดเสียว การโชวแ์สดงของสตัวต่์างๆ คุณจะไดพ้บกบั
สตัวพ์ื้นเมืองของเอเชียที่หายากที่สุด และนอกจากน้ีภายในสวนสนุกยงัมี บริการร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม และร้านขายของที่ระลึก
ใหน้กัท่องเที่ยวไดช็้อปป้ิงกนัอีกดว้ย 
   
  สวนสนุกแห่งนี้ประกอบไปด้วยโซนต่างๆมากมาย มากกว่า 6 โซน เรามาดูจุดเด่นของแต่ละโซนว่ามีอะไรบ้าง 

1. Polar Adventure  โซนท่ีจ าลองขั้วโลกเหนือ และ ขั้วโลกใตไ้วท่ี้เดียวใหท่้านไดแ้นบชิดกลบันกเพนกวิน และ หมีขั้วโลก 
จ้ิงจอกอาร์กติก นกฮูกหิมะ และสัตวพ์ิเศษอ่ืนๆ อีกมากมาย และหอ้งอาหาร ทกัซิโด ้

http://www.followmeholiday.com/
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2. Old Hong Kong  โซนท่ีจ  าลองฮ่องกงในอดีตไวใ้หท่้านไดส้ัมผสับรรยากาศ 1950, 1960 และ 1970 และยงัมี
รถรางจ าลอง ใหท่้านไดเ้ห็นถึงบา้นเมืองสมยัเก่าแก่ ท่ีสร้างมาอยา่งเหมือนจริงพร้อมของสะสมและของท่ีระลึกมากมาย 

 

 

 

 

3. Thrill Mountain หุบเขาเขยา่ขวญั โซนน้ีท่านจะไดห้อ้ยหวัเหนือหนา้ผา บนรถไฟเหาะสุดหวาดเสียวหรือ
จะทะยานไปกบั The Aviator เพือ่สมัผสัความรู้สึกของการโบยบินอยา่งอิสระ และเคร่ืองเล่นสุดฮิตอยา่ง
รถบั้ม 

 

 

 

4. Rainforest โซนน้ีท่านจะพบกบัดอกไมน้านาพนัธุม์ากกวา่ 1000 ชนิด ที่
จะจ าลองพื้นป่าเขตร้อน หรืิอสตัวแ์ปลกๆ ที่ดูน่าอศัจรรย ์อยา่งเช่นตวัคา
ปีบาร่า ซ่ึงเป็นสตัวฟั์นแทะที่ตวัใหญ่ที่สุดในโลก และตวัคินคาจู รวมถึง
นกกรีนอะราคารี 
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5. Aqua City อควาซิต้ีเป็นพื้นที่สวนสนุกทางทะเลระดบัโลกที่จะใหนิ้ยามใหม่ของประสบการณ์โลกใตน้ ้ า
ของคุณ ทีน่ี่คุณจะไดรั้บชมการแสดงแสดงสีเสียงที่ใชม่้านจอน ้ า 360 องศาและยงัสามารถออกเดินทาง
ส ารวจเขา้ไปใน Grand Aquarium ซ่ึงมีปลามากกวา่ 400 สายพนัธุ์เป็นจ านวนถึง 5,000 ตวั 

 

 

   

 

 

 

 

6. Amazing Asian Animals ท่ีโซน Amazing Asian Animals จดัแสดงเก่ียวกบัสตัวข์องเอเชียบางชนิดที่หา
ยากที่สุด เช่น แพนดา้ยกัษ ์แพนดา้แดง ซาลามานเดอร์ยกัษข์องจีน และจระเขจี้น สุดเพลิดเพลินไปกบัการ
เรียนรู้ไปไม่จ าเจ ยงัมี การจดัแสดงที่น่าสนใจอ่ืนๆ อีกเช่น การจดัแสดงแมงกระพรุนทะเล Sea Jelly 
Spectacular และไม่ควรพลาดเคร่ืองเล่น ต่างๆ เช่น The Abyss Turbo Drop ที่จะพาคุณด่ิงลงสู่เหวมรณะ 
หรืออกสัน่ขวญัแขวนบนรถไฟเหาะ Mine Trainและดูโชวท์ี่ Ocean Theatre ดว้ย 
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เยน็    อิสระอาหารเยน็เพือ่ความสะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่น  
น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Panda Hotel ระดบั 4 ดาว หรือโรงแรมเทียบเท่า 

                               
(ห้องพกัสามารถเข้าพักได้ 4 ท่าน/ห้อง หากลูกค้าเดินทางเป็นครอบครัวและมีความต้องการกรุณาแจ้งก่อนเดินทาง 15 วัน) 

วันที่สาม  ฮ่องกง –เจ้าแม่กวนอิมรีพลสัเบลย์ – วัดหม่านโหมว -กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้าต๋ิมซ า  รสชาติดั้งเดิม 

 
 

น าท่านสู่  รีพลัส์เบยR์epulse Bay ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบ
ขององักฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์ อ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืนซ่ึง
ไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผอ่นในบรรยากาศ
แบบปิคนิคชายทะเล   แต่ที่ น่าสนใจคือด้านหน่ึงของอ่าวมีวดั 
พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมาย
ตามคเช่ือถือศรัทธา พระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจา้สมุทร 
เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั่งคัง่เหลือ
กินเหลือใช้  มี เทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้ ง
กามเทพ  ที่มีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง   และอธิษฐานดว้ยการ
ลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ   อิสระท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ตามอธัยาศยั ณ ที่แห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ที่คน้พบไดไ้ม่ไกล
เลยจากใจกลางเมือง 

http://www.followmeholiday.com/
http://www.pandahotel.com.hk/en/accommation/rooms/deluxeroom/
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จากนั้น น าท่านไปวดัหม่านโหมว (Man Mo Temple) เป็นวดัที่มีอยูห่ลายสาขา
ทัว่ฮ่องกงและทัว่ประเทศจีน ส าหรับสกัการะบูชาเทพเหวนิชางต้ีจวนิ(Man) เทพ
แห่งตวัอกัษรเป็นเทพดา้นบุ๋น และเทพเจา้กวนอู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพ
ดา้นบู ้เป็นที่นิยมของนกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงนิยมกนัมาตั้งแต่ในอดีตที่ผูต้อ้งการ
สอบจอหงวนมกัจะมากราบไหวข้อพรกนัวดัหม่านโหมว ที่ยา่น Sheung Wan จะ
เก่าแก่ที่สุดของวดับนเกาะฮ่องกง และยงัมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาวดัหม่าน
โหมวทั้งหมดในฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1847 และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นสมบติัประจ าฮ่องกงเรียบร้อย
แลว้(declared monument) ซ่ึงภายในจะมีการจุดธูปวงสีแดง เตม็เพดานไปหมด พร้อมกบักระด่ิงส าหรับขอ
พรที่ดา้นขา้งดว้ย โดยในบริเวณร้ัวเดียวกนัจะมีอีก 2 อาคารคือ Lit Shing Kung ที่สร้างขึ้นเพือ่สกัการะเทพ
ต่างๆมากมายบนสรวงสรรค ์และ Kung Sor ซ่ึงเป็นเหมือนหอประชุมของคนในชุมชน 

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 *** 
อัตราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว ขนาดกรุ๊ป 

8-10 มีค 62  14,999 14,999 4,500 14  

9-11 มีค  62  14,999 14,999 4,500 14  

15-17 มีค  62  14,999 14,999 4,500 14  

17-19 มีค  62  13,999 13,999 4,500 14  

28-30 มีค 62 13,999 13,999 4,500 14  

29-31 มีค 62 14,999 13,999 4,500 14  
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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 
 

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 ***  

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได้ทั้งนี้เพ่ือ
ป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณเีกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบินการยกเลิกเทีย่วบินมีการยุบเทีย่วบิน

รวมกันตารางการเดินทางมกีารเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณชิย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้

จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณ ี
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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 ท่านไม่1
สามารถเดินทางได้ต้องช าระเพิ่มค่าพักเดีย่ว 

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 
3. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ขึน้อยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
5. โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
6. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่ 
7. วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองที่สถานฑูต 
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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. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไว้
แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
  
 
 
 
 
 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทกุประการ 
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