
 
 
 

 
 
 
 

 

✓ วดัอามา่ หรอื ศาลเจา้แมท่บัทมิ  

✓ สะพานขา้มทะเลทีย่าว ทีส่ดุใน 

✓ นมสัการเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล 

✓ ชมโบสถเ์ซ็นพอลล ์ และช็อปป้ิงทีเ่ซนาโดสแควร ์ 

✓  สมัผสับรรยากาศลาสเวกสัแหง่เอเซยี "THE VANETIAN" 

✓ ชอ้ปป้ิงสดุมันสย์า่นจมิซาจุย่ + เลดี ้มาเก็ต + Citygate Outlet Mall  
✓ จดุชมววิวคิตอเรยีพคี(Peak-Tram) + ขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล Repulse Bay 

✓ ขอพร 3 วดัดัง + วัดแชกงหมวิ + วดัหวังตา้เซยีน + วดัเจา้กวนกนิฮอ่งฮ า 



 
 
 

✓ ชม A Symphony of Lights ณ อา่ววคิตอเรยี     
✓ พเิศษ!!! พกัฮอ่งกง 2 คนื...โรงแรมระดบั 4 ดาว 

** อรอ่ยเลศิรสกบัหา่นยา่ง // ต ิม่ซ าตน้ต ารบั // 
อาหารกวางตุง้รสชาตใินแบบฮอ่งกงแท้ๆ  ** 

 
 
 
 

วันแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ–ฮอ่งกง– จดุชมววิวคิตอเรยีพคี (พคีแทรม) – รพีลสัเบย ์-        

ชอ้ปป้ิง - ชอ้ปป้ิงเลดีส้ ์มารเ์ก็ต  – Symphony of Lights          (-/เทีย่ง/-)                                                            

03.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 6  เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ 
บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

06.40 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX616  **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
                    ^^เพลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตวัทุกทีน่ ัง่^^ 

หรอื 

05.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 6  เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ 
บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

08.15 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX700  **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
                    ^^เพลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตวัทุกทีน่ ัง่^^ 

หรอื 

08.00 น.     คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4 เขา้
ทางประตหูมายเลข 6  เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ Cathay Pacific (CX) พบเจา้หนา้ทีฯ่ 
บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัฯ 

11.40 น.      เหริฟ้าสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX750  **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
เพลดิเพลนิกบัจอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ ัง่**  

สายการบนิ Cathay Pacific ใชเ้ครือ่ง Air Bus A330 - 300 จ านวน 412 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.15 น. //12.15 น. //15.30 น.  ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ให ้

คณะทา่นออกทาง Exit B จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นสะพานชงิหมา่ ซึง่เป็นสะพานทีถ่อืไดว้า่
เป็นสะพานรางคู ่ทีย่าวทีส่ดุในโลก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่1)  



 
 
 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA  จากสถาน ีพคีแทรม  เพือ่โดยสาร
รถราง ดว้ยระยะทาง 1.4 กโิลเมตร  ไปยังยอดเขาวคิตอเรยีพคี 
สงูประมาณ 400 เมตรจากระดับน ้าทะเล  พคีแทรมเปิด
ใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.1888  ระหวา่ง
เสน้ทางทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับทัศนยีภาพของเกาะฮอ่งกง 
ฝ่ังและเกาลนู ซึง่เต็มไปดว้ยตกึสงู
ระฟ้า และอาคารตา่งๆทีส่รา้งตาม
หลักฮวงจุย้ เชน่ เซ็นทรัลพลาซา่ 
ไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆอนัเป็น

ธรุกจิชัน้ น าของฮอ่งกง ของฮอ่งกง สมัผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ด
ชืน่ สามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลนูได ้
ทัง้เกาะอยา่งชดัเจน ทัง้นีย้ังตืน่ตากับตกึระฟ้าทีส่งูตระหงา่นและ
อาคารตา่งๆ ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึ เซ็นทรัล
พลาซา่, ตกึไชน่าแบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อันเป็นทีต่ัง้ของธรุกจิ ชัน้น า
ของฮอ่งกงพรอ้มทัง้ถา่ยภาพอันสวยงามน่าประทับใจ ...พรอ้ม
นมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็น
สริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่
เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้ใหท้า่นไดรั้บพลังจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่
เป็นจดุรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง อกีทัง้ยังใหท้า่นไดข้อพรเรือ่งเนือ้คู ่ณ จดุนีไ้ดอ้กีดว้ย 
น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง เลดีส้ ์มารเ์ก็ต เป็น
จดุหมายทีต่อ้งไปเยอืนส าหรับคนรักแฟชัน่ทีโ่ปรดปรานการตอ่รอง ราคากระเป๋า, เครือ่งประดับ, 
ของเลน่, เครือ่งส าอาง และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ ทีต่ัง้กระจกุรวมตัวกัน
จนเกดิเป็นตลาดทีม่บีรรยากาศสนุกสนานนี ้ตัง้อยูบ่นถนนตงุชอย ในมงกก๊ เปิดตัง้แตเ่ทีย่งไป
จนถงึ 23.30  

ค า่            *** อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ***   
 น าทา่นชม  A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค า่คนื การ
แสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสยีง
ถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญตา่งๆทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของ
อา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีป้ระดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสง
สวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง จนไดเ้วลาอันสมควร 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PENTA / HABOUR PLAZA 8 DEGREES/ BEST WESTERN 
PLUS / SAV / REGAL RIVERSIDE / SILKA TSUEN WAN HOTEL 4*หรอื
เทยีบเทา่ 

วันทีส่อง ฮอ่งกง –มาเกา๊ - วัดอามา่ -เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล  - โบสถเ์ซน็พอลล ์ - เซนา
โดสแควร ์ - เดอะเวเนเชีย่น(THE VENETIAN MACAU RESORT)     (เชา้/เทีย่ง/-) 

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) (มือ้ที ่2) 
น าท่านเดนิทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยการขา้ม สะพานขา้มทะเลทีย่าว ทีสุ่ดในโลก เสน้ทาง
เชือ่ม “ฮ่องกง-มาเก๊า/ฮ่องกง-จูไห่” โดยใชเ้วลาเพยีงแค ่
30  นาที  ใช เ้วล าในการส รา้งถึง  9  ปี  โด ยการทุ่ ม
งบประมาณในการสรา้งราว 1.2 แสนลา้นดอลลาร์ฮ่องกง
(5.1 แสนลา้นบาท) สะพานแห่งนี้มคีวามยาวทัง้หมด 55 
กโิลเมตร มสีว่นทีเ่ชือ่มตอ่จากถนนสายหลักและอกีสว่นที่
เป็นอโุมงคใ์ตท้ะเล 7 กโิลเมตร ใชเ้หล็กมากถงึ 4 แสนตัน 
การออกแบบโครงสรา้งสามารถตา้นทานแผ่นดนิไหวและ
พายไุตฝุ้่ นไดอ้กีดว้ยมกีารวางระบบรักษาความปลอดภัยไป
จนถงึการรับมอืกับเหตุฉุกเฉินพาท่านขา้มทะเลโดยคนขับที่ไดรั้บใบอนุญาตพิเิศษ ใหท้่านได ้
สมัผัสกับการขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลกดว้ยเวลาเพยีงไมน่าน ชมววิทะเลทีส่วยงามจนเดนิทาง
ถงึเกาะฮ่องกง น าท่านเดนิทางสู่เกาะมาเก๊า ซงึเป็นเมืองทีมี ประวัตศิาสตร์อันยาวนานและ
น่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้
และฟเูจยีนเป็นชนชาตดิังเดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษท ี16 ชาว โปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายัง



 
 
 

คาบสมุทรแถบนี้ เพอืตดิต่อคา้ขายกับชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยู่ ในแถบนี ทสี าคัญคอื
ชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปั ตยกรรม และ ศลิปวัฒนธรรมของ
ชาติตะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองทีมีการผสมผสาน  ระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรยีกไดว้า่เป็น“ยุโรปใจกลางเอเชยี”น าท่าน
เดนิทางสูเ่กาะมาเก๊า ซงึเป็นเมอืงทมี ีประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็น
เพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจยีนเป็นชนชาตดิังเดมิ 
จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที 16 ชาว โปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้ เพือตดิต่อ
คา้ขายกับชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยู่ ในแถบนี ทีส าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอา
ความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปั ตยกรรม และ ศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่าง
มากมาย ท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทมีกีารผสมผสาน ระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตก
อย่างลงตัว จนเรยีกไดว้า่เป็น“ยุโรปใจกลางเอเชยี”น าท่านเดนิทางสู ่วดัอามา่ หรอื ศาลเจา้
แมท่บัทมิ ทีส่รา้งขึน้เพอือุทศิถวายใหก้ับอามา่ องคเ์ทพทดิา แห่งทอ้งทะเล ภายในศาลจะมี
หนิขนาดใหญซ่งึแกะสลักเป็นรปูเรอืส าเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ท ีบง่บอกวา่ บรเิวณนี้ คอื จุด
แรกทีเจา้แม่อาม่าย่างเทา้ขนึสู่แผ่นดนิมาเก๊า ดา้นหนา้มรีูปปันสงิหโ์ตอยู่ 2 ตัว มคีวามเชอืว่า
หากหมนุลกูแกว้ทอียูใ่นปากไปทางขวา 3 ครัง้ ใหท้่านทเีกดิปี ชงไหวว้ัดนี้ เพอื เสรมิความเป็น
สริมิงคล   จากนั้นพาท่านแวะขอพร องคเ์จา้แมก่วนอมิรมิทะเล ซึง่เป็นองค์เจา้แม่กวนอมิ
ปรางคท์องสัมฤทธิ ์ประทับยนืบนโคมทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน องค์
เจา้แมก่วนอมิองคน์ี้ มชีือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่ชือ่วา่ เจา้แมก่วนอมิลกูคร ึง่โปรตเุกส เนือ่งจากองค์
ท่านถูกสรา้งขึน้โดยการใชส้ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส โดยมีพระ
พักตรเ์ป็นพระแมม่าร ีซึง่โปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเกา๊ในโอกาสสง่มอบเกาะมา
เก๊าคนืใหก้ับจีน เพื่อคนใหรุ้่นหลังไดร้ะลกึถงึน่ันเอง นอกจากนี้ภายใตรู้ปป้ันขององคเ์จา้แม่
กวนอมิยังจัดเป็นพพิธิภัณฑท์ี่จัดแสดงถงึประวัตคิวามเป็นมา และวัตถุประสงคใ์นการก่อสรา้ง
องคเ์จา้แมก่วนอมิองคน์ี้โดยละเอยีดอกีดว้ย  จากนัน้น าท่านแวะ ซือ้ขนมของฝากจากมาเกา๊ 
ประกอบดว้ย ขนมทองพลับ ทองมว้น ขนมผัวจา๋ ขนมเมยีจ๋า และหมหูวานหมแูผน่  แลว้น าทา่น
สู ่ จากนัน้น าท่านเยีย่มชมซากประตู โบสถเ์ซ็นพอลล ์สรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 นับเป็น
สถานทีม่คีวามส าคัญทางประวตัศิาสตรแ์ละเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊า แตเ่ดมิโบสถแ์หง่
นี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี 
ค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรุนแรง ท าใหค้งเหลอืแตซ่ากประตูโบสถด์า้นหนา้ และบันได
ทางเขา้ดา้นหนา้ที่ยังคงความสงา่งาม หลังจากทีม่กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.1991 นอกจากนี้
ดา้นหลังโบสถ ์ยังมกีารจัดพพิธิภัณฑท์างศาสนาขึน้ และยังมหีลมุฝังศพของบาทหลวงวาลคินา
โนซึง่เป็นผูก้อ่ตัง้โบสถ ์รวมถงึโครงกระดกูของชาวครสิต ์ญีปุ่่ น เวยีดนาม ทีเ่สยีชวีติเมือ่คราวที่
เกดิเพลงิไหมค้รัง้ยิง่ใหญ ่พาท่านเดนิตอ่ไปยัง เซนาโดส้แควร ์ยา่นการคา้ทีส่ าคัญของมาเก๊า 
หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า โดดเด่นดว้ยพื้นถนนที่ปูลาดดว้ยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น 
เปรยีบเสมอืนทอ้งทะเลอันอดุมสมบรูณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส ใหอ้สิระ
ทา่นเดนิชอ้ป ชมิ ชลิล ์ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลอืกซือ้เสือ้ผา้สนิคา้แบรนดเ์นมไดท้ีน่ี ่ไมว่า่
จะเป็น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ  

 
 

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่3)  

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า 
เดอะเวเนเชี่ยน(THE VENETIAN MACAU RESORT) ซึ่งตั ้งอยู่บนที่ด ินที่ถูกถมทะเล
เรยีกวา่ โคไท เชือ่มระหวา่งเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พืน้ทีข่องรสีอรท์มขีนาด 10.5 ลา้น
ตารางฟตุ ประกอบดว้ยหอ้งพัก 3,000 หอ้ง มรีา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้น ากวา่ 350 รา้นคา้ และโดด
เดน่ดว้ยเนือ้ทีเ่พือ่การเสีย่งโชคซึง่รวมถงึโต๊ะเสีย่งโชคกวา่ 800 โต๊ะ รวมถงึเครือ่งเสีย่งโชคอัน
ล ้าสมัยกว่า 1,500 เครื่อง ภัตตาคารรา้นอาหารกว่า 20 แห่ง และศูนย์ประชุมที่จุผูค้นไดถ้งึ 



 
 
 

15,000 ที่น่ัง สัมผัสบรรยากาศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าในดนิแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึง่
ภายในจะมสี ิง่บันเทงิหลากหลายใหท้า่นเลอืก อาทเิชน่ รา้นขายสนิคา้ตา่ง ๆ รา้นอาหาร หรอืจะ
เป็นโชวต์า่งๆ ทีท่่านสามารถเลอืกชมได ้(การลอ่งเรอืและชมโชว ์ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการเขา้
ชมดว้ยตัวทา่นเอง)  

 
ค า่    *** อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ***   

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่กาะฮอ่งกง  หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PENTA / HABOUR PLAZA 8 DEGREES/ BEST WESTERN 
PLUS / SAV / REGAL RIVERSIDE / SILKA TSUEN WAN HOTEL 4*หรอื
เทยีบเทา่ 

วันทีส่าม ฮอ่งกง – จวิเวอรร์ี ่– วัดแชกงหมวิ - วัดหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน  
                จมิซาจุย่ - วัดเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า                                            (เชา้/เทีย่ง/-) 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า) (มือ้ที ่4) 

จากนั้นน าท่านแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่มเีครือ่งประดับมากมาย อาท ิ
เช่น แหวน, สรอ้ย , ก าไล  ฯลฯ  ซึง่เป็นดไีซน์ที่ไดรั้บรางวัลระดับเยีย่ม  
พรอ้มกับน าท่านชมรา้นหยกที่มีชือ่เสยีงของฮ่องกงอีกดว้ย....จากนั้น
เดินทางไป วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนั  เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความ
ศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่
เป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ท่านแชกง เนื่องจาก
มเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้ าวรีะ
ประวัตไิว ้ท าใหค้นท่ัวไปยกย่องและคนจีนมี
ความเชือ่ถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพร
จากท่ านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุก

ประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันน าโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะได ้
หมุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้ดา้น
หนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะห์
รา้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดีออกไปให ้
หมด ในองคก์ังหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สุขภาพ
รา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัที ่
2 ของเดอืนแรกตามปฎทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่

กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชั่วรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจาก
ตัวและน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน  จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของ
ฮ่องกง ไหวเ้ทพเจา้หวังตา้เซียน ซึ่งขึน้ชื่อในการดูแล
รักษาโรคภัยไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายที่น าธูป และ 
ของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึ
ฤกษ์มงคลในการท าธรุกจิ หรอืตามทีค่นไทยเรยีกกันอยา่ง
คุน้ปากเป็นภาษาจนีแตจ้ิว๋วา่ “วัดหวังตา้เซยีน” นัน้เป็นวัด

ลัทธเิตา๋ทีช่าวฮอ่งกงและนักทอ่งท่องที ่เดนิทางมาเทีย่วฮอ่งกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจนี
ใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกว่ารอ้ยปี ละไดช้ื่อว่าเป็น วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสม
ปรารถนาไปเสยีทุกสิง่ เดมิทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง 
ภายหลังไดม้กีารรวบรวมเงนิบรจิาคแลว้ยา้ยวดัมาตัง้อยูบ่นเกาะเกาลนูในปัจจบุันนี ้



 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่5)  

 จากนัน้น าทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวดั
เกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวดัทีช่าวฮอ่งกงนัน้เลือ่มใสกันมาก ดว้ย
ความทีเ่จา้แมก่วนอมินัน้เป็นเทพเจา้แหง่ความเมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีกุขร์อ้นอะไรก็มกัจะมา
กราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมนั่น้ชว่ยเหลอื นอกเสยีจากนีท้ีน่ีย่ังขึน้ชือ่ในเรือ่งเซยีมซทีีแ่มน่มาก และ 
ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย โดยคนสว่นใหญจ่ะนยิมไปในเทศกาลตรษุจนี
เพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวดัจะจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดง
ไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องค์
เจา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่าง
วดัจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชคถา้หากเราประสพความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ย
กลับไปท าบญุ ชว่งเทศกาลตรษุจนีจะมชีาวฮอ่งกงและนักทอ่งเทีย่วไปสกัการะขอพรกันมาก
ขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก คนทีไ่มม่เีวลาก็สามารถใชเ้วลาอืน่ๆ ตลอดทัง้ปีเพือ่ขอซองแดงจาก
เจา้แมก่วนอมิไดเ้ชน่กัน โดยซือ้อปุกรณ์เซน่ไหวจ้ากทางวดัเพยีงแตค่วรเตรยีมซองแดงไปเอง 
จากน ัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนาธาน จมิซาจุย่ แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ี
ใหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น อาท ิESPRIT,EMPORIO,ARMANI, GIORGIO 
ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝากคณุหนูที ่Toy’s Us  ... สนิคา้ปลอดภาษี 
ณ DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ จากนัน้อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กับการช ้

อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ มักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอก
ตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่
ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกัน
ได ้   
 
 
 
 
 
 
 
 

อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง ***  

กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมายเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 
20.00 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่ CX703 
 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
22.10 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

หรอื  

21.35 น.     เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่ CX617 
 **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  
23.40 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

หรอื 

22.00 น. เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX709 

  **บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

00.05 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
.…….HAVE A NICE TRIP……… 

 
 



 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

พกัคู ่ทา่นละ 
พกัผูใ้หญ ่

2ทา่น 
พกัผูใ้หญ ่

2ทา่น 
เพิม่ 

6-8 เม.ย. 2562 (ชว่งวนัหยดุจกัร)ี 20,999.- 20,999.- 19,999.- 5,900.- 

19-21, 26-28 เม.ย. 2562 18,999.- 18,999.- 17,999.- 5,900.- 

3-5 พ.ค. 2562(ชว่งวนัเฉลมิ ร.๑๐) 19,999.- 19,999.- 18,999.- 5,900.- 

10-12, 11-13, 24-26, 31 พ.ค.-2 ม.ิย. 2562 17,999.- 17,999.- 16,999.- 4,900.- 

17-19 พ.ค. 2562 19,999.- 19,999.- 18,999.- 5,900.- 

7-9, 14-16, 21-23, 28-30 ม.ิย. 2562 16,999.- 16,999.- 15,999.- 4,900.- 

5-7, 19-21, 26-28, ก.ค. 2562 16,999.- 16,999.- 15,999.- 4,900.- 
12-14, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ค. 2562(วนั

อาสาฬหบูชา) 
19,999.- 19,999.- 18,999.- 5,900.- 

9-11, 10-12 ส.ค.2562 (ชว่งวนัหยดุวนัแม)่ 19,999.- 19,999.- 18,999.- 5,900.- 

2-4, 16-18, 23-25, 30 ส.ค.-1 ก.ย. 2562 16,999.- 16,999.- 15,999.- 4,900.- 

6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 2562 17,999.- 17,999.- 16,999.- 4,900.- 

     ** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอตัราแลกเปลีย่น 
และภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีก่ าหนด ** 

** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีค้ านงึถงึผลประโยชน ์ของลกูคา้เป็นหลัก ** 
** ไมส่ามารถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้ พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ภายใน 2 วนั ** 

 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     : 

➢ คา่บัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชัน่) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

➢ คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
➢ **กรณุาระบลุกัษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตัวทา่นเอง TWIN (หอ้ง 2 เตยีง) 

// DOUBLE (หอ้ง 1 เตยีงใหญ)่ // SINGLE (หอ้งเตยีงเดีย่ว) // TRIPLE (หอ้ง 3 เตยีง)  
หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้ับผูเ้ขา้พัก** 

➢ คา่อาหารตามทีร่ะบอุยูใ่นรายการ **หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคนืเงนิไดแ้ละ    
➢  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเมนูอาหาร ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น** 
➢ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

➢ หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator ทีฮ่อ่งกง ผูช้ านาญเสน้ทาง 

➢ ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 1 ,000,000 บาท )เงือ่นไขตามกรมธรรม์(  

➢ สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
➢ คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

➢ คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

➢ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

➢ วซีา่เขา้ฮอ่งกง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ฮอ่งกง 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้ -ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

➢ หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่

ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

➢ คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ +คนขบัรถ 1,000 บาท/ลกูคา้ ตลอดทรปิการเดนิทาง   



 
 
 

➢ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามสนิน า้ใจของทกุทา่น ไมบ่งัคบัใดๆ 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิ 
➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้  

ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
➢ เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
➢ ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 
➢ เมือ่ตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน  

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 

การส ารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาส ารองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากวนัจอง 3 วนั เทศกาลมดั

จ าทา่นละ 10,000 บาท 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ 

 

 

 

การยกเลกิ 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท 
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้ -ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ ฮอ่งกง ไมม่ ี

การคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตั๋วทา่น
ละ 10 ,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่
ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

7. กรณีคณะออกเดนิทางได ้  
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
3.คณะจองจ านวนผูใ้หญไ่มถ่งึ 10 ทา่น (บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นการเดนิทาง) 
 
 
 
 



 
 
 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย  ,การถกูท ารา้ย ,การสญูหาย ,ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ  

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่
รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน
เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุ
ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่ว
สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม ่
     เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ  
     ทัง้ส ิน้ 
11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
12. การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอื รา้นชา รา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 60 
นาท ี- 90 นาท ีซึง่ไมม่กีารบังคับใหท้า่นซือ้ ซือ้หรอืไมข่ ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีาร
บังคับใดใดทัง้ส ิน้หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้***รายการทัวรโ์รงแรม และตารางการบนิดังกลา่วขา้งตน้ อาจมี
การเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BOOKING FROM 
 

Date / วนัท่ี ................................ 

From: / จาก ………………………………………….. Company / บริษทั …………………………………………….. 

Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : ………………………………………………………….. 

Attn: / เรียนคณุ ……………………………………...  

โปรแกรมท่ีจอง ..................................................................... โดยสายการบิน .............................. 

วนัท่ีเดินทาง ................................................ จ านวนผูเ้ดินทาง .................................................... 

แบ่งเป็นผูใ้หญ่ ..................................... ท่าน เดก็ต า่กว่า 12 ปี ไมมี่ตียง ....................................... ท่าน 

ช่ือ – นามสกลุผูจ้อง ................................................................................................................ 

โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก :  เบอรโ์ทรศพัท ์.......................................................................................... 

                                      เบอรม์ือถอื ........................................................................................... 

ห้องพกั 1 ท่าน ............................. ห้อง                         ห้องพกั 2 ท่าน ............................ ห้อง 

เตียงเสริม .................................... ห้อง                         เดก็พกักบัผูใ้หญ่ .......................... ห้อง  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเน้ือววั ☐  ไมท่านเน้ือหม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  มงัสวิรติั 

ข้อมูลเพ่ิมเติม: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 


