
 

 

 

 

  

HONG KONG
ฮอ่งกง ไหวพ้ระ Shopping
โดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์

3 วนั 2 คนื 
 
 
 
ไฮไลทท์วัร ์ฮอ่งกง ไหวพ้ระ Shopping

1. ไหวพ้ระใหญล่นัเตาเกาะลนัเตา 
2. ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย์
3. ไหวพ้ระที5วดัชื5อดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ สาํนกันางช ีวดัที5ข ึ:น
ชื5อของชาวฮอ่งกง  
4. อสิระชอ้ปปิ: งกบัสนิคา้มากมาย อาท ิเลดี:มารเ์ก็ต ถนนนาธาน
5. ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติ5มซํา กบัโจก๊ละมนุล ิ:น และ หา่นยา่ง

HONG KONG 
Shopping 

โดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์(HX) บนิเชา้-กลบัดกึ

Shopping 
ไหวพ้ระใหญล่นัเตาเกาะลนัเตา (น ั5งกระเชา้นองปิงคลสิตลั) 
ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย)์  
ไหวพ้ระที5วดัชื5อดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ สาํนกันางช ีวดัที5ข ึ:น

อสิระชอ้ปปิ: งกบัสนิคา้มากมาย อาท ิเลดี:มารเ์ก็ต ถนนนาธาน 
ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติ5มซํา กบัโจก๊ละมนุล ิ:น และ หา่นยา่ง

GT-HKG HX01 

กลบัดกึ 

ไหวพ้ระที5วดัชื5อดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ สาํนกันางช ีวดัที5ข ึ:น

ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติ5มซํา กบัโจก๊ละมนุล ิ:น และ หา่นยา่ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1  

กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา 

06.00 น. พรอ้มกนัที' ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั 1น 

แอรไ์ลน ์  โดยมเีจา้หนา้ที' 

08.50 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดย

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (

ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก 

ดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนั1นนําท่านเดนิ

ทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย

ทางรถยนตท์ี'มคีวามยาวมากกว่า 

แมน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง

เที5ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พระใหญล่ันเตา เกาะลันเตา เพื'อสมัผัสประสบการณ์อนัน่าตื'นเตน้ชมววิทวิทัศนห์มูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขา

สงู ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
1 กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง – พระใหญล่ันเตา 

รสิตัล(ขาขึ1น)– ซติี1เกทเอาทเ์ลท 

2 วัดหวังตา้เซยีน–วัดแชกงหมวิ–สํานักนางชี
เลดี1มารเ์กต็-Symphony of Lights[ชมแสดงไฟ

3 วคิตอเรยีพคี–หาดรพัีลสเ์บย–์อสิระชอ้ปปิ1งถนนนาธาน
สนามบนิฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

  

รายละเอยีดการเดนิทาง

 

เครื5องแอรบ์สั 
A330,A350 

ที5น ั5งแบบ 2-4-2,3-3-3

พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิงครสิตลั(ขาขึ:น)– ซติ ี:เกทเอาทเ์ลท

พรอ้มกนัที' ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั 1น 4 

แอรไ์ลน ์  โดยมเีจา้หนา้ที' ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น

ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์ เที5ยวบนิที5 HX768

Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 

ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT Bสนามบนิตั 1งอยู่บนเกาะลันเตา 

ดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนั1นนําท่านเดนิ

ทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) 

ทางรถยนตท์ี'มคีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึ'งไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชื'อดั

แมน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

พระใหญล่ันเตา เกาะลันเตา เพื'อสมัผัสประสบการณ์อนัน่าตื'นเตน้ชมววิทวิทัศนห์มูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขา

กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนั1นนําท่านนมัสการพระโพธสิัตวก์วนอมิ 

 เชา้ เที5ยง 
พระใหญล่ันเตา + กระเชา้นองปิงค  � 

สํานักนางช-ีอสิระชอ้ปปิ1งตลา 
ชมแสดงไฟ]  

� � �

อสิระชอ้ปปิ1งถนนนาธาน– � � 

รายละเอยีดการเดนิทาง

3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ขาไป-กลบั(Snack 

Box) 

นํ :าหนกัสมัภาระ
ขาไป 

 

GT-HKG HX01 

ซติี:เกทเอาทเ์ลท 

เคานเ์ตอร ์K สายการบนิฮอ่งกง 

คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

HX768 

เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) นําท่านผ่านพธิกีาร

สนามบนิตั 1งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็น

ดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนั1นนําท่านเดนิ

TSING MA BRIDGE) ซึ'งเป็นสะพานแขวน

กโิลเมตร ซึ'งไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชื'อดังระดับโลก นอร์

พระใหญล่ันเตา เกาะลันเตา เพื'อสมัผัสประสบการณ์อนัน่าตื'นเตน้ชมววิทวิทัศนห์มูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขา

นาท ีจากนั1นนําท่านนมัสการพระโพธสิัตวก์วนอมิ 

เย็น โรงแรมที5พกั 
� Panda Hotel หรอื

เที'ยบเทา่ 

� Panda Hotel หรอื
เที'ยบเทา่ 

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 

นํ :าหนกัสมัภาระ 
 - ขากลบั 20 กก. 



 

พระมัญชศูรโีพธสิัตว ์และพระสมันตภัทรโพธสิัตว ์ณ วัดโปหลนิ ซึ'งสรา้งขึ1นในปี ค

ขนาดเล็กที'มพีระภกิษุสงฆเ์พยีง 

การสรา้งอารามและโบสถเ์พิ'มขึ1นทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็น

วัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที'เนื1อสัตวท์ุกชนดิ วัดโปหลนิตั 1งอยู่ที'ระดับความสูง 

พระพทุธรปูทองสมัฤทธิeประทับกลางแจง้องคใ์หญท่ี'สดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ

ขนาดใหญท่ี'ดา้นลา่ง ไตข่ึ1นบนัได 

พระสรา้งจากการเชื'อมแผน่สมัฤทธิeถงึ 

เนนิเขาเบื1องลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ี'ฐานองคพ์ร

สวรรคต์ามความเชื'อของนกิายมหายาน จงึเป็นที'มาของชื'อพระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี1เทยีนถาน

แปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนั1นเที'ยวชมหมูบ่า้นนองปิง

ที'จําลองชวีติความเป็นอยู่

ระลกึ จากนั1นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ1งอยา่งจใุจที' 

NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN 

คํ5า  รบัประทานอาหารคํ5า  ณ ภตัตาคาร 

ที5พกั  เดนิทางเขา้สูท่ี'พัก Panda Hotel 

 

 

Day 2 

 วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – สาํนกันางช ี

Lights [ชมแสดงไฟ]   

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที5พกั หรอื ณ

 จากนั1นนําทา่นนมสัการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึ1นในปี ค

รเิริ'มในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัด

ที'ชาวฮอ่งกงเชื'อวา่มคีวามศักดิeส ิ

โรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายที'นําธปู และของมาสกัการะเพื'อขอพรตา่งๆ ตั 1งแต่เรื'องความรักไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณที'มเีสาสแีดงขนาดใหญ่แ

พระมัญชศูรโีพธสิัตว ์และพระสมันตภัทรโพธสิัตว ์ณ วัดโปหลนิ ซึ'งสรา้งขึ1นในปี ค

ขนาดเล็กที'มพีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลี'ยนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทั 1งมี

สถเ์พิ'มขึ1นทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็น

วัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที'เนื1อสัตวท์ุกชนดิ วัดโปหลนิตั 1งอยู่ที'ระดับความสูง 

พระพทุธรปูทองสมัฤทธิeประทับกลางแจง้องคใ์หญท่ี'สดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ

ขนาดใหญท่ี'ดา้นลา่ง ไตข่ึ1นบนัได 268 ขั 1นสูฐ่านที'องคพ์ระนั'งประทับอยูเ่หนือระดับนํ1าทะเล 

พระสรา้งจากการเชื'อมแผน่สมัฤทธิeถงึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยัง

เนนิเขาเบื1องลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ี'ฐานองคพ์ระมรีูปปั1นเทพธดิากําลังถวายเครื'องสักการะแด่พระพุทธบน

สวรรคต์ามความเชื'อของนกิายมหายาน จงึเป็นที'มาของชื'อพระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี1เทยีนถาน

แปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนั1นเที'ยวชมหมูบ่า้นนองปิง

ที'จําลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนํ1าชา รา้นอาหาร รา้ยขายของที'

ระลกึ จากนั1นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ1งอยา่งจใุจที' CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื1ออยา่งครบครันตั 1งแต ่

NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ     

รบัประทานอาหารคํ5า  ณ ภตัตาคาร  

Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

สาํนกันางช ี- อสิระชอ้ปปิ: งตลาดเลดี:มารเ์ก็ต 

รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที5พกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติ5มซํา

จากนั1นนําทา่นนมสัการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึ1นในปี ค.ศ.1921 เพื'ออทุศิใหก้ับ

รเิริ'มในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัด

ที'ชาวฮอ่งกงเชื'อวา่มคีวามศักดิeสทิธิeเป็นหนึ'งในวัดที'โดง่ดังที'สดุของฮอ่งกงมเีทพซึ'งขึ1นชื'อในการดูแลรักษา

โรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายที'นําธปู และของมาสกัการะเพื'อขอพรตา่งๆ ตั 1งแต่เรื'องความรักไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณที'มเีสาสแีดงขนาดใหญ่แ

GT-HKG HX01 

พระมัญชศูรโีพธสิัตว ์และพระสมันตภัทรโพธสิัตว ์ณ วัดโปหลนิ ซึ'งสรา้งขึ1นในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัด

ไดเ้ปลี'ยนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทั 1งมี

สถเ์พิ'มขึ1นทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็น

วัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที'เนื1อสัตวท์ุกชนดิ วัดโปหลนิตั 1งอยู่ที'ระดับความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็น

พระพทุธรปูทองสมัฤทธิeประทับกลางแจง้องคใ์หญท่ี'สดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธูป

ขั 1นสูฐ่านที'องคพ์ระนั'งประทับอยูเ่หนือระดับนํ1าทะเล 371 เมตร องค์

เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยัง

ะมรีูปปั1นเทพธดิากําลังถวายเครื'องสักการะแด่พระพุทธบน

สวรรคต์ามความเชื'อของนกิายมหายาน จงึเป็นที'มาของชื'อพระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี1เทยีนถาน

แปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนั1นเที'ยวชมหมูบ่า้นนองปิง

ของชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนํ1าชา รา้นอาหาร รา้ยขายของที'

มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื1ออยา่งครบครันตั 1งแต ่

ฯลฯ      

 

เลดี:มารเ์ก็ต - Symphony of 

ภตัตาคาร แบบติ5มซํา 

เพื'ออทุศิใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู ้

รเิริ'มในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัด

ทธิeเป็นหนึ'งในวัดที'โดง่ดังที'สดุของฮอ่งกงมเีทพซึ'งขึ1นชื'อในการดูแลรักษา

โรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายที'นําธปู และของมาสกัการะเพื'อขอพรตา่งๆ ตั 1งแต่เรื'องความรักไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณที'มเีสาสแีดงขนาดใหญ่และ



 

หลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม

300 ปีตั 1งอยูใ่นเขต Shatin 

แชกง เนื'องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึ1นในทางภาคใต ้

ทั'วไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชื'อถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก

ทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคที'

ตั 1งอยู่ในวัดเพื'อจะไดห้มุนเวียนชีว ิตของเราและครอบครัวใหม้ีความ

เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที'การงาน โชคลาภ ยศศักดิe และถา้หากคนที'ดวงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิ'งรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด 

ในองคก์งัหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 

เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที' 

2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี1เพื'อถวายกงัหันลมเพราะเชื'อวา่กงัหันจะชว่ย

พัดพาสิ'งชั'วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  

เที5ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชม วัดชหีลนิ สํานักนางชใีนพระพทุธศาสนาฝ่ายลัทธิ

มหายานที'ใหญท่ี'สดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตส้รา้งขึ1น

ตั 1งแตปี่ ค.ศ.1930แลว้เสร็จในปี ค

เป็นอาหารทอ้งถิ'นของที'นี' ทา่นสามารถตอ่ลองสนิคา้ไดม้ากกวา่ 

ประกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารคํ5าอสิระตามอธัยาศยั

 ที5พกั เดนิทางเขา้สูท่ี'พัก Panda Hotel 

หลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..จากนั1นเดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ี'มคีวามศักดิeสทิธิeมาก มอีายกุว่า 

Shatin วัดแชกงสรา้งขึ1นเพื'อเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนึ'งเป็นทหารมชีื'อว่าท่าน

แชกง เนื'องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึ1นในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้น

ทั'วไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชื'อถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก

ทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคที'

ตั 1งอยู่ในวัดเพื'อจะไดห้มุนเวียนชีว ิตของเราและครอบครัวใหม้ีความ

การงาน โชคลาภ ยศศักดิe และถา้หากคนที'ดวงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิ'งรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด 

ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง

สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที' 

องเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี1เพื'อถวายกงัหันลมเพราะเชื'อวา่กงัหันจะชว่ย

พัดพาสิ'งชั'วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นชม วัดชหีลนิ สํานักนางชใีนพระพทุธศาสนาฝ่ายลัทธิ

มหายานที'ใหญท่ี'สดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตส้รา้งขึ1น

แลว้เสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปัตยกรรมเป็น

รปูแบบของราชวงศถ์ังของจนี ตัวอารามจะมมีากมายหลายหลังซึ'งแตล่ะหลัง

จะมอีงศพ์ระโพธสิตัวใ์หผู้ค้นไดก้ราบไหว.้..หลังจากนั1นนําทา่น อสิระชอ้ปปิ1ง

เลดี1มารเ์กต็ ซึ'งเป็นตลาดกลางแจง้ที'มชี ื'อเสยีงแหง่หนึ'งของฮอ่งกง มสีนิคา้

มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ป ทั 1งเสื1อผา้แฟชั'น กระเป๋า รองเทา้ เครื'องประดับ 

เครื'องสําอาง ของเลน่ ฯลฯ  มสีนิคา้มากกวา่ 

เป็นอาหารทอ้งถิ'นของที'นี' ทา่นสามารถตอ่ลองสนิคา้ไดม้ากกวา่ 50% นําทา่นชมโชวย์งิแสงเลเซอร์

ประกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง Symphony of Lights (

รบัประทานอาหารคํ5าอสิระตามอธัยาศยั 

Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

GT-HKG HX01 

จากนั1นเดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ี'มคีวามศักดิeสทิธิeมาก มอีายกุว่า 

วัดแชกงสรา้งขึ1นเพื'อเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนึ'งเป็นทหารมชีื'อว่าท่าน

องจนีและท่านแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้น

ทั'วไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชื'อถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก

ทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคที'

ตั 1งอยู่ในวัดเพื'อจะไดห้มุนเวียนชีว ิตของเราและครอบครัวใหม้ีความ

การงาน โชคลาภ ยศศักดิe และถา้หากคนที'ดวงไมด่มีี

เคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิ'งรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด 

ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, 

สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที' 

องเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี1เพื'อถวายกงัหันลมเพราะเชื'อวา่กงัหันจะชว่ย

พัดพาสิ'งชั'วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

รปูแบบของราชวงศถ์ังของจนี ตัวอารามจะมมีากมายหลายหลังซึ'งแตล่ะหลัง

หลังจากนั1นนําทา่น อสิระชอ้ปปิ1ง

เลดี1มารเ์กต็ ซึ'งเป็นตลาดกลางแจง้ที'มชี ื'อเสยีงแหง่หนึ'งของฮอ่งกง มสีนิคา้

มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ป ทั 1งเสื1อผา้แฟชั'น กระเป๋า รองเทา้ เครื'องประดับ 

เครื'องสําอาง ของเลน่ ฯลฯ  มสีนิคา้มากกวา่ 100 กวา่รา้น และของกนิ ซึ'ง

นําทา่นชมโชวย์งิแสงเลเซอร์

Symphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.) 



 

 

Day 3 

วคิตอเรยีพคี – หาดรพีลัสเ์บย ์– อสิระชอ้ปปิ: งถนนนาธาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที5พกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติ5มซํา

นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณเขา วคิตอเรยี พคี 

ตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง จากนั1นนําทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาด

รพัีลสเ์บย ์สรา้งขึ1นในปี ค

ศักดิeสทิธิeจากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที'เชื'อกันว่าถา้ใคร

มาขอก็มกัสมหวังทกุครั 1งไป

เที5ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั1นนําชมโรงงานจวิเวอรร์ี' ซ ึ'งเป็

ท่านสามารถหาซื1อไดใ้นราคาพเิศษ 

อสิระชอ้ปปิ1งถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปปิ1งที' 

เนมชื'อดังตา่งๆ ระดับโลกกว่า 

Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole 

ภาษีที' DFS  Galleria   

เย็น รบัประทานอาหารคํ5าอสิระตามอธัยาศยั

23.50น.      ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เที'ยวบนิที' 

02.25+1 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

**23-25ม.ีค., 30 ม.ีค.-01 เม.ย, 04-06, 

29 ม.ิย.-01 ก.ค. 2561 ขากลบั HX761 เปลี5ยนเวลา 

**หมายเหต ุกลางเดอืนพฤษภาคม กระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุง 

 

 

 

 

อสิระชอ้ปปิ: งถนนนาธาน –สนามบนิฮอ่งกง - กรงุเทพฯ

รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที5พกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติ5มซํา

นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณเขา วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) 

ตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง จากนั1นนําทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาด

รพัีลสเ์บย ์สรา้งขึ1นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที'ยวจํานวนมากเดนิทางมาสักการบูชาขอพร

ศักดิeสทิธิeจากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที'เชื'อกันว่าถา้ใคร

มาขอก็มกัสมหวังทกุครั 1งไป 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั1นนําชมโรงงานจวิเวอรร์ี' ซ ึ'งเป็นโรงงานที'มชี ื'อเสยีงที'สดุของฮอ่งกงในเรื'องการออกแบบเครื'องประดับ

ท่านสามารถหาซื1อไดใ้นราคาพเิศษ !! และนําท่านเลือกซื1อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อกีมากมาย   ใหท้่าน

อสิระชอ้ปปิ1งถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปปิ1งที' Ocean Terminal และ 

ชื'อดังตา่งๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 

Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเล่น Toy r'us 

รบัประทานอาหารคํ5าอสิระตามอธัยาศยั 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เที'ยวบนิที' HX 761

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

, 11-13, 18-20, 25-27, พ.ค., 01-03, 08-10, 15

เปลี5ยนเวลา (21.45-23.55)** 

หมายเหต ุกลางเดอืนพฤษภาคม กระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุง 8 วนั ทางเราจะเปลี5ยนเป็นขึ:นรถโคช้แทนคะ่

GT-HKG HX01 

กรงุเทพฯ 

รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที5พกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติ5มซํา 

Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับววิทวิทัศน์ของ

ตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง จากนั1นนําทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาด

ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที'ยวจํานวนมากเดนิทางมาสักการบูชาขอพร

ศักดิeสทิธิeจากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที'เชื'อกันว่าถา้ใคร

นโรงงานที'มชี ื'อเสยีงที'สดุของฮอ่งกงในเรื'องการออกแบบเครื'องประดับ

และนําท่านเลือกซื1อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อกีมากมาย   ใหท้่าน

และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนด์

Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 

Toy r'us รา้นชอ้ปปิ1งสนิคา้ปลอด

761 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

15-17, 22-24 ม.ิย.,  

วนั ทางเราจะเปลี5ยนเป็นขึ:นรถโคช้แทนคะ่** 

 



 

GT-HKG HX01 

ฮอ่งกง ไหวพ้ระ Shopping 

3D 2N BY HX 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเด ี5ยวเพิ5ม 

วันที': 04-06 พฤษภาคม 2561       16,999 16,999 14,999 5,000 
วันที': 11-13 พฤษภาคม 2561       16,999 16,999 14,999 5,000 
วันที': 18-20 พฤษภาคม 2561       16,999 16,999 14,999 5,000 
วันที': 25-27 พฤษภาคม 2561       16,999 16,999 14,999 5,000 
วันที' 01-03 มถินุายน 2561 16,999 16,999 14,999 5,000 
วันที' 08-10 มถินุายน 2561 16,999 16,999 14,999 5,000 

วันที' 15-17 มถินุายน 2561 16,999 16,999 14,999 5,000 

วันที' 22-24 มถินุายน 2561 16,999 16,999 14,999 5,000 

วันที' 29 ม.ิย.– 01 ก.ค. 2561 16,999 16,999 14,999 5,000 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 6,500 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 600บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี5ยนแปลงได ้ท ั:งนี:ข ึ:นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที5ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั** 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที5อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 



 

GT-HKG HX01 

เงื5อนไขการใชบ้รกิาร 
 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิeที'จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที'กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิeในการที'จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที'ทาง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที'ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิeในการเปลี'ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที'ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี'ยนแปลงได ้ทั 1งนี1ข ึ1นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที'ไมส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิeในการเปลี'ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที'คณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิeในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื'อทา่นทําการซื1อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื'อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที'ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที'ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั 1ง มฉิะนั1นทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 1งสิ1น  

8. การเดนิทางในแตล่ะครั 1งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ1นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิeในการเปลี'ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

อตัราคา่บรกิารนี:รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื'องบนิไป-กลับ ชั 1นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี'ยนระดับชั 1นที'นั'งจากชั 1นประหยดัเป็นชั 1นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพื'ออพัเกรดตอ้งกระทําที'เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นั1น  

2. คา่ที'พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที'ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที'ทา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที'นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที'ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที'บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ1าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื'องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล / ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 20 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื'องบนิตาม

เงื'อนไขของแตล่ะสายการบนิที'มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
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 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื'อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื1อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื'องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ'มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบี1ยประกนัเริ'มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี1ยประกนัเริ'มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที'มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื'อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที'มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื'อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนี:ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอื'นๆ ที'นอกเหนอืที'ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื'องดื'ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํ1ามนั ที'สายการบนิเรยีกเก็บเพิ'มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื'องบนิ 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ'นและทปิพนักงานขบัรถ (วันละ 200บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% 

 

หมายเหตุ 

 

การสาํรองที5น ั5ง 

1. กรณุาสํารองที'นั'ง+ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชื'อ+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นที'เหลอื ชําระทั 1งหมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมื'อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทั 1งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงื'อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที'ไดร้ะบไุวท้ั 1งหมดนี1แลว้ 

เง ื5อนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารที'ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื'นวซีา่ให ้เมื'อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeในการคนืคา่มดัจําทั 1งหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้า่ยทั 1งหมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิe เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 1งหมด 

5. สําหรับผูโ้ดยสารที'ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื'นวซีา่ให ้เมื'อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeในการคนืคา่มดัจําทั 1งหมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิeในการเก็บค่าใชจ้่ายทั 1งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนที' 
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บรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึ1นไป) เนื'องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื'นที'เดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิท 

ตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที'เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ'งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลื'อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั 1งนี1ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที'ไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั�ว

เครื'องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที'สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื'นๆที'เกดิขึ1นตามจรงิ ในกรณีที'ไม่

สามารถเดนิทางได ้

8. ยกเวน้กรุ๊ปที'ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จําที'นั'งกบัสายการบนิและคา่มดัจําที'พัก รวมถงึเที'ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทัวรท์ั 1งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

9. กรณีที'กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 1งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที'ระบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeที'จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น 

 **สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพื5อการทอ่งเที5ยวเทา่น ั:น ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ั:นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั:งไทยและฮอ่งกง เซนิเจ ิ:น จไูห ่ข ึ:นอยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ที5เท่าน ั:น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละ

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั:งส ิ:น** 

10. เมื'อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ'ง หรอืไมเ่ดนิทาง  พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละ 

สทิธิe ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น 

เงื5อนไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิeที'จะเปลี'ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี1 เมื'อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที'เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื'นๆที'อยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ'มเตมิที'เกดิขึ1นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย

, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที'ยวจะสิ1นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิeและจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารที'ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื'องมาจากมสีิ'งผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื'นๆ 

5. รายการนี1เป็นเพยีงขอ้เสนอที'ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 1งหนึ'ง หลังจากไดสํ้ารองที'นั'งบนเครื'อง และ

โรงแรมที'พักในตา่งประเทศเป็นที'เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี1อาจเปลี'ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี1คดิตามราคาตั�วเครื'องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื'องบนิปรับสงูขึ1น บรษัิทฯ สงวนสทิธิeที'จะปรับราคาตั�ว

เครื'องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี'ยนแปลง การบรกิาร
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จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที'ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที'จะจัดบรกิารทัวร์

อื'นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั1นๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิeในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั 1งสิ1นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั1น 

9. หากไมส่ามารถไปเที'ยวในสถานที'ที'ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื'องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 1งสิ1น แตท่ั 1งนี1ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที'ยวสถานที'อื'นๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิeการจัดหานี1โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที'กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 1งที'ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที'

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทั 1งสิ1นบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์การเดนิทางเพื'อ

ทอ่งเที'ยวเกาหลเีทา่นั1น 

12. เที'ยวบนิ และรายการทอ่งเที'ยวอาจมกีารเปลี'ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมื'อทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทั 1งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับใน

เงื'อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที'ไดร้ะบไุวท้ั 1งหมดนี1แลว้ 

14. โรงแรมที'พักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที'พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที'พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิeในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามที'ระบใุนรายการท่องเที'ยวเท่านั1น โรงแรมที'ประเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีที'ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึ1นอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึ'งมคีวามแตกต่างกันอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามที'ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครื'องปรับอากาศเนื'องจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบที'มอีุณหภูมตํิ'า

เครื'องปรับอากาศที'มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นั1น 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายสญูหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั 1งสิ1น 

16. เมื'อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ'ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธิe ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 1งสิ1นและถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พื5อทอ่งเที5ยวเอง โดยตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที5ยวแห่ง

เมอืงจนีทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจ ิ:น)กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พื:นเมอืงให้

นกัทอ่งเที5ยวท ั5วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก 

ซึ5งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเที5ยวทุกทา่น

ทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื:อหรอืไมซ่ื:อข ึ:นอยูก่บัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั:งส ิ:น  และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุก

เมอืง ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที5เกดิข ึ:นจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้นทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิeราคานี1เฉพาะนักท่องเที'ยวชาวไทยและท่องเที'ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านั1น กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั 1ง หากเป็นนักท่องเที'ยวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บ
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*** HAVE A NICE TRIP *** 

คา่ใชจ้า่ยเพิ'ม 

17. ในระหวา่งทอ่งเที'ยวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื1อไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซื1อทั 1งนี1ข ึ1นอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคับใหซ้ื1อแตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพื'อใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

18. ในกรณีที'ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที'ของบรษัิทฯก่อนทุกครั 1งมเิชน่นั1นทาง 

บรษัิทฯจะ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั 1งสิ1น 

ขอ้ความซึ5งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ5งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที'มคีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมที'พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที'ทอ่งเที'ยวพรอ้มทั 1งการสมัมนา ดงูาน เพื'อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทั 1งนี1ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที'เกดิจากโรงแรมที'พัก ยานพาหนะ,  อนั

เนื'องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอตัราแลกเปลี'ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที'ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ'น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที'เกี'ยวขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื'องจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซึ'งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที'ยวทั 1งใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงื'อนไขที'บรษัิทฯ ที'รับประกนัในกรณีที'ผูร้ว่มเดนิทางถกู

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที'ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนื'องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื1นที'มี

การปลอมแปลงเอกสารเพื'อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ'งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลี'ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื'อความเหมาะสมทั 1งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทั 1งนี1การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ'ง

รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 


