
 
1 

 กู้เงิน ร้อยล้าน เจ้าแม่กวนอมิ 
เดนิทาง Full Service  พกัหรูโรงแรม 4 ดาว ย่าน จิมซาจุ่ย    
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Day Program    B   L   D      HOTEL 
     
 

สนามบิน สวุรรณภมิู  – สนามบิน ฮอ่งกง 

 ET 608    17 FEB 20   BKK - HKG  (14.15-18.20)    
บริการอาหารบนเคร่ือง พร้อม Full Service อํานวยความสะดวก 

และสะสมไมล์กบัสายการบินในเครือ Star Alliance 
 

 1 
 

พบกบัเจ้าหน้าที่ ณ สนามบิน HKG เดินทางสูโ่รงแรม 
 

 
 

 

   

 

 

 

 
    
(Best Western grand)  
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 อ่าวรีพลัส์เบย์ –  Jewelry Shop - Jade shop - วดัหวอ่งไทซ่ิน  
ช้อปปิง้ท่ี Tsim Sha Tsui &  Ocean Terminal  

 อะเวนิว ออฟ สตาร์ - ซิมโฟน่ี ออฟ ไล้ท์ 

 

    

 

  
 

 

 

 

 

  

   
(Best Western grand) 
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00:00 น. ศาลเจ้าแม่กวนอิมฮ่งฮํา – วดัแชกงหมิวหรือวดักงัหนันําโชค  
วดัเจ้าแม่ทบัทิมทินหวั - วดัหยวนหยวน  

อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั City gate Outlets  - เดินทางไปยงัสนามบิน 
สนามบิน ฮ่องกง- สนามบิน สวุรรณภมิู 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

           

 

สนามบิน ฮอ่งกง- สนามบิน สวุรรณภมิู 

ET 609    19 FEB 20   HKG - BKK  (22.55 – 00.35)    

บริการอาหารบนเคร่ือง พร้อม Full Service อํานวยความสะดวก 
และสะสมไมล์กบัสายการบินในเครือ Star Alliance 
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วนัที่ 1 
สนามบิน สุวรรณภูมิ  – สนามบิน ฮ่องกง 

พบกบัเจา้หนา้ที่ ณ.สนามบิน HKG เดินทางสู่โรงแรม 
12.00 น. 

 
 

 
14.15 น. 
18.20 น. 

พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ N  

สายการบิน  ETHIOPIAN AIRLINES 

โดยมีเจา้หนา้ท่ี ... คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบัท่าน 

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน  ETHIOPIAN AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี  ET 608   (14.15 – 18.20)    (บริการอาหารบนเคร่ือง พร้อม Full Service อ านวยความสะดวก) 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (เช็คแล็บก็อก) (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
เรียบร้อยแลว้พร้อมกนัณทางออกEXIT B สนามบินตั้งอยูบ่นเกาะลนัเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออก
เฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง้จากนั้นน าท่านเดินทางผา่นเส้นทางไฮเวยอ์นัทนัสมยัผา่นสะพานแขวนซิง
หม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนตท่ี์มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการออกแบบ
โดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลกนอร์แมนฟอสเตอร์ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง 
 

รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  (เมนเูซ็ต ) 
เดินทางสู่โรงแรม 

พกัท่ี  (Best Western grand)  
 

วนัที่ 2 
อา่วรีพลัส์เบย์ –  Jewelry Shop - Jade shop - วดัหว่องไทซิ่น   

 ช้อปปิง้ท่ี Tsim Sha Tsui &  Ocean Terminal - อะเวนิว ออฟ สตาร์ - ซิมโฟน่ี ออฟ ไลท้ ์

08.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับประทานอาหารเชา้ ณ  ภตัตาคาร (เมนูต่ิมซ า) 
น าท่านสู่ หาดทรายรีพลสัเบยR์EPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแห่งน้ีสวยทีสุดแห่งหน่ึงและยงัใชเ้ป็นฉากใน
การถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง
โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาดให้ท่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ
เพ่ือเป็นสิริมงคลขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเช่ือกนัว่าขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพ่ิมข้ึน3 ปี 

 
จากนั้นพาท่านเขา้ชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีเพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปให้คนท่ีท่านรักหรือเลือกซ้ือเป็นของประดบัของท่านเอง
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12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ซ่ึงมีลกัษณะสวยงามโดดเด่นซ่ึงมีกงัหันลมท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยมและเป็นมงคลแก่ผูส้วมใส่  
รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  (เมนเูซต็ ) 
หลงัจากนั้นน าท่านชม ร้านหยก  มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยกให้ท่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่
ตวัท่านเอง 
น าท่านเดินทางสู่ วดัหว่องไท่ซิน วดัหวงัตา้เซียน ขอพรเพ่ือเป็นศิริมงคลวดัหวงัตา้เซียนเป็นวดัเก่าแก่อายกุว่าร้อยปีท่าน
เทพเจา้หว่องซอ้เผง่เป็นนกัพรตมีความรู้ทางดา้นการแพทยแ์ละไดช่้วยคนอยา่งมากมายท าให้คนเหล่าน้ียกยอ่งในตวั
ท่านและไดต้ั้งศาลเพ่ือสักการะให้ท่านเป็นเทพว่องไทซินคนในสมยัน้ีมีความเข่ือเร่ืองสุขภาพว่าเม่ือท่านรวยแค่ไหน ก็
ตอ้งมีท่ีทุกคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้นสุขภาพอยา่งมากมายท่ีน่ีอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูค้นศรัทธาและนิยมท าเม่ือมาถึงวดั
หวงัตา้เซียนไดแ้ก่การเส่ียงเซียมซีในวิหารเทพเจา้หวงัตา้เซียนโดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง50 ชุดชาวฮ่องกงมีความ
เช่ือถือศรัทธาว่าเซียมซีวดัหวงัตา้เซียนมีความแม่นย  าเป็นอยา่งยิง่ 

  
น าท่านเดินทางสู่  Shopping Tsim Sha Tsui &  Ocean Terminal  เป็นยา่นการคา้ท่ีส าคญัมากอนัดบัตน้ๆของฮ่องกงท่ีซ่ึง
เต็มไปดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งตั้งแต่ร้านคา้แบรนดเ์นมระดบัหรู ร้านคา้ราคาเป็นกนัเอง ร้านอาหารนานาชาติ 
ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ สวนสาธารณะ พิพิธภณัฑไ์ปจนถึงอ่าว Victoria Harbour ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอยา่ง 
Avenue of Stars ท่ีเป็นจุดแสดงลายฝ่ามือของดาราดงัมากมายและยงัเป็นจุดชมมหกรรมแสงสีเสียง A Symphony of 
Lights ท่ีดีท่ีสุดอีกดว้ย  Ocean Terminal  ตั้งอยูบ่นชั้นดาดฟ้าของตึกห้าชั้นท่ีต่อข้ึนใหม่ของ Ocean Terminal ท าให้ลาน
สังเกตการณ์ Ocean Terminal ห้อมลอ้มไปดว้ยทะเลท่ีให้วิวอนัสวยงามตระการตาแบบพาโนรามา 270 องศาของอ่าว
วิคตอเรีย อีกทั้งยงัมีทิวทศัน์อนัสวยงามมากของเกาะฮ่องกง และเกาลูนดว้ย ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีดีท่ีสุดท่ีหน่ึงเพ่ือการด่ืม
ด ่ากบัภาพพระอาทิตยต์กดิน และบรรยากาศยามค ่าคืนของฮ่องกง  

  
รับประทานอาหารค ่า  ณ แพนดา้โฮเตล็   (พเิศษ เมนู ชาบู ชาบู )  

เดินทางสู่โรงแรม  พกัที่  (Best Western grand)  

 
วนัที่ 3 

ศาลเจา้แม่กวนอิมฮ่งฮ า – วดัแชกงหมิวหรือวดักงัหนัน าโชค – วดัเจา้แม่ทบัทิมทินหวั - วดัหยวนหยวน 
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อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั City gate Outlets   - เดินทางไปยงัสนามบิน 
สนามบิน ฮ่องกง- สนามบิน สุวรรณภูมิ 

00.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

น าท่านไปไหว ้เจา้แม่กวนอิมฮ่งฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง 
ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวดัเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Homหรือ 
Hung HomKwun Yum Templeเป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กท่ีไม่ได้
สวยงามมากมาย แต่เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวนัจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแน่นวดั ถา้ใครท่ี
ชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าท่ีน่ีแม่นมากท่ีพิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแลว้ยงัมี 
พิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิม อีกดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาล
ปีใหม่ ซ่ึงทางวดัจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่นไหวพ้ร้อมซองแดงไวใ้ห้ผูม้าขอพร เม่ือสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็
ให้น าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซ่ึ้งภายใน
ซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวดัจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชค ถา้หากเราประสพความส าเร็จเม่ือมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็
ค่อยกลบัไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวไปสักการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาว
มาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพ่ือขอซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกนั โดยซ้ืออุปกรณ์เซ่น
ไหวจ้ากทางวดัเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทางวดัไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้ห้เน่ืองจากไม่ไดอ้ยูใ่นหนา้
เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบตัรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิง่ดีใหญ่ แลว้ก็ไหว้
ดว้ยพิธีเดียวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัค่อยกลบัมาท าบุญท่ีน่ีในโอกาสหนา้ 

  
 

เดินทางกลบัท่ีพกั ดว้ย  Taxi   ค่าโดยสารโดยประมาณ  รับคูปองเงินสดค่า  TAXI ( 60 HK / คนั / 4คน) 

จาก Kun Im Temple Hung Hom  ถึง  Best Western Grand Hotel 
HKD $ 38  ระยะทางรวม 3.6 กม. ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 
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11.00น. 
12.00 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CHECK OUT   รวมตวัท่ีจุดนดัพบ เตรียมเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวนั 
รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  (เมนเูซต็ ) 
น าท่านขอพร วดัแชกงหมิวหรือวดักงัหันน าโชค วดัน้ีตั้งอยูท่ี่ต  าบลซ่าถ่ินซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกงเป็นวดัเก่าแก่
ของฮ่องกงสร้างข้ึนเม่ือ400 กว่าปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศชิ์งข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความ ศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชคลาภ
ทรัพยสิ์นเงินทองโดยมีรูปป้ันเจา้พ่อแชก้๊งและดาบไร้พ่ายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ประจ าวดัต านานเล่าว่าในช่วงปลายของ
ราชวงศชิ์งแผน่ดินจีนเกิดกลียคุมีการก่อจลาจลแข็งเมืองข้ึนทัว่ประเทศและเหตุการณ์น้ีไดก่้อเกิดบุรุษชาตินกัรบท่ีช่ือว่า
ขุนพลแชก้๊งท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนแทบทุกสารทิศและท่านเองก็ไดช่ื้อว่าเป็นนกัรบท่ีไดช่ื้อว่า
ไม่เคยแพใ้ครเพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านก็ไดช่ื้อว่าเป็นดาบ
ไร้พ่ายเช่นกนัดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตร์ฮวงจุย้ในเชิงของการต่อสู้เป็นอยา่ง
สูงธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถึงกบัจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีช่ือว่าตึก
ใบมีดซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวและวดัแชกงยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหันน าโชคท่ีมีช่ือเสียง
ของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกงท่ีไม่ว่าทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกงเป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ีเพ่ือเสริมสร้าง
บารมีและสิริมงคลให้กบัชีวิต 

 
จากนั้นน าท่าน วดัเจา้แม่ทบัทิมทินหัว  เป็นวดัเก่าแก่และส าคญัอีกวดัหน่ึงของฮ่องกงเพราะในสมยัก่อนฮ่องกงเป็นเพียง
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หมู่บา้นชาวประมงซ่ึงเคารพนบัถือเจา้แม่ทบัทิมว่าเป็นเทพีแห่งทะเลเพ่ือให้เดินทางปลอดภยัเวลาออกไปท างานไกลๆ
หรือออกหาปลานอกจากการมาสักการะบชูาเจา้แม่ทบัทิมในเร่ืองของการเดินทางให้ปลอดภยัแลว้ไฮไลทส์ าคญัอีก
อยา่งหน่ึงของวดัเจา้แม่ทบัทิมทินหัว(Tin  Hau  Temple)จะเป็นขดธูปสีแดงขนาดใหญ่ท่ีแขวนอยูต่ามเพดานดา้นใน
วิหารของวดัเต็มไปหมดจะยิง่สวยงามในยามท่ีมีแสงแดงส่องลงมาเหมือนเป็นล าแสงส่องทะลุควนัธูปแปลกตายิง่นกั
ส่วนอาคารของวดัก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบวดัจีนสร้างข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ. 1876 โดยทางเขา้ของวดัจะอยูติ่ดกบั
สวนสาธารณะเล็กๆท่ีมีตน้ไมใ้หญ่หลายตน้ให้บรรยากาศร่มร่ืน 

 
จากนั้นน าท่านสู่ วดัหยวนหยวน เป็นวดัเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีมีความพิเศษหลายอยา่งรวมกนัอยูเ่ป็นวดัเพียงแห่งเดียวของ
ฮ่องกงท่ีเผยแพร่ศาสนาหลกัของจีนทั้ง3 ศาสนาในวดัเดียวกนัคือพุทธ, เต๋าและขงจ้ือสร้างข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ. 1950 ตั้งอยูใ่น
เขตnew territories หรือดา้นบนของฝ่ังเกาลูน(Kowloon) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเนินเขาห่างไกลจากตวัเมืองท าให้มีบรรยากาศ
เงียบสงบร่มร่ืนภายในมีอาคารหลายอยา่งอยูร่วมกนัเช่นวดัศาลเจา้ศาลาเจดียแ์ละสวนโดยมีอาคารไฮไลทคื์อวหิาร
สวรรคท่ี์เป็นอาคารรูปทรง6 เหล่ียมสร้างข้ึนตามแบบของวดัทอ้งฟ้าTian Tan ของเมืองปักก่ิงประเทศจีนซ่ึงภายในมีหิน
ตามธรรมาชาติท่ีมีรุปร่างน่าสนใจต่างๆอยูท่ี่ชั้น1, เทพตามโหราศาสตร์จีนท่ีสัมพนัธ์กบัปีนกักษตัรหรือปิเกิดไทส่วยเอ๊ีย
(Tai Sui, 太歲) อยูท่ี่ชั้น2 มีพระพุทธรูปและศาสดาของทั้ง3 ศาสนาอยูท่ี่ชั้น3 

 
จากนั้นน าท่านสู่  City gate Outlets   แหล่งชอปป้ิงเส้ือผา้ Brand name ในฮ่องกง Citygate Outlets เป็น Outlet 

mall แห่งแรกในฮ่องกง และ เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาชอปป้ิง ภายใน Citygate Outlets ประกอบไปดว้ยร้านคา้ 
Brand name กว่า 80 ร้าน ท่ีพร้อมใจกนัลดราคา 30-70% ตลอดทั้งปี สินคา้ท่ีขายก็มีเส้ือผา้แฟชัน่ อุปกรณ์กีฬา 



 
8 

 
 
 
 

17.00 น. 
 

 
22.55 น. 
00.35 น. 

เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เดก็ นอกจากนั้นกย็งัมีโรงภาพยนต ์ศนูยอ์าหารและซุปเปอร์มาเก็ต 
ท่ีตั้งของ Citygate Outlets อยูท่ี่ MTR Tung Chung ฝ่ังเกาะลนัเตา อยูใ่กลก้บัทางข้ึนกระเชา้นองปิงประมาณ 5 นาทีดว้ย
การเดิน และห่างจากสนามบินฮ่องกงประมาณ 15 นาทีดว้ยรถยนต ์
นกัท่องเท่ียวนิยมมาชอปป้ิงท่ี Citygate Outlets ก่อนข้ึนเคร่ืองกลบั จึงไม่ตอ้งแปลกใจว่าท าไมใน Citygate Outlets มีแต่
คนลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ เดินไปเดินมา 

 
รับประทานอาหารค ่า  (อิสระ) ณ  City gate Outlets    (รับคูปองเงินสด  80 HKD / ท่าน)  

หลงัจากทุกท่านได ้ Shopping  และ รับประทานอาหารค ่า  เสร็จเรียบร้อยแลว้ เตรียมตวัเพ่ืออกเดินทางไปยงัสนามบิน 
ออกเดินทางไปยงัสนามบิน ฮ่องกง 

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน  ETHIOPIAN AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี  ET 609   (22.55 – 00.35)    (บริการอาหารบนเคร่ือง พร้อม Full Service อ านวยความสะดวก) 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ  พร้อมความประทบัใจ 
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 จํานวน ราคาผู้ใหญ่ 
พกั 2 - 3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
มีเตียงเสริม 

ราคาเด็ก 
ไมมี่เตียงเสริม 

ราคาพกัเดี่ยว 
เพ่ิมทา่นละ 

ราคาไมร่วม
ตัว๋เคร่ืองบิน 

31 - 40  
ทา่น 

15,888 15,888 10,938 3,500 6,900 
 

*********** * * การจองทวัร์ * * ************* 
หากทา่นสนใจและประสงค์จะ เดินทาง กรุณาจองทวัร์และชําระเงินมดัจําลว่งหน้า 

เง่ือนไขในการมดัจํา :  ชําระเต็มจํานวน   
( ชําระ ภายใน 3 วนั หลงัยืนยนัการจอง ) 

กรุณาชําระคา่ทวัร์ ตามกําหนดของทางบริษัท ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทาง
บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจําทัง้หมด 
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ท่านสามารถโอนเงินเข้าบญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงันี ้

 

******** ค่าทวัร์รวม : ******** 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัตามรายการท่ีระบ ุ 

 มคัคเุทศน์ บริการ ตลอดเส้นทาง 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่าน/ห้อง) 

 การบริการอาหาร (อาหารเช้า – กลางวนั – เย็น) ตามท่ีโปรแกรมกําหนด  

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ  1,000,000  บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

******** ค่าทวัร์ไม่รวม : ******** 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษใน
ร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม  

 คา่ทิปมคัคเุทศก์, คนขบัรถ,  800 บาท/ท่าน    ( ชําระพร้อม สว่นท่ีเหลือก่อนการเดนิทาง  35  วนั ) 

 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต)  

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกงกรณีประกาศให้กลบัมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครัง้(เน่ืองจากทางฮ่องกงได้ประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศ
ฮ่องกงให้กบัคนไทยสําหรับผู้ ท่ีประสงค์พานกัระยะสัน้ในประเทศฮ่องกงไมเ่กิน 30 วนั) 

 คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดนิทางท่ีเกินกว่าสายการบนิกําหนด ( ไมเ่กิน 23 กก.ตอ่ใบ  / 2 ใบ / ท่าน)  



 
11 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 คา่ธรรมเนียมนํา้มนัของสายการบนิ (หากมีการปรับขึน้)  

 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  

 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมตา่งๆ 

“คําแนะนํา” 
สาํหรับผู้ เดินทางที่ไม่ได้อยู่จงัหวดัเดียวกบัสนามบินท่ีทริปเดินทางและ/หรือจําเป็นต้องซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิหรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆมายงั
สนามบนิท่ีทริปเดินทางก่อนออกตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศ/ ระหว่างประเทศหรือซือ้ตัว๋รถไฟหรือซือ้ตัว๋รถโดยสารฯลฯหรือมีการจองห้องพกั
ลว่งหน้าก่อนวนัเดินทางจริงควรสอบถามยอดจองทัวร์และตารางเวลาการเดินทางของทวัร์ที่ท่านจองที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพือ่เป็นการป้องกนัมิให้เกิดข้อผิดพลาดขึน้กับท่านในภายหลงัทัง้นีท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้หากท่าน
ได้มีการจองการเดินทางดงักลา่วมายงัสนามบนิที่ทริปเดินทางโดยยงัไม่ได้รับการยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทางบริษัทฯ 
 

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เป็นต้น โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า การบริการของรถบสันําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดย
มคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ์ิใน
การปรับเปลีย่นเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
โปรดตรวจสอบ Passport : 
 จะต้องมีอายคุงเหลอื ณ วนัเดินทางมากกว่า 6  เดือนขึน้ไป และเหลอืหน้ากระดาษอย่างต่ํา 2 หน้าหากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง: 

 กระเป๋าเดินทางสาํหรับฝากใต้ท้องเคร่ืองจํานวนไม่จํากดั ( ไม่เกิน 23 กก. ต่อใบ. / 2 ใบ / ท่าน)  

 สิง่ที่บรรจภุายใน:นอกเหนือจากเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายและของใช้อื่นๆข้อควรปฎิบติัอย่างเคร่งครัดสาํหรับสิง่ของที่บรรจไุว้ภายในกระเป๋า
เดินทางฝากใต้ท้องเคร่ืองมีดงันี ้

 ห้าม!!นําผลิตภณัฑ์อดัอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ่เพราะอาจเกิดอนัตรายระหว่างเดินทางเช่นกระป๋องสเปรย์ต่างๆ 

 ห้าม!!นําหนงัสอืเดินทางใสก่ระเป๋าใบใหญ่และกรุณาเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อป้องกนัการสญูหาย 

 ห้าม!!นําท่ีชาร์จแบตเตอร่ีสาํรอง (PowerBank) ทกุขนาดและทกุชนิดใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 

 ห้าม!!นําอาวธุทกุชนิดใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดินทางที่ถือติดตวัขึน้เคร่ือง (HandCarry / HandBag) 

 จํานวน: ต้องไม่เกิน2ใบต่อท่านโดยแบง่เป็นกระเป๋าเดินทางใบเลก็สาํหรับถือขึน้เคร่ือง (HandCarry) 1 ใบและกระเป๋าสะพาย(HandBag) 
1 ใบ 

 ขนาด:ของกระเป๋าเดินทางใบเลก็ (Hand Carry) ต้องมีขนาด 58x34x23 ซม. 

 นํา้หนกั:กระเป๋าเดินทางใบเลก็ (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อ 1 ใบ 
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 สิง่ที่บรรจภุายใน:ควรเป็นของใช้ที่จําเป็นระหว่างการเดินทางอาทิแปรงสฟัีนยาประจําตวัทัง้นีส้ายการบินมีข้อกําหนดเคร่งครัดสาํหรับ
สิง่ของที่บรรจภุายในกระเป๋าถือติดตวัตวัขึน้เคร่ืองดังนี  ้

 ของเหลวหรือของกึง่เหลวทกุชนิดอาทิเจลสเปรย์ที่ไม่ใช่วสัดอุนัตรายและนํา้เคร่ืองด่ืมโลชัน่ออยล์นํา้หอมโฟมยาสฟัีนนํา้ยากําจดักลิน่ตวั
(ยกเว้นนมอาหารสาํหรับเด็กและยานํา้ในปริมาณที่พอเหมาะ)ต้องมีขนาดบรรจไุม่เกิน 100 มิลลลิติรต่อชนิดและบรรจรุวมกนัไม่เกิน 
1,000 มิลลลิติรและหากบรรจเุกินจาก100มิลลิลติรต้องเก็บไว้ในกระเป๋าฝากใต้ท้องเคร่ืองเท่านัน้ 

 สาํหรับของเหลวหรือของกึง่เหลวอาทิเจลหรือสเปรย์ซึง่ซือ้จากร้านปลอดภาษีอากรที่สนามบนิหรือบนเคร่ืองบนิต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใส
ปิดผนกึปากถงุไม่มีร่องรอยผิดปกติให้สงสยัว่ามีการเปิดปากถงุหลงัจากการซือ้ 

 และมีหลกัฐานแสดงว่าซือ้จากร้านค้าปลอดภาษีสนามบนิหรือบนเคร่ืองบนิในวนัเดินทางเท่านัน้โดยตรวจสอบข้อมลูเกี่ยวกบัการปฏิบติัต่อ
ของเหลวเจลหรือสเปรย์ที่สนามบนิซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดินทาง 

 กรณีที่นําของเหลวและกึง่เหลวบรรจไุว้ในกระเป๋าถือติดตวัขึน้เคร่ืองต้องแสดงถุงพลาสติกใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจขุองเหลวเจลหรือสเปรย์
รวมทัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเสือ้คลมุเมื่อถงึจดุตรวจค้น 

 สาํหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสว่นตวัวสัดอุปุกรณ์ของมีคมอนัสามารถก่อให้เกิดอนัตรายได้เช่นมีดพบัมีดปอกผลไม้ตะไบขดัเลบ็ไฟแช็คมีดกรรไกร
หรือของมีคมทกุชนิดที่สามารถทําเป็นอาวธุได้ไม่อนญุาตให้บรรจไุว้ในกระเป๋าถือดงันัน้กรุณาใสไ่ว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่จะฝากลง
ใต้ท้องเคร่ืองบนิมิฉะนัน้อาจถกูยดึไว้โดยไม่ได้รับคืน 

 หมายเหตหุากขนาดและนํา้หนกัของกระเป๋าติดตวัขึน้เคร่ืองเกินกว่าท่ีกําหนดสายการบนิจะไม่ยินยอมให้นํากระเป๋าดงักลา่วขึน้เคร่ืองโดย
เด็ดขาด 

เอกสารทําวีซา่ : 
***********  หนงัสอืเดินทางไทย ไม่ต้องทําวีซา่  สามารถพกัอาศยัอยูไ่ด้ไม่เกิน 30  วนั ************* 

การยกเลกิการจองทวัร์ : 
***** ไม่อนญุาตทกุกรณี *****  

หมายเหต ุ: 
- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีที่มีผู้เดนิทาง ตํ่ากว่าที่กําหนด โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  20  
วัน ก่อนการเดนิทาง 
- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
- บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  
- บริษัทฯ มีสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลําดบัแรก หรือคืน
คา่เข้าชมแก่ผู้ เดนิทางแทน  
- รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ช้าของสายการบนิ โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมือง และภยั
ธรรมชาต ิฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิม่เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญู
หาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นสําคญั  
- บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดนิทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพจิารณาแล้ว ทางบริษัท
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ฯ ไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่าย  
- รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ี
เรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
- การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระคา่ทัวร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
- ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) / หนงัสือเดนิทางนกัการทตู (เลม่สีแดง) เดนิทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิกัท่องเท่ียวใช้หนงัสือเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สีเลือดหม)ู  

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบั หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องชําระ คา่ใช้จ่ายสว่นต่างท่ีสายการบนิ
เรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ
ไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถทําการ Refund ได้เท่านัน้)  
- ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยนัว่าทวัร์นัน้ๆ ยืนยนัการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋
ภายในประเทศโดยไมไ่ด้รับการยืนยนัจากพนกังาน แล้วทวัร์นัน้ยกเลกิ บริษัทฯไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัตัว๋เคร่ืองบนิ
ภายในประเทศได้  
- หากในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบนิ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคมุทางบริษัทจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สัน้  

** เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น ** 

โรงแรมและห้อง 
- ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัข้อกําหนด
ของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพกัตดิกนัตามท่ีต้องการ หรือ อาจไม่
สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได้  
- โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้  
- ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมือง
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  

กระเป๋าเลก็ถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 
- กรุณางดนําของมีคม ทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึน้เคร่ืองบนิ เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋า
เดนิทางใบใหญ่ห้ามนําตดิตวัขึน้บนเคร่ืองบนิโดยเด็ดขาด  
- วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํา้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถกูทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนญุาตให้
ถือขึน้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑ์ละไมเ่กิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถงุใสพร้อมท่ีจะสําแดงตอ่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตาม
มาตรการองค์การการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO )  
- หากท่านซือ้สนิค้าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต้องปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เท่ียวบนิ จึงสามารถนําขึน้เคร่ืองได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถงุ
โดยเดด็ขาด  

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 
- ของมีคา่ทกุชนิด ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสญูหาย สายการบนิจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไอ
อาต้าเท่านัน้ ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คณูด้วยนํา้หนกักระเป๋าจริง ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กิน USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา 
(Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกิจ (Business) ดงันัน้จึงไมแ่นะนําให้โหลดของมีคา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  
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- กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสียหายให้ท่านได้ ดงันัน้ท่านต้องระวงัทรัพย์สนิสว่นตวัของ
ท่าน  
- บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสญูหาย ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ในระหวา่งการเดนิทาง  

การเดินทางเป็นครอบครัว 
- หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุมีโรค
ประจําตวั ไม่สะดวกเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั มา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็น 

หมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมดหลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 


