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ทวัรฮ่์องกง : รหสั HKG711 
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เกาะลนัเตา  ขึน้กระเชา้นองปิง นมสัการพระใหญ่โปห่ลนิ...ขอพรเทพเจา้กวนอู  
นัง่พคีแทรม ถ่ายรปูชมววิวคิตอเรยี...จุดสงูสดุของฮอ่งกง 

นมสัการเจา้แมก่วนอมิ..เจา้แมท่บัทมิ ณ หาดรพีสั เบย.์./..สขุภาพแขง็แรง ณ วดัหวงัตา้เซยีน 
เทพเจา้แหง่โชคลาภ..แกช้ง..หมนุกงัหนัน าโชค ณ วดัเชอกุงหมวิ.. 

ขอโชคลาภเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ../..เจา้แมท่บัทมิ..ทนิฮา่ว../..แกปี้ชง ณ วดัหยวนหยวน 

พเิศษเมนู++ลิ้มลองติ่มซ ำรสเลศิ+สุกี้  HOT POT สไตลฮ์อ่งกง 

พิเศษ!!!พกัฮ่องกง 2 คืน ระดบั 4 ดาว 
โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทำงโดยสำยกำรบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน์ 
 

 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สะพานชิงหม่า - เจา้แม่กวนอิม รพีสัเบย ์  

                                    วิคตอเรยี พีคนัง่รถรางแทรม 1 เที่ยว  

** หำกท่ำนที่ตอ้งซื้อต ัว๋ภำยใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจำ้หนำ้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท ำกำร 

ออกตัว๋เน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ** 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู6 เคาน์เตอร ์K สาย 

การบินฮ่องกง แอรไ์ลน์ เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์เท่ียวบินทHX768หรอื  

HX772  (บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) (ม้ือท่ี1)  
13.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเช็กลบักอ๊ก ฮ่องกง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินที่ฮ่องกง เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ฮ่องกงมีวดัน่าสนใจ

หลายแหง่คนฮ่องกงจะนิยมไปวดัโดยเฉพาะชว่งเทศกาลส าคญัอยา่งวนัตรุษจีน,วนัไหว ้

พระจนัทรฯ์ลฯเพื่อขอพรใหมี้สุขภาพแข็งแรง,ร า่รวย,มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการ

เจริญรุ่งเรือง น าท่านขา้มสะพานชิงหม่า ยาวเป็นอนัดบั 9 ของโลกเชื่อมระหวา่งเกาะลนัเตา
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กบัฝัง่เกาลนู เป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลนส าหรบัรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างส าหรบัรถไฟ 2 

เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวา่งไสว 

 

 

 

 

 

 น าท่านสกัการะเจา้แม่กวนอิม (รพีสั เบย)์ในแต่ละปีจะมีผูค้นจ านวนมากเดินทางมาขอพร

จากเจา้แม่กวนอิม, เจา้แม่ทบัทิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอใหมี้ลกูท่ีวา่กนั

วา่ถา้ใครมาขอมกัสมหวงัทุกครั้งไป จากน้ันขา้มสะพานซ่ึงเชื่อวา่จะมีอายุยนืยาวไปอีก 3 ปี 

แต่มีขอ้แมว้า่เม่ือขา้มไปแลว้อยา่เดินยอ้นกลบัทางเดิม ใหเ้ดิน ตรงไปขา้งหนา้แลว้ค่อยออ้ม

สะพานกลบัมา จากน้ันน าท่านเปล่ียนบรรยากาศนัง่รถรางพีกแทรม (1เที่ยว) ชม

ทศันียภาพอนัแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลนูอีกมุมมอง พีกแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่

ท่ีสุดของฮ่องกงถือว่าเป็นแหง่แรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางท่ีใชพ้ลงังานไอน ้าในการ

ขบัเคล่ือนและไดเ้ปล่ียนเป็นการควบคุมดว้ยระบบไมโครโพรเซสเซอรซ่ึ์งเป็นระบบใหม่ล่าสุด

จากประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ พบกบัตึกระฟ้าท่ีสงูตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสรา้งตรง

ตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกแบงคอ์อฟไชน่า มีรปูทรงเหมือน ดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหล่ียม

มีมุมแหลมอยูร่อบดา้น ส่วนเสาสงูดา้นบนคลา้ยหนวดของแมลงมีไวเ้พื่อส่ือถึงพลงั อ านาจ

และความเจริญรุ่งเรืองใหก้บัอาคารหลงัน้ี, อาคารเอชเอสบีซี ชาวฮ่องกงยงัเชื่อวา่อาคารหลงั

น้ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุด ในฮ่องกง เพราะท่ีตั้งของอาคารเป็นจุดบรรจบของเสน้มงักรทั้งหา้ และ

การท่ีตึกหนัหนา้ไปทางอ่าววิกตอเรียโดยไม่มีส่ิงก่อสรา้งใดกีดขวาง ก็หมายถึงความ

เจริญรุ่งเรืองท่ีไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขดัขวาง ชั้นบนสุดของตึกมีส่ิงก่อสรา้งคลา้ย ปืนใหญ่เป็น

การแกฮ้วงจุย้ใหก้บัตึกแบงคอ์อฟไชน่าท่ีมีลกัษณะเป็นดาบแหลม ใหท่้านไดถ่้ายภาพอนั

สวยงามน่า ประทบัใจ  

เยน็     รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 2)   

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PENTA HOTEL//SAV HOTEL  เทียบเท่าระดบั 4 ดาว พกัฮ่องกง 

วนัที่สองของการเดินทาง วดัเชอกุง - วดัหวงัตา้เซียน - วดัชิหลิน - วดักวนอู  

                              วดัหยวนหยวน - ถนนนาธาน   

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 3) (บริการท่านดว้ยติ่มซ าข้ึนช่ือของฮ่องกง 

อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจบีกุง้, ก๋วยเตีย๋วหลอด, โจก๊ เป็นตน้)   

น าท่านเดินทางสู่วดัเชอกุง วดัแหง่น้ีสรา้งเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทพัแหง่ราชวงศซ่์ง

ผูมี้ชื่อเสียงทั้งดา้นการรบ, ผดุงคุณธรรมและชว่ยขจดัปัดเป่าโรคภยัส่ิงไม่ดีทั้งหลายออกไปได ้
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โดยสรา้งขึ้ นครั้งแรกเม่ือ 300 ปีก่อน ต่อมาราว ปี ค.ศ. 1993 จึงไดส้รา้งวดัแหง่ใหม่ข้ึนมา

ทดแทนของเดิมและน ารูปป้ันท่านนายพลท่ีมีความสงูถึง 10 เมตร เขา้ไปตั้ง ไวใ้นอาราม

ดา้นในพรอ้มดว้ยรปูป้ัน 8 เซียนแหง่ลทัธิเต๋า ซ่ึงอยูบ่ริเวณทางเดินดา้นนอกซา้ย-ขวา ทุก

วนัท่ี 2 ของเดือน แรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาท่ีวดัแหง่น้ีเพ่ือถวายกงัหนัลม 

เพราะเชื่อวา่กงัหนัลมน้ีจะชว่ยพดัพาส่ิงชัว่ รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัน าพาแต่

ความโชคดีเขา้มา ใหท่้านไดห้มุนกงัหนัทองแดงตามความเชื่อของชาว ฮ่องกงโดยหมุน 3 

รอบ น าท่านชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอรร่ี์ ท่ีรบัรองโดยรฐับาลฮ่องกง ไดเ้ชิญซินแสชื่อดงัจดัวาง 

ต าแหน่งของเคร่ืองประดบัแต่ละเม็ดใหเ้ขา้กบักงัหนัซ่ึงเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้ โดย

จ าลองเลียนแบบมาจาก แชกงเหม่ียว กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดั ท่ีชาวฮ่องกงใหค้วามเล่ือมใส

ศรทัธา น าท่านเดินทางสู่วดัหวงัตา้เซียน หรือเทพเจา้ แหง่สุขภาพดี มาท่ีน่ีคนมกัขอให้

สุขภาพดีหรือหายป่วย ต านานเล่าวา่รปูป้ันองคเ์ทพเจา้หวอ่งไท่ซินถูกน ามาจาก มณฑลกวาง

ซีตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยเหลียงไดน้ ามาประดิษฐานอยูท่ี่รา้นขายยาสมุนไพรของเขา เม่ือ

ชาวบา้นมาซ้ือยา ก็ไดก้ราบไหวข้อใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ และนัน่ก็ท าใหเ้กิดเสียงร า่

ลือต่อกนัวา่เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิจริง สามารถ ชว่ยรกัษาโรคภยัใหห้ายขาดได ้ ทวา่วนัหน่ึงรา้น

ขายยาไดเ้กิดไฟไหม ้ เหลียงจึงหยุดกิจการขายยาก่อนไดร้บับญัชาจาก หวอ่งไทซิน (ในฝัน) 

ใหไ้ปสรา้งวดัแหง่ใหม่หา่งจากท่าเรือเป็นระยะทางกวา่ 3,600 กา้ว ใกลก้บัหมู่บา้นชุกหยวน

ทาง ขวาของท่าเรือเกาลนู เขาจึงจดัการสรา้งวดัแหง่ใหม่ข้ึนและไดต้ั้งชื่อวา่วดัหวอ่งไท่ซิน 

จากน้ันน าท่านแวะชมสินคา้ ทอ้งถ่ินของฮ่องกง ณ รา้นหยก ใหท่้านไดเ้ลือกชมตามอธัยาศยั 

น าท่านสู่ส านักนางชี(ChiLinNunnery)ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกแหง่น้ี โดยออกแบบตามสถาปัตยกรรมในยุค ราชวงศถ์งัของจีน และ

ไม่ใชต้ะปใูนการยดึสกัตวั (ใชส้ลกัยดึ) อารามแต่ละหลงัจะมีองคพ์ระโพธิสตัวใ์หผู้ค้นได้

กราบไหว ้ ไม่วา่จะเป็น “พระศรีอาริยเมตไตรยหรือพระศรีอาริย”์ท่ีเชื่อกนัวา่เป็นพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้องคสุ์ดทา้ยในภทัรกปั(จะอยูศ่าลาชั้นนอก),“พระไภษัชยคุรุ”ผูเ้ชี่ยวชาญ

ทางการแพทยห์รือปางของพระโพธิสตัวท่ี์คนไทยน ามาท ากระกร่ิง (อยูศ่าลาชั้นในทางทิศ

ตะวนัออก), “เจา้แม่กวนอิม”พระโพธิสตัวแ์หง่เมตตา (อยูท่ี่ศาลาชั้นในทางทิศตะวนัตก)

และ“พระศากยมุนีหรือพระสมณโคดม”พระพุทธเจา้ท่ีคนไทยเคารพบชูา (อยูศ่าลาชั้นใน

หลงัใหญ่) 
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เที่ยง     บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 4) 

บ่าย  น าท่านแวะสกัการะเทพเจา้กวนอูณวดักวนอูคนท่ีนิยมมากราบไหวว้ดัน้ีส่วนใหญ่จะเป็น 

ต ารวจกบัผูท่ี้ท าธุรกิจสีเทาขอพรกบัเทพเจา้กวนอใูนเร่ืองธุรกิจและบริวารใครท าธุรกิจก็จะ

ขอใหฝ่้าฟันอุปสรรคไปได ้จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute 

Temple) เป็นวดัท่ีสวยงามและมีขนาดใหญ่สรา้งโดยพระซานหยวนกง ในปี ค.ศ. 1950 บน

พ้ืนท่ีกวา่ 40,000 ตารางเมตร โดยเป็นวดัแหง่เดียวในฮ่องกงท่ีบชูาทั้งศาสนาพุทธ(ท าความ

ดีละเวน้ ความชัว่), ลทัธิขงจื้ อ(เดินทางสายกลาง) และลทัธิเต๋า(ศึกษาหาความรู)้ จุดเด่น

ของวดัน้ีนอกจากหอท่ีเลียนแบบมาจาก หอฟ้าเทียนถานในปักก่ิงสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1968 

ดว้ยหินธรรมชาติ, ลวดลายอนังดงามของอารามต่างๆ, พิพิธภณัฑ ์ หินอนัแปลกตาและสวน

หินพรอ้มดว้ยบอนไซท่ีจดัขึ้ นเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ลิของทุกปีแลว้ ชาวฮ่องกงเชื่อวา่การไหว ้

เทพเจา้ไทส้่วยเอ๊ียบนชั้น 2 ของหอเลียนแบบหอฟ้าเทียนถาน เพื่อคุม้ครองใหเ้ราพน้จาก

เคราะหภ์ยัทั้งปวง (ตรวจ สอบชื่อเทพเจา้ไทส้่วยเอ้ียประจ าปีเกิดไดท่ี้ป้ายดา้นนอก)  

อิสระชอ้ปป้ิงยา่นฮารเ์บอร ์พลาซ่า, โอเชี่ยนเทอรมิ์นอล (ถนนนาธาน) จุดนัดพบของขาชอ้ป

ท่ีรวมหา้งฯ ขนาดใหญ่ 2 แหง่เขา้ดว้ยกนั (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วน พลาซ่าและ

รา้นคา้ของทางหา้งฯ)โดยเนน้ขายสินคา้จากแบรนดด์งัระดบัโลกและแบรนดท์ัว่ไปทั้งใน

ประเทศและต่าง ประเทศรวมแลว้กวา่ 700 รา้นคา้ พบกบั DFS Galleria หา้งฯ ปลอดภาษีท่ี

ยกขบวนแบรนดห์รจูากทัว่โลก เชน่ Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, 

Hermes, Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาใหท่้านไดเ้ลือก ชอ้ปอยา่งจุใจ 

เยน็     บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 5) 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PENTA HOTEL//SAV HOTEL  เทียบเท่าระดบั 4 ดาว พกัฮ่องกง 

วนัที่สามของการเดินทาง วดัทินฮ่าว - ศาลเจา้แม่กวนอิม ยืมเงิน - กระเชา้นองปิง –      

                             วดัโป่หลิน -ซิตี้ เกท เอา้ทเ์ล็ต - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 6) (บริการท่านดว้ยติ่มซ าข้ึนช่ือของฮ่องกง 

อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจบีกุง้, ก๋วยเตีย๋วหลอด, โจก๊ เป็นตน้)   

น าท่านไหวเ้จา้แม่ทบัทิม ณ วดัทินฮ่าว Tin Hua Tmeple Shuan Wan เพื่อชว่ยคุม้ครองการ

เดินทางใหป้ลอดภยั หรือเรียกวา่เทพธิดาแหง่สรวงสวรรคห์รือเทพีแหง่ทอ้งทะเล มี

ความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาว ประมงใหร้อดพน้จากพายุและความ

หายนะทางทะเล น าท่านเดินทางสู่ศาลเจา้แม่กวนอิมยมืเงิน  สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมท่ี

มีอายุกวา่ 700 ปี ซ่ึงเป็นศาลดั้งเดิมของเมืองฮ่องกง ทุกๆปี คนฮ่องกงจะมาท าพิธีการ ยมื

เงินเจา้แม่ไปบชูาเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแลว้ในชว่งส้ินปีก็จะน ามาคืน 

เที่ยง     บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 7) 
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บ่าย  น าท่านนัง่กระเชา้นองปิง ชมทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา ทั้งอ่าวตุงชุงและ

สนามบินนานาชาติฮ่องกง พบกบัหมู่บา้นนองปิง ท่ี จ าลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนมี

บรรยากาศสบายๆ แทรกตวัดว้ยรา้นน ้าชา, รา้นอาหาร, รา้นขายของท่ีระลึก, หอพุทธประวติั 

เป็นตน้ ** หากกระเชา้นองปิง 360 ปิดปรบัปรุงซ่อมแซม ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม น าคณะขึ้ น

ไหวพ้ระโดยใชร้ถแทน**  วดัโป่หลินถกูสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมี

พระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได ้เปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลินพรอ้มทั้ง

มีการสรา้งอารามและโบสถเ์พิ่มข้ึน จึงท าใหมี้พระภิกษุเดินทางมาจ าวดักนัเป็น จ านวนมาก 

นมสัการพระโพธิสตัวก์วนอิม, พระมญัชุศรีโพธิสตัวแ์ละพระสมนัตภทัรโพธิสตัว ์ สกัการะ

พระพุทธรปู ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก (สงู 34 ม.) สรา้งจากทองสมัฤทธ์ิ 202 แผ่น (หนัก 250 

ตนั) แมก้ารขึ้ นไปนมสัการองคพ์ระจะ ตอ้งฝ่าด่านบนัได 268 ขั้น ดา้นบนท่านจะไดพ้บกบั

วิวทิวทศัน์แบบ 360 องศา ชมประติมากรรมเหล่านางฟ้าท่ีก าลงั ถวายเคร่ืองบชูาเบ้ืองหนา้

พระพกัตร ใหท่้านนมสัการพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรปูหยกขาวจากศรีลงักาท่ีตั้ง อยู่

ภายในหอ้งใตฐ้านพระ จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิง ณ ซิต้ีเกท เอา้ทเ์ล็ต แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ

ฮ่องกง เต็มไปดว้ยรา้น แบรนดช์ั้นน ากวา่ 80 รา้นคา้ เชน่ Esprit Outlet, Guess Outlet, 

Mango Outlet, Coach Factory, Crocs Outlet, Adidas Factory Outlet, K-Swiss Outlet, New 

Balance Outlet, Nike Factory Outlet ฯลฯ ท่ีพรอ้มน าสินคา้มาลด ราคา 30 – 70% กนั

ตลอดทั้งปี 

 (อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เสียเวลาในการชอ้ปป้ิง)  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง   

23.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี HX 761 หรอื HX773 

  (บรกิารของว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) (ม้ือท่ี8) 

02.20  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ. 

** หากท่านที่ตอ้งซ้ือตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

☺  ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ☺  

(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ั้งแต ่ 15 ท่านข้ึนไป ) 
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.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได…้…………………… 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดินทาง  (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทาง  (มีหวัหนา้ทวัร)์    

3. คณะจองไมถึ่งจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง  

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

เริ่มเดินทาง 
กลบัจาก

เดินทาง 

ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

5 ม.ค. 61 7 ม.ค. 61 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,000.- 

19 ม.ค. 61 21 ม.ค. 61 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,000.- 

26 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,000.- 

2 ก.พ. 61 4 ก.พ. 61 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,000.- 

9 ก.พ. 61 11 ก.พ. 61 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,000.- 

16 ก.พ. 61 18 ก.พ. 61 18,900.- 18,900.- 17,900.- 4,000.- 

23 ก.พ. 61 25 ก.พ. 61 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,000.- 

2 มี.ค. 61 4 มี.ค. 61 18,900.- 18,900.- 17,900.- 4,000.- 

16 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,000.- 

23 มี.ค. 61 25 มี.ค. 61 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,000.- 

30 มี.ค. 61 1 เม.ย.61 17,900.- 17,900.- 16,900.- 4,000.- 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ตอ่ตอ้งเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

✓ ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
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✓ ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกนัอุบตัิเหตวุงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกั

รีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรม

แรงงานทั้งที่เมืองไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น อตัรา 600  บาท/ทริป/ตอ่ท่าน (บงัคบัตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

  

**เพ่ือผลประโยชนข์องลกูคา้กรุณาศึกษาโปรแกรมและ รายละเอียดก่อนตดัสินใจช้ือของโปรแกรมทวัร ์เพ่ือท่าน

จะไดท้่องเที่ยวอย่างมีความสุข และสนุกกบัการเดินทางไปกบัเรา** 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่ 

- กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ  า 8,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการ

เดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 21 วนั)  

- เน่ืองดว้ยกรุป๊ที่เดินทางตอ้งการนัตมีดัจ  ากบัสายการบิน หรือ ผ่านตา่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 

Charter Flight, Extra Flight เม่ือท่านยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนเงินมดัจ  า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่า

กรณีใดๆทั้งสิ้ น 

- ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางไทยและทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าใหเ้ม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผู ้

เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

- คณะผูเ้ดินทางจ  านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัร์

ไทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 

- ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตเิก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท 

- ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงินค่าเขา้รา้นช็อปรา้นละ 300 หยวนจีน 
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- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

- เน่ืองจากราคาทวัรท่ี์ขาย และราคาตัว๋เคร่ืองบิน เป็นราคาโปรโมชัน่พิเศษ เพ่ือเปิดโอกาสใหคุ้ณลกูคา้ผูส้นใจ ได้

เดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศไดใ้นราคายอ่มเยา   เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระเงินแลว้  ไมส่ามารถยกเลิก  

เปล่ียน  หรือขอคืนเงินได ้ในทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้-ออกเมืองทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ 

ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัร์

ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะทวัรแ์ลว้  ถา้ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการ

หน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิอนัพึงจะได ้ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินคืน ไมว่า่กรณี

ใดๆ ทั้งส้ิน  ทั้งน้ีบริษัทด าเนินนโยบายเง่ือนไขการจ่ายเงินใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนต่างๆของทางต่างประเทศ จึง

ตอ้งขอแจง้ใหท่้านผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ และท าความเขา้ใจก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ และตอ้งขออภยัในความไม่

สะดวกมา ณ ท่ีน้ีดว้ย (ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียงแปลงวนัเดินและผูเ้ดินทางไดใ้น

ทุกกรณี)***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

- บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบิน  ,องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงราคาและรายการท่

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน แล ะบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น )หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ (  

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง ,การนัดหยุดงาน,

มืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือการก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเ 

เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุ

ภยัพิบตัทิางธรรมชาติ)ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีที ่่เกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะ

ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม( 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้  าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่

ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท

ฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง** 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา

ใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ันถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาด

บรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3.          เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 

เมื่อท่านไดท้ ารายการจองทวัร ์กบั เอ็กซซ์อติก ฮอลิเดย ์จากน้ัน เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 

เพ่ือแจง้นัดวนั ช าระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 

 สาขายอ่ย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรพัย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรพัย ์ 160-251742-5 

 เดอะมอลล ์บางกะปิ บริษัท เอ็กซซ์อติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรพัย ์ 281-2-22986-8 
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