
 
 

 
 

 

 

 

 

พารวย ขอพรฮอ่งกง เฮง เฮง เฮง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดย สายการบนิไทย 

 

 
พเิศษ !!! เมนตู ิม่ซ า และ อาหารซฟีู้ ด พรอ้มดว้ยอาหารสไตลฮ์อ่งกงอกีมากมาย 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ C ของสายการบิน 
ไทย Thai airways พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรข้ึนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Check Lap Kok โดยเทีย่วบินที ่TG600 สายการบินไทย 
 ** บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
11.45 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)  

หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดนิทาง 
กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการ

เดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน 

ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชงิ
พาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถ 

คนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อสิระช้อปป้ิง City Gate Outlet     ( - / กลางวัน / เย็น ) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 น าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา  เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดาเกาะทั้งหมดของฮ่องกง เป็นท่ีตั้ งของ
สนามบินนานาชาติเช็กแล็บก็อก และยงัมีแหล่งท่องเท่ียวอนัมีเอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง น าท่านสัมผสักบั
ประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจกบั กระเช้าลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360)  เส้นทางการท่องเท่ียวบนรถ
กระเชา้เคเบิลท่ีสามารถชมทศันียภาพอนังดงามไดแ้บบพาโนรามิค เช่ือมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บา้นนองปิง 
บนเกาะลนัเตา ระยะทางกวา่ 5.7 ก.ม. จากรถกระเชา้ท่านจะไดช้มทศันียภาพอนังดงามของสนามบินนานาชาติ
ฮ่องกงทิวทศัน์เหนือทอ้งทะเลของทะเลจีนใต ้ทิวทศัน์ของเนินเขาอนัเขียวขจี ล าธาร น ้ าตกและป่าอนัเขียวชอุ่ม
ของอุทยานลนัเตาเหนือ กระเชา้ไปถึงสุดทางท่ี หมู่บ้านนองปิง หมู่บา้นสวยงามท่ีสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีน มี
อากาศท่ีเยน็สบาย ขา้งทางเต็มไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายมากมาย นอกจากน้ียงัมีเซเว่น และร้านกาแฟดงัอย่าง 
Starbuck จากนั้นท่านก็จะพบกบั พระใหญ่โป่วหลิน แห่งเกาะลนัเตาซ่ึงเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก องคพ์ระท าข้ึนจากการเช่ือมแผน่ทองสัมฤทธ์ิ กวา่ 200 แผน่ เขา้ดว้ยกนั น ้ าหนกัรวม 250 ตนั 
และสูง34เมตร หนัพระพกัตไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหินเบ้ืองล่างซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปนัง่ ท าจากทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิงท่ีห้างดงั CITYGATE 
OUTLET MALL ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยัพบกบัOUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมายเช่น
COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือวา่จะเป็นBURBERRY รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลาย
ยีห่อ้และชั้นใตดิ้นจะมีSUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพเิศษอาหารทะเลที ่ลยูีมุ่น 
 พกัที ่KIMBERLEY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า ณ เมืองฮ่องกง 

วนัที ่2 
ติ่มซ า –  วดัหยวนหยวน – วดัเจ้าแม่กวนอมิ –  โรงงานจิวเวอร่ี – ร้านหยก –  วดัแชกงหมิว  – วดัหวงัต้าเซียน  –  

วดัชีหลนิ                                                             

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร (3) 

น าท่านชม วดัหยวนหยวน เป็นวดัขนาดใหญ่บนพื้นท่ีกวา่ 40,000 ตารางเมตรแห่งน้ี เป็นวดัแห่งเดียวในฮ่องกงท่ี

บูชาทั้งศาสนาพุทธ ลทัธิเต๋า และขงจ้ือ จุดเด่นอยูท่ี่วิหาร Great Temple of the Three Religions หรือ หอฟ้า ท่ี

สร้างข้ึนดว้ยหินธรรมชาติ เหมือนหอฟ้า Tian Tan ในปักก่ิง ภายในมีเทพเจา้และพระศาสดาของทั้งศาสนาพุทธ 

ขงจ้ือ และเต๋า และเทพเจา้ตามโหราศาสตร์ดวงจีนท่ีสัมพนัธ์กบัปีนกักษตัรหรือปิเกิด หรือท่ีเรารู้จกัในนามไทส่วย



เอ๊ีย Tai Sui เทพเจา้ผูคุ้ม้ครองดวงชะตาซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ีเป็นท่ียอมรับนบัถือกนัมากท่ีสุดของลทัธิเต๋า  (คนฮ่องกง

นิยมมากราบไหวฝ้ากดวงชะตา หรือท่ีเรียกกนัวา่ ไหวแ้กช้ง กบัเทพเจา้ไทส่้วยเอ๊ีย ท่านสามารถเลือกซ้ือค าอวยพร 

เสริมดวงชะตา อยูใ่นซองสามารถพกใส่กระเป๋า หรือไวท่ี้โต๊ะท างานไดโ้ดยทางร้านจะมีตารางเทีียบปีเกิด เพื่อ

เป็นการแกช้ง ปรับดวงชง หรือเสริมดวงชะตาX 

จากนั้นน าท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม หรือ Hung Hom Kwun Yum  Temple เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กแต่เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทุกวนัจะมีคนมาบูชาขอ

พรกนัแน่นวดั ถา้ใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกวา่ท่ีน่ีแม่นมาก สุดพิเศษส าหรับทริป Exclusive นอกจากสักการะ

ขอพรแล้วยังพาท่านท าพิธีขอซองอังเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย (ทางทวัร์รวมค่าเคร่ืองเซ่นไหวส้ าหรับท าพิธี

ใหทุ้กท่านเรียบร้อย) ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวดั

จะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้ร้อมซองแดงไวใ้ห้ผูม้าขอพร เม่ือสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ให้น าซอง

แดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองคเ์จา้แม่กวนอิมหมุนตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซ่ึ้งภายใน

ซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวดัจะเขียนไวม้ากน้อยแล้วแต่โชค(ส่วนใหญ่จะเกินล้านข้ึนไป) ถ้าหากเราประสพ

ความส าเร็จเม่ือมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลบัไปท าบุญ โดยการซ้ือกระดาษไหวเ้จา้ไปสักการะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แลว้น าท่านสู่ โรงงานจิวเวอร่ี  ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบนเกาะฮ่องกง ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจน ากงัหันมาพลิกแพลงเป็นจ้ีลอ้ม

เพชรโดยเชิญซินแสช่ือดงัมาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้ซ่ึงจ าลอง

เลียนแบบมาจาก“แซก๋้งเม๋ียว”กงัหนัใหญ่4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธาท่ี“วดัเชอกุง”ซ่ึงเป็นวดัท่ีดงัมากและ

มีต านานความเช่ือมายาวนานว่าคนท่ีมีเคราะห์เม่ือจับใบพดัของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะท าให้ชีวิต

หมุนเวยีนไปในทางท่ีดีและสามารถพดัเอาส่ิงชัว่ร้ายต่างๆออกไปได ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ วดัแชกงหมิว (วดักงัหัน)  เม่ือ 300 กวา่ปีท่ีแลว้เดิมท่ีวดัน้ีเป็นวดัเล็กๆเป็นวดัท่ีเก่าแก่และอนุรักษ์

โบราณสถานซ่ึงอยูท่างดา้นหลงัของเรือนใหม่วดั เรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุตดา้น

ในมีรูปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซ่ึงเป็นเทพประจ าวดัแห่งน้ีซ่ึงทางดา้นขา้งมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณและ

มีกงัหนัอยู่หลายตวัมีกลองดา้นละตวั ประชาชนท่ีเขา้วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหนัหรือท่ีเรียกวา่กงัหนัน าโชคเพื่อ

หมุนแต่ส่ิงดีๆเขา้มาในชีวติและปัดเป่าส่ิงท่ีไม่ดีออกไป โดยความหมายของใบพดัทั้งส่ีดงัน้ี 

สุดพิเศษ น าทุกท่านท าพิธีไหวข้อพรอยา่งถูกตอ้งพร้อมกบัท่านอาจารยเ์ป็นหน่ึงน าท าพิธีไหวข้อพร เฮง เฮง  

ปัง ปัง เสริมบุญบารมีใหต้วัท่านเอง 

ใบท่ี 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั ใบท่ี 2. สุขภาพแขง็แรงอายยุนื 

ใบท่ี 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ใบท่ี 4. คิดหวงัส่ิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ  

และก่อนท่ีท่านจะออกจากวดัอยา่ลืมจะตอ้งตีกลองใหเ้สียงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสิริมงคล หลงัจากนั้นน าท่านไหว้

พระขอพรต่อ ณ วัดหวังต้าเซียน เป็นวดัท่ีมีอายุกวา่คร่ึงศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีพกัอาศยัของการเคหะ วดั

แห่งน้ีข้ึนช่ือดา้นอิทธิฤทธ์ิในการช่วยรักษาคนเจ็บ คนป่วย ขอเร่ืองสุขภาพ ขอพร ขอความส าเร็จ ทั้งในดา้นโชค

ลาภ และสติปัญญา นอกจากน้ียงัมี จุดผกูดา้ยแดงขอความรักท่ี เทพเจ้าหยกโหลว หรือแปลวา่เทพเจา้แห่งความรัก 

มี 3 องค ์สีทองอร่าม จะเห็นวา่มีสายโยงเหมือนเป็นดา้ยสีแดงใหญ่ๆ เช่ือมท่านทั้ง 3 ไว ้องคก์ลางคือ องคท์่านเทพ 

ในมือท่านถือเหมือนต ารา ขา้งซ้ายเป็นเทพเจา้สาว และขา้งขวาเป็นเทพเจา้บ่าว ผูค้นมกัจะมีผูกดา้ยเพื่อขอเน้ือคู่ 



ขอให้ความรักสมหวงั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดนางชี (Chi Lin Nunnery) ตกแต่งสไตล์ราชวงศถ์งั ส านกัชีฉี

หลินเป็นกลุ่มอารามขนาดใหญ่ท่ีมีสถาปัตยกรรมไมท่ี้งดงาม โครงสร้างของวดัน้ีจะไม่ใช้ตะปูตอกเลยแมแ้ต่ท่ี

เดียว และใช้ไมอ้ย่างเดียว โดยเร่ิมก่อสร้างข้ึนในปี 1934 โดยเงินบริจาคของประชาชน และก่อนจะไดรั้บการ

บูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศถ์งั ในปี 1990 ภายในยงัเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบวัท่ีให้ความสงบแก่

ดวงวิญญาณ นอกจากน้ี ส านกัชีแห่งน้ียงัประกอบไปดว้ยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปป้ันทอง ดินเหนียว 

และไมเ้ป็นตวัแทนของส่่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสัตว ์

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (5) 

พกัที ่KIMBERLEY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า ณ เมืองฮ่องกง 

วนัที ่3 
ติ่มซ า – ชมววิ วคิตอเรียพคี (รถรางขึน้พคีแทรม)  –  เจ้าแม่กวนอมิ หาดรีพลัส์เบย์ – วดัหมันโหม่ว  –  ช้อปป้ิง

จิมซาจุ่ยและโอเช่ียนเทอร์มินอล – กรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร (6) 

น าท่าน น่ังรถรางพคีแทรม (รวมรถราง 1 เทีย่ว) สู่จุดชมววิบนยอดเขาเดอะพีค รถรางจะเคล่ือนผา่นวิวทิวทศัน์ใน

มุมสวยงามและหาชมท่ีไหนไม่ไดแ้ลว้ไม่วา่จะเป็นวิวของตึกสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกงหรือทศันียภาพอนัแปลกตา

ของอ่ายวิคตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ท่ีสุดของฮ่องกงเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีค.ศ.1888 ถือวา่

เป็นแห่งแรกในเอเชียเดิมเป็นรถรางท่ีใชพ้ลงังานไอน ้ าในการขบัเคล่ือนแต่ในปีค.ศ. 1926 ก็ไดถู้กเปล่ียนมาเป็น

ระบบเกียร์ไฟฟ้าและเปล่ียนเป็นการควบคุมดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ซ่ึงเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศ

สวติเซอร์แลนดใ์นปีค.ศ.1989 จากนั้นน าท่านชมหาดทราย REPULSE BAY  หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแห่งน้ีสวย

ทีสุดแห่งหน่ึงและยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ือง พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม และเจา้แม่ทิน

โห่วซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาดนมสัการขอพร

จากเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลขา้มสะพานต่ออายุ แลว้น าท่านชม วัดหมันโหม๋ว เป็น

วดัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอีกวดัหน่ึง ท่ีเป็นท่ีนิยมสักการะและขอพร ของคนฮ่องกง ภายในวดัมีเทพเจา้ 2 องค ์คือ เทพเจา้



หมัน่ (หมัน่เชิงไตกวั้น) และ เทพเจา้โหมวไต (กวา้นไตกวั้น) เทพเจา้หมัน่ไตกวั้น จะมีปากกาอยู่ในก ามือ ส่วน

เทพเจา้โหมวไตกวั้น หรือ เทพเจา้กวนอู จะมีถือมีดอยูใ่นมือ วดัน้ีมีเร่ืองเล่าน่าสนใจอยูว่า่ คนฮ่องกงสมยัก่อนนั้น

จะไม่ชอบท่ีจะไปโรงพกั ฉะนั้นเม่ือเกิดเร่ืองอาชญากรรมข้ึนมาอยา่งเช่น ของหาย หรือมีขโมย แลว้ตอ้งการคน้หา

ความจริง คู่กรณีจะไปท่ีวดัน้ี จะเข้ามาสาบานต่อหน้าองค์เทพเจ้าโม๋ไตหรือองค์เทพเจ้ากวนอู โดยคนท่ีกล้า

สาบานจะเป็นคนพูดจริง ส่วนคนท่ีไม่กลา้สาบานจะเป็นคนผิดหรือเป็นขโมย ส่วนเทพเจา้หมัน่ไตกวั้น จะดูแล

เก่ียวกบัเอกสาร และหนังสือต่างๆ ฉะนั้นคนฮ่องกงจะพาบุตรหลานไปกราบไหว ้และขอให้ลูกหลาน เรียน

หนงัสือเก่ง สอบไดดี้ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 

หลงัรับประมานอาหารน าท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซ่ียนเทอร์มินอล ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง

เลือกซ้ือสินคา้ฝากคนท่ีท่านรักทางบา้นสนุกสนานกบัการเลือกสินคา้ราคาพิเศษอาทิเช่นเส้ือผา้,รองเทา้,

กระเป๋า,เขด็ขดั,น ้าหอมสินคา้แบรนดช่ื์อดงัต่างๆทั้งBvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis 

vuitton, miumiu, ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE 

HONGKONG,ESPRIT,G2000 

17.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย*** 

20.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบินที ่TG607  

**บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

22.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

******************** 

 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 

 
 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

4 ต.ค. 62 6 ต.ค. 62 32,900 30,900 28,900 7,900 



 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงนิพกัห้องเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษมูีลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ 



 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริษัทฯ 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทก่ีอนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 
มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 35 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงนิค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงนิมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณีเจบ็ป่วย :  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน การเดินทางของท่าน
ไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ 
ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผู้ีเดนิทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มหัีวหน้าทวัร์ไทยร่วมเดนิทางไปด้วยโดยทาง
บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจาก
สายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่าน
ออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเทีย่วเท่านั้น (หนงัสือ

เดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได้ ) 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบนิยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตภุัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย 
ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการ
ท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของ
นักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลีย่นช่ือได้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้

ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่วบนิพเิศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถงึจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่านโดนปฎเิสธการเข้า

และออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  
 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิห้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถเดนิทางออก

นอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีดอายุครรภ์ที่

ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 


