
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
  
 

 
 

 
  
  

 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ก ำหนดเดนิทำง :  พฤษภำคม - กนัยำยน    2560 

 

 

 

            
 

WONDERFUL HONGKONG 

 
 

ไหว้พระ 9 วดั เสริมมงคลชีวติ 
3 วนั 2 คนื 

 
ราคาเร่ิมต้น 

 

บาท/ท่าน 
16,900.- 

 

ไฮไลท์ 

WONDERFUL PACKAGE น ำท่ำนบินลดัฟ้ำสู่เกำะฮ่องกงโดยสำยกำรบิน HONGKONG AIRLINE 

น ำท่ำนนมัสกำรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและไหว้พระขอพรเสริมดวง 9 วดัดังแห่งเกำะฮ่องกง  

นมัสกำรพระใหญ่ลันตำทีว่ดัโปวหลิน   

ไหว้เจ้ำแม่ทบัทมิทีว่ดัเทยีนโหว่ เพือ่ช่วยคุ้มครองกำรเดินทำงให้ปลอดภัย 

ไหว้เทพประจ ำตัวทีว่ดั หยุ่นหยุ่น สักกำระพระบรมศำสดำของพุทธเต๋ำและขงจือ้ 

นมัสกำรเทพเจ้ำทีว่ดัหวงัต้ำเซ้ียนและสักกำระพระพุทธเจ้ำและพระโพธิสัตย์ทีว่ดัชีฉีหลนิ 

ชมววิบนยอดเขำทีม่ีช่ือเสียงของกำะฮ่องกง วคิตอเรียพคี ถือเป็นยอดเขำทีสู่งเป้นอันดับที ่24 ของเกำะฮ่องกง 

พกัผ่อนกบับรรยำกำศปิกนิคชำยทะเลที่หำดรีพลสัเบย์ พร้อมนมัสกำรเจ้ำแม่กวนอมิที่มีช่ือเสียงเร่ืองกำรขอบุตร 

ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมที ่CITY GATE OUTLET พบกนัสินค้ำ OUTLET แบรนด์เนมมำกมำย 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

วนัแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – วคิตอเรียพคี (น่ังรถโค้ช) – เจ้ำแม่กวนอิมอ่ำวรีพลสัเบย์    (D)                                                                                                   

05.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสุิวรรณภูม ิ  ผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 สำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน์  
โดยมเีจ้ำหน้ำที่ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร 

08.05 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง โดยสำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่  HX 768 
12.10น.  เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ิเช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ

ศุลกำกรเรียบร้อยใหค้ณะท่ำนออก Exit B น ำท่ำนเดินทำงผำ่นสะพำนแขวนชิงหม่ำ ชมวิวทิวทศันอ์นัสวยงำม 
จำกนั้นพำท่ำนสู่ท่ีพกั  

บ่ำย  น ำท่ำนสู่ วคิตอเรียพคี (โดยรถโค้ช)   ยอดเขำท่ีมีช่ือเสียงของเกำะฮ่องกง และถือเป็นยอดเขำท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 
24 ของฮ่องกง ข้ึนชมวิว ถ่ำยรูป ณ จุดชมวิว   ท่ำนสำมำรถมองเห็นวิวของเกำะฮ่องกงไดท้ั้งหมด     ท่ีสร้ำง
ตำมหลกัควำมเช่ือเร่ืองฮวงจุย้ ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในฮ่องกง   จำกนั้นพำท่ำนนัง่รถโคช้สู่ชำยหำดน ้ำ
ต้ืน น ำท่ำนสักกำระ เจ้ำแม่กวนอมิอ่ำวรีพลสัเบย์ พระโพธิสตัวแ์ห่งควำมเมตตำท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของกำร
ของบุตร ไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ้ียขอพรโชคลำภตลอดปี และขำ้มสะพำนต่ออำยซ่ึุงเช่ือกนัวำ่ขำ้มหน่ึงคร้ังจะมีอำยุ
เพ่ิมข้ึน 3 ปี อ่ำวรีพลสัเบย ์สถำนท่ีพกัผอ่นบรรยำกำศแบบปิคนิคชำยทะเลและจุดท่ีสนใจอีกดำ้นหน่ึงของอ่ำว   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร     
  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  NEWTON  PLACE HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สอง      วดัเทียนโหว่ – วดัเทพเจ้ำกวนอู - วดัหยู่น หยู่น – วดัหวงัต้ำเซียน – วดัชีฉีหลนิ  - Symphony of Lights 
                                   ( B/L ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ( ติม่ซ ำ ) 
  น ำท่ำนไป ไหว้เจ้ำแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว Tin Hua Tmeple Shuan Wan เพ่ือช่วยคุม้ครองกำรเดินทำงให้

ปลอดภยั หรือเรียกว่ำเทพธิดำแห่งสรวงสวรรค ์หรือเทพีแห่งทอ้งทะเล มีควำมสำมำรถพิเศษเหนือธรรมชำติ 
ท่ำนจะปกป้องชำวประมงใหร้อดพน้จำกพำยุและควำมหำยนะทำงทะเล  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัเทพเจ้ำ
กวนอู  Kuan Au Temple  ของฝ่ังฮ่องกง ท่ำนเจำ้พ่อกวนอูเป็นสัญลกัษณ์ของควำมเขม้แข็งเด็ดเด่ียวองอำจ
ไม่คร่ันคร้ำมต่อศตัรู ท่ำนเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขำ มีสติปัญญำเลอเลิศมำกและไม่เคยประมำทกำรบูชำขอ
พรท่ำนก็หมำยถึงขอให้ท่ำนช่วยอุดช่องวำ่งไม่ใหเ้พล่ียงพล ้ำแก่ฝ่ำยตรงขำ้มและให้เกิดควำมสมบูรณ์ดว้ยคน
ขำ้งเคียงท่ีซ่ือสัตยห์รือบริวำรท่ีไวใ้จไดน้ั่นเอง  น ำท่ำน ไหว้เทพเจ้ำประจ ำตัวที่วัดหยู่น หยู่น Yuen Yuen 
Institute สักกำระพระบรมศำสดำของพุทธเต๋ำ และขงจ้ือ ไหวไ้ทส่้วยเอ้ีย เทพเจำ้คุม้ครองดวงชะตำ ในวดัท่ี



 
 
 
 

 
 
 
 
  

มีฮวงจุย้ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง และถือว่ำเป็นศูนยร์วมทำงศำสนำขนำดใหญ่ เพรำะเป็นวดัเดียวในฮ่องกง
ท่ีบูชำศำสนำพุทธ เต๋ำและขงจ้ือ จุดเด่นอยู่ท่ีวิหำรหรือหอฟ้ำ สร้ำงดว้ยหินธรรมชำติดำ้นหลงัเพ่ือรับพลงั
มงักรจำกภูเขำ ดำ้นซำ้ยขวำโอบลอ้มดว้ยมงักรเขียว เป็นวดัท่ีสวยงำมและมีขนำดใหญ่ อยูบ่ริเวณเนินเขำใกล้
หมู่บำ้นโลไว และวดัน้ีเคยเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำละครก่ีเพำ้อีกดว้ย  

เที่ยง    รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย                     จำกนั้น น ำท่ำนนมสักำร เทพเจำ้หวงัตำ้เซียน ณ วดัหวงัต้ำเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้

ช่ือเร่ืองกำรดูแลรักษำโรคภัยไข้เจบ็ และพบกบัผูค้นมำกมำยท่ีน ำธูป และของมำสกักำระเพ่ือขอพรต่ำงๆตั้งแต่
เร่ืองควำมรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในกำรท ำธุรกิจ   น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดชีฉีหลิน Chi Lin Nunnery สักกำระ
พระพุทธเจำ้และพระโพธิสัตว ์และเทพยดำส ำคญัต่ำงๆในส ำนกัชีของพระพุทธศำสนำมหำยำนท่ีใหญ่สุดใน
ภูมิภำคเอเชีย อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ดวิตีฟ้รี  ใหท่้ำนเลือกซ้ือสินคำ้แบรนดเ์นมตำมอธัยำศยั 

                          *** (อำหำรเยน็อสิระตำมอธัยำศัย  เพือ่ให้ท่ำนเตม็อิม่กบักำรช้อปป้ิง) *** 
  หลงัอำหำรน ำท่ำนชมโชวย์ิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระกำรตำตอบโตก้นัตำมจงัหวะเสียงเพลง 

Symphony of Lightsควำมมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลำ 20.00 น. ทุกค ่ำคืน กำรแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระกำรตำ
ซ่ึ ง เป็ น ก ำ ร แ ส ด ง  แ ส งแ ล ะ เสี ย ง ค ร อ บ ค ลุ ม พ้ื น ท่ี อ ำ ค ำ ร ตึ ก ร ะ ฟ้ ำส ำ คั ญ ต่ ำ ง ๆ  ท่ี ตั้ ง อ ยู ่
สองฟำกฝ่ังของอ่ำววิคตอเรียโดยบนดำดฟ้ำของตึกเหล่ำน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่อง
แสงสวำ่งตระกำรตำเป็นสีต่ำงๆแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยำกำศอนัคึกคกัของฮ่องกง  

 

                             น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  NEWTON  PLACE HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม  วดัเจ้ำแม่กวนอมิ (HUNG HOM) -โรงงำนจวิเวอร์ร่ี - GROUP PHOTO - วดัแชกงหมวิ – นองปิง (รถโค้ช) –     
                   พระใหญ่วดัโป่วหลนิ – ช้อปป้ิง CITY GATE OUTLET                                    ( B/L )                                                

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ( ติม่ซ ำ ) 
  น ำท่ำนไปไหว ้ เจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮ ำ (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวดัเจำ้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่ง

หน่ึงในฮ่องกง ขอพรเจำ้แม่กวนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งควำมเมตตำ ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษำวดัเจำ้แม่
กวนอิมท่ี Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวดัเก่ำแก่ของฮ่องกงสร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1873 ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนำดเลก็ท่ีไม่ไดส้วยงำมมำกมำย แต่เป็นวดัเจำ้แม่กวนอิมท่ีชำวฮ่องกงนบัถือมำก แทบ
ทุกวนัจะมีคนมำบูชำขอพรกนัแน่นวดั ถำ้ใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขำบอกวำ่ท่ีน่ีแม่นมำกท่ีพิเศษกวำ่นั้น 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

นอกจำกสกักำระขอพรแลว้ยงัมีพิธีขอซองอั้งเปำจำกเจำ้แม่กวนอิมอีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยมไปใน
เทศกำลตรุษจีนเพรำะเป็นศิริมงคลในเทศกำลปีใหม่ ซ่ึงทำงวดัจะจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส ำหรับเซ่นไหวพ้ร้อมซอง
แดงไวใ้หผู้ม้ำขอพร เม่ือสักกำระขอพรโชคลำภแลว้กใ็หน้ ำซองแดงมำวนเหนือกระถำงธูปหนำ้องคเ์จำ้แม่
กวนอิมตำมเขม็นำฬิกำ 3 รอบ และเกบ็ซองแดงนั้นไวซ่ึ้งภำยในซองจะมีจ ำนวนเงินท่ีทำงวดัจะเขียนไวม้ำก
นอ้ยแลว้แต่โชค ถำ้หำกเรำประสพควำมส ำเร็จเม่ือมีโอกำสไปฮ่องกงอีกกค่็อยกลบัไปท ำบุญ ช่วงเทศกำล
ตรุษจีนจะมีชำวฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวไปสกักำระขอพรกนัมำกขนำดตอ้งต่อแถวยำวมำก น ำท่ำนเยี่ยมชม 
โรงงำนจวิเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังำนดีไซนท่ี์ไดรั้บรำงวลัอนัดบัเยี่ยมและใชใ้นกำรเสริมดวงเร่ืองฮ
วงจุย้  ถ่ำยรูป  GROUP PHOTO  ท่ีฮ่องกงและเซินเจ้ินจะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแลว้มำจ ำหน่ำยใหก้บัลกูทวัร์ 
ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้   น ำท่ำนสู่ วดัแชกงหมวิ เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออยำ่งมำก ท่ีเกำะฮ่องกง
วดัแห่งน้ีเรำรู้จกักนัดีในนำมวดักงัหนัวดัน้ีมีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวำ่ถำ้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ำยและ
น ำแต่ส่ิงดีๆ มำใหช้ำวฮ่องกงนิยมไปสักกำระท่ีวดัน้ีในวนัข้ึน ปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชำว
ฮ่องกงและไทยจะไปสกักำระผู้ที่เกดิปีชง จะแคล้วคลำดในเร่ืองที่ไม่ดทุีกเร่ือง เม่ือถึงบริเวณวดัจะเห็นถึง
ควำมร่มเยน็ของวดัได ้ อยำ่งดีทีเดียว เขำ้ขำ้งในวดั จะมีเจำ้หนำ้ทีวดัขำยธูป จำกนั้นน ำท่ำนสู่ สถำนีนองปิง 
(โดยรถโคช้)  ท่ำนสำมำรถนมสักำรพระใหญ่ไดท่ี้ วดัโป่วหลนิ หรือนิยมเรียกวำ่พระใหญ่ลนัเตำ องคพ์ระ
สร้ำงจำกกำรเช่ือมแผน่สัมฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนิน
เขำเบ้ืองล่ำงบริเวณทะเลจีนใต ้   (หมำยเหตุ: เดือน มกรำคม-กรกฎำคม กระเชำ้นองปิงปิดซ่อมบ ำรุง   ทำง
บริษทัจึงใชเ้ป็นรถโคช้ของอุทยำน เพ่ือน ำท่ำนข้ึนสู่ยอดเขำแทน หำกกระเชำ้มีกำรเปิดใชจ้ะแจง้ล่วงหนำ้และ
ปรับใหเ้ป็นนัง่กระเชำ้ข้ึนลงแทนรถโคช้ )   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงลงจำกยอดเขำ แลว้ใหท่้ำนอิสระชอ้ปป้ิงท่ีหำ้งดงัCITYGATE OUTLET MALLให้

ท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ตำมอธัยำศยั พบกบั OUTLET สินคำ้แบรนดเ์นมระดบัโลกมำกมำย เช่น COACH, 
ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือวำ่จะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเทำ้กีฬำมำกมำยหลำยยี่หอ้ 
และชั้นใตดิ้นจะมี SUPERMARKET ขนำดใหญ่ใหท่้ำนไดจ้บัจ่ำยกนัไดอ้ยำ่งจุใจ  

                           *** (อำหำรเยน็อสิระตำมอธัยำศัย  เพือ่ให้ท่ำนเตม็อิม่กบักำรช้อปป้ิง) *** 
 น ำท่ำน เดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ิเช็ค เลป ก๊อก (สนำมบินฮ่องกง) 
21.45 น. เดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่  HX 761 
23.55 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิำพ  
**ไฟล์ขำกลบับำงวันจะเป็น  HX773 0040-0300 น. /  HX769 0035-0235  รบกวนเช็คกบัเซลล์อกีคร้ัง** 

               ******************************************************* 
http://www.wonderfulpackage.com/ 

ข้อควรควรทรำบ :  
❖ กำรลงร้ำนสินคำ้พ้ืนเมือง หรือร้ำนช้อปต่ำงๆ ท่ีระบุไวใ้นรำยกำรทวัร์มีผลต่อรำคำทวัร์ท่ีเสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ จ  ำเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไม่มีกำรบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0
http://www.wonderfulpackage.com/


 
 
 
 

 
 
 
 
  

❖ ส ำหรับท่ำนท่ีตอ้งออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ เน่ืองจำกสำยกำรบิน

อำจมีกำรปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลำบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

❖ ในนำมของร้ำนรัฐบำล คือ , โรงงำนจิววเอร์ร่ี จ  ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงรบกวนเรียนให้กับ

นกัท่องเท่ียวทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจ ำเป็นตอ้งรบกวน ทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลำร้ำนละประมำณ 60 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่

กบัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไม่มีกำรบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

❖ ท่ีฮ่องกงจะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแลว้มำจ ำหน่ำยใหก้บัลูกทวัร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกัไม่มีกำรบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัรำค่ำบริกำร  

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ18ปี 

มเีตียง 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ18ปี

ไม่มเีตียง 
พกัเดี่ยว 

 08-10 กรกฎำคม 2560  
วนัอำสำฬหบูชำ 19,900 19,900 18,900 4,000 

28-31 กรกฎำคม  2560 16,900 16,900 15,900 4,000 

12-14 สิงหำคม 2560  
วนัแม่แห่งชำติ 19,900 19,900 18,900 4,000 

26-28 สิงหำคม 2560 16,900 16,900 15,900 4,000 

08-11 กนัยำยน 2560 16,900 16,900 15,900 4,000 

 
อตัรำนี้รวม  
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทำงไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น) เส้นทำงและสำยกำรบินตำมระบุในรำยกำร 
 ค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมนัตำมรำยกำรทวัร์  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร (ไม่สำมำรถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจำกบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนำ้) 
 โรงแรมตำมระบุ หรือเทียบเท่ำ (หอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดลิ้้มลองอำหำรพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเขำ้ประเทศจีน แบบหมู่คณะ 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สำยกำรบินอนุญำตท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ คอยดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำงจ ำนวน 1 ท่ำน 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำง คุม้ครองวงเงินท่ำนละ 1 ลำ้นบำท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
อตัรำนี้ไม่รวม  
 ค่ำด ำเนินกำรท ำหนงัสือเดินทำง หรือค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ใบอนุญำตเขำ้-ออกเมืองส ำหรับคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด  
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนำ้ทวัร์ 120 HKD/ท่ำน 
เงื่อนไขกำรเดนิทำง 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง กรณีมีผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่ 15 ท่ำนโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง 15 วนั 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือควำมเหมำะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ สำเหตุอนัเน่ืองมำจำกกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน,
กำรนดัหยดุงำน,ภยัธรรมชำติ,กำรก่อวนิำศภยั,กำรก่อจลำจล,อุบติัเหตุฯลฯ โดยจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผดิ กฎหมำยหรือกำร
หลบหนีเขำ้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีช ำระมำแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติ อำทิ สึนำมิ แผน่ดินไหว ภูเขำไฟระเบิด อุทกภยั วำตภยั 
ฯลฯ อนันอกเหนือจำกกำรควบคุมของบริษทัฯ โดยทำงบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนตำมจริงเท่ำนั้น เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน, 
ค่ำวซ่ีำในกรณีท่ียืน่วซ่ีำแลว้ และค่ำวำงมดัจ ำหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองท่ีน่ังและช ำระเงิน 
➢ ยืนยันกำรส ำรองท่ีน่ังกบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  

➢ ช ำระเงินมดัจ ำภำยใน 3 วนันบัจำกวนัที่จอง เงินมดัจ ำถือเป็นกำรยนืยนักำรจองของท่ำน 

o ยโุรป อเมริกำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่ำนละ 25,000 บำท 
o ญ่ีปุ่น เกำหลี ดูไบ ศรีลงักำ อินเดีย อินโดนีเซีย ท่ำนละ 10,000 บำท 
o จีน ไตห้วนั เวยีดนำม พม่ำ กมัพชูำ ลำว สิงคโปร์ ท่ำนละ 5,000 บำท 

➢ ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช ำระล่วงหนำ้ 21 วนัก่อนเดินทำง 
➢ หำกท่ำนไม่ช ำระเงินค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือตำมก ำหนดวนัดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิ

ในกำรคืนเงินมดัจ ำ 
➢ หลงัจำกส ำรองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำยจะนดัวนั-เวลำ ไปรับหนงัสือเดินทำงและเอกสำรอื่นที่แจง้ไวใ้นโปรแกรม เพื่อด ำเนินกำร

ยืน่ขอวซ่ีำ (ส ำหรับประเทศท่ีตอ้งท ำวซ่ีำ) 
 

กำรยกเลกิ 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 30 วนั 
➢ ช่วงเทศกำล ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 45 วนั 
➢ ตลอดเดือนเมษำยน ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 60 วนั 

➢ คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด 
 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 29-21 วนั 
➢ ช่วงเทศกำล ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 44-30 วนั 
➢ ตลอดเดือนเมษำยน ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 59-45 วนั 

➢ หกัเงินมดัจ ำ 50%/ท่ำน 
 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 20-15 วนั 
➢ ช่วงเทศกำล ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 29-20 วนั 
➢ ตลอดเดือนเมษำยน ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 44-30 วนั 

➢ หกัเงินมดัจ ำ 100%/ท่ำน 
 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 14-07 วนั 
➢ ช่วงเทศกำล ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 19-14 วนั 
➢ ตลอดเดือนเมษำยน ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 29-20 วนั 

➢ หกัเงินค่ำทวัร์ 50%/ท่ำน 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 07-วนัเดินทำง 
➢ กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 
➢ ช่วงเทศกำล ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 13-วนัเดินทำง 
➢ ตลอดเดือนเมษำยน ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 19-วนัเดินทำง 

➢ หกัเงินค่ำทวัร์ 75%/ท่ำน 
➢ หกัเงินค่ำทวัร์ 90%/ท่ำน 
➢ หกัเงินค่ำทวัร์ 75%/ท่ำน 
➢ หกัเงินค่ำทวัร์ 90%/ท่ำน 

➢ หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่ำนสำมำรถหำผูเ้ดินทำงมำแทนได ้โดยสำมำรถยื่นขอวี
ซ่ำไดท้นัตำมก ำหนดเวลำ ทำงบริษทัฯ ขอคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม คือค่ำวีซ่ำ และค่ำเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น 
ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญำตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญำตใหคื้นบตัรโดยสำร 

➢ หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง อนัเน่ืองมำจำกบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่ำนไม่ไดรั้บกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่วำ่
ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ำมอนัเป็นกำรพิจำรณำจำกสถำนทูต ซ่ึงกำรยกเลิกเฉพำะบุคคลหรือกำรยกเลิกพร้อมกนั
ทั้งหมด ใหถื้อเป็นกำรยกเลิกตำมเง่ือนไขของวนัเวลำท่ียกเลิกดงักล่ำวขำ้งตน้ ในกรณีท่ีท่ำนไม่แน่ใจวำ่จะ
ไดรั้บกำรพิจำรณำอนุมติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษทัฯขอแนะน ำใหท่้ำนยื่นวีซ่ำแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็ว
กวำ่กำรยื่นวีซ่ำแบบกรุ๊ป 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ และ
กำรจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสำยกำรบินก ำหนด ทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ 

❖ ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัวนิำศภยัทำงอำกำศ คิดตำมอตัรำท่ีทำงสำยกำรบินแจง้ ณ วนัท่ีออกรำคำขำย หำกสำย
กำรบินมีกำรปรับข้ึนรำคำในภำยหลงั ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเพ่ิม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 

❖ หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บักำรวำงรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วม
เดินทำงในคณะของท่ำนจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อำจท ำใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร  

❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญำตให้มีผูเ้ขำ้พกัใน 1 หอ้งมำกท่ีสุด คือ 3 คนเท่ำนั้น โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือมี
จ ำนวนจ ำกดั บำงโรงแรมอำจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียงเสริมให ้ (Extra Bed) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่ำนจ ำเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว 
และตอ้งช ำระค่ำหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย ในกรณีท่ีมีกำรจดั ประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) หรืองำนเทศกำลต่ำงๆ เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 
เท่ำตวัจำกรำคำตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือควำมเหมำะสมของโปรแกรม 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
❖ น ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สำยกำรบินอนุญำตท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
(ส ำหรับผูโ้ดยสำรชั้น Economy Class) หำกสัมภำระมีน ้ำหนกัเกิน สำยกำรบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ำหนกัเพ่ิมได ้
❖ กระเป๋ำสัมภำระท่ีสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกวำ้ง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร 

หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
❖ ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ซ่ึงผูเ้ดินทำงตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่ำใชจ่้ำยเอง 
 


