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ฮ่องกง- นองปิง –ไหว้พระ 8 วดั 
3 วนั 2 คืน  THAI SMILE 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

 
กระเช้านองปิง-พระใหญ่ (1)-หมู่บ้านวัฒนธรรม พิเศษนอนฮ่องกง 2 คืน 

ชม A SYMPHONY OF LIGHTS /  
หมุนกังหัน แก้ปีชง ท่ีวัดแชกงหมิว(2) 
วัดหวังต้าเซียน(3) (ขอสุขภาพแข็งแรง) 

แม่กวนอิมรีพลัสเบย์(4) (ขอประทานบุตรเทพเจ้า) – ช้อปป้ิงนาธาน 
วัดหม่านโหมว(5) -วัดหลินฟา(6)-วัดกวนอู(7)วัดแชกง องค์โบราณ(8) 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – ฮ่องกง –ซิตีเกตเอาทเ์ลต-กระเชา้นองปิง-พระใหญ่ 
7.0 0 น.   พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์  สายการบิน 

THAI SMILE  
10.05 น.        ลดัฟา้จากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน THAI SMILE (WE )เท่ียวบินท่ีWE630 
เท่ียง  รบัประทานอาหารบริการบนเคร่ือง 
13.50 น.        เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) 
           )เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.)  

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑล
กวางตุง้ ประกอบดว้ย เกฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีสเ์กาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้จากน้ันน าทา่น น่ังกระเชา้นองปิง 360 )ราคา

ทวัร์รวมคา่กระเชา้ไป-ดากลบั    แบบธรรม /  สมัผสัประสบการณน่ั์งกระเชา้ ชมวิวทิวทศัน์
ท่ีสวยงามของฮอ่งกงทะเลสีครามและภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กิโลเมตร 
 หมายเหตุ)  นาที 25 โดยใชเ้วลาประมาณในกรณีท่ีไมส่ามารถข้ึนกระเชา้ไดเ้น่ืองจาก
กระเชา้ปิดปรับปรุง ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้ข้ึนสู่ยอดเขา

แทน )น าทา่นเขา้สู่ วดัโป๋หลินสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดีตท่ีน่ีเป็น
เพียงวดัเล็กๆ หลบเรน้อยูใ่นพ้ืนท่ีเขียวชอุม่ ปัจจุบนัวดัโป่หลินเป็นศูนยก์ลาง
ของชาวพุทธท่ีมีความส าคญัมาก และเป็นจุดทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดร้ับความ
นิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง น าทา่นนมสัการ พระใหญ่ลนัเตาพระพุทธรูป
ศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัตน้ๆของฮ่องกง สรา้งจากทองสมัฤทธ์ิท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในโลก มี
น ้าหนัก 202 ตนั ความสูง 34 เมตร ประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาโปหลิน จากนั้นน า
ทา่นนมสัการพระอโมฆสิทธิพุทธะพระอมิตาภพุทธะ พระไวโรจนพุทธะพระรัตน
สมัภวพุทธะ และพระอกัโษภยพุทธะ ใหท้า่นเท่ียวชม หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิงท่ี
จ าลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวฮ่องกงในสมยักอ่น มีบรรยากาศสบายๆแทรกตวั
ดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก 
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อยา่พลาด!!    แนะน าขากลบัหากลูกคา้ตอ้งการเพ่ิมความเสียว หรือมองเห็นความสวยงามดา้นลา่ง
แนะน าใหเ้ลือก Upgrade กระเชา้เป็นแบบใส หรือ Crystal  เพ่ิมเงินติดตอ่สอบถามราคาเพ่ิมเติม 
จากนั้นน าทา่น ชอ้ปป้ิงซิต้ีเกทเอาทเ์ลต ทา่นสามารถเลือกซ้ือสินคา้
ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมาย เช่น 
Coach Esprit PoloRaugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมท ั้ง
รองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และช ัน้ใตดิ้นจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาด
ใหญใ่หท้า่นไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

เย็น  อิสระอาหารเพ่ือสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 
                    น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  cruise Hotel / O hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสอง        แม่กวนอิมหาดรีพลัเบย-์วดัหม่านโหมว-วดัหลินฟา-จิวเวอร่ี-วดักวนอู-วดัแชกงหมิว- 
                   วดัหวงัตา้เซียน-ชอ้ปป้ิงนาธาน-Symphony of Lights 
เชา้ บริการอาหารเชา้ต๋ิมซ า  รสชาติดัง้เดิม 

 
 
น าทา่นสู่  รีพัลสเ์บย์Repulse Bay ซ่ึงช่ืออา่วน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบ
ขององักฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ์   อา่วดา้นน้ีเป็นอา่วน ้าต้ืนซ่ึง
ไดร้ับความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบ
ปิคนิคชายทะเล   แตท่ี่ น่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอา่วมีวดั พระพุทธรูป 
และเทพเจา้ตา่งๆ  กอ่สรา้งประดิษฐานไวม้ากมายตามคเช่ือถือศรัทธา 
พระสงักจัจาย บูชาเพ่ือความสุข,  เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  
พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั่งค ั่งเหลือกินเหลือใช ้ มีเทพแห่งวาสนา  
เทพแห่งดวงชะตา  รวมท ัง้กามเทพ  ท่ีมีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง          
และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอย่างตั้งใจ   อิสระทา่น
สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ท่ี
คน้พบไดไ้มไ่กลเลยจากใจกลางเมืองจากน้ันน าทา่นไปวดัหม่านโหมว 
(Man Mo Temple)เป็นวดัท่ีมีอยูห่ลายสาขาทั่วฮอ่งกงและทั่วประเทศจีน 
ส าหรับสกัการะบูชาเทพเหวินชางต้ีจวิน)Man) เทพแห่งตวัอกัษรเป็นเทพดา้นบุน๋ และเทพเจา้กวนอู)Mo) เทพ
แหง่สงครามเป็นเทพดา้นบู ้เป็นท่ีนิยมของนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงนิยมกนัมาตัง้แตใ่นอดีตท่ีผูต้อ้งการสอบจอ
หงวนมกัจะมากราบไหวข้อพรกนัวดัหม่านโหมว ท่ีย่าน Sheung Wan จะเกา่แกท่ี่สุดของวดับนเกาะ
ฮอ่งกง และยงัมีขนาดใหญท่ี่สุดในบรรดาวดัหมา่นโหมวทัง้หมดในฮอ่งกง สรา้งข้ึนตัง้แตปี่ 1847 และไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นสมบติัประจ าฮอ่งกงเรียบรอ้ยแลว้)declared monument) ซ่ึงภายในจะมีการจุดธูปวงสี
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แดง เต็มเพดานไปหมด พร้อมกบักระด่ิงส าหรับขอพรท่ีดา้นขา้งดว้ย โดยในบริเวณร้ัวเดียวกนัจะมีอีก 2 
อาคารคือ Lit Shing Kung ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือสกัการะเทพตา่งๆมากมายบนสรวงสรรค ์และ Kung Sor ซ่ึงเป็น
เหมือนหอประชุมของคนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

วดัหลินฟาหรือวงัดอกบวั วดัจีนตัง้อยูบ่ริเวณ หวา่นจา๋ย คอสเวยเ์บย ์วดัน้ีสรา้งขึ้นในปี 1863 ภายใน
ประดิษฐานเจา้แมก่วนอิมท่ีศกัดสิทธ์ิมีโคมไฟดอกบวันับรอ้ยโคมท่ีเราสามารถมองเห็นไดใ้นวิหาร
เปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรืองของผูท่ี้มานมสัการเจา้แมก่วนอิม 
น าทา่นชมงานฮวงจุย้ รา้นจิวเวอร่ี ชมกงัหนัน าโชคโรงงานท่ีขึ้นช่ือในการผลิตกงัหนัน าโชค  องคก์งัหนั
ทุกองคถู์กวางและออกแบบตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซของฮอ่งกง  ผา่นพิธีจากวดัแชกงหมิว โดยไตซื๋อ ท่ี
ท าพิธีผา่นไฟ ปลุกเสกใหทุ้กองค ์เพ่ือใหทุกองค ์ท่ีน ามาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย มีส่ิงดีๆเขา้มาใน
ชีวิต เสริมฮวงจุย้ ตวัใบพดักงัหนัหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความ
เช่ือท่ีวา่ กงัหนัชว่ยหมุนชีวิตพลิกผนั จากรา้ยกลายเป็นดี   จะชว่ย "ดึงดูน าพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต ปดัเป่า
ส่ิงไมดี่พดัออกไป" พาชีวิตราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ท ัง้หนา้ท่ีการงาน โชคลาภ เงินทองว่ิงเขา้หา รับ  ทรัพย์
เหมือนกงัหนัท่ีลูล่ม    
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น าทา่นเขา้ชม รา้นหยก ชมความงามป่ีเซียะท่ีแกะสลกัมาจากหยก  อญัมณีท่ีมีชีวิต เช่ือกนัวา่ใครมีไว ้
บูชาจะเสริม  ดวงการเงินคนเกิดปีชงควรมีไวบู้ชาเพราะจะขจดัปัดเป่าส่ิงช ัว่ร้ายออกจากชีวิตรวมท ัง้
ป้องกนัคุณไสยมนตด์ าแลผีรา้ยตา่งๆอีกดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัราคาร  
 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ วดักวนอู ไหวเ้ทพเจา้กวนอู สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตย ์ความกตญัญูรูคุ้ณ 

ความจงรักภกัดี ความกลา้หาญ โชคลาภ บารมี ทา่นเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แข็ง เด็ดเด่ียว 
องอาจไมค่รั่นครา้มตอ่ศตัรู ทา่นเป็นคนจิตใจมั่นคง ดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไมเ่คยประมาท 
การบูชาขอพรทา่นก็หมายถึงขอใหท้า่นชว่ยอุดชอ่งวา่งไม่ใหเ้พล่ียงพล า้ แกฝ่่ายตรงขา้มและใหเ้กิดความ
สมบูรณ์ดว้ย คนขา้งเคียงท่ีซ่ือสัตยห์รือบริวารท่ีไวใ้จไดน้ั่นเอง ดงันั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และ
กราบไหวท้า่นเพ่ือความเป็นสิริมงคลตอ่ตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ดา้น 
น าทา่นเดินทางสู่ วดัแชกงหมิววดัท่ีชาวฮอ่งกงใหค้วามเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสรา้งข้ึนเพ่ือระลึกถึงต านาน
นักรบ    แหง่ราชวงศซ์ง้เทพเจา้แชกง แมท่พัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของทา่นยามท่ีออกรบเพ่ือตา้นขา้ศึก
ศตัรูทุกทิศทางทุกๆคร้ังทา่นจะใชส้ัญลกัษณรู์ปกงัหนั 4 ดา้นหนา้รถศึกน าขบวนในกองทพัของทา่น ซ่ึงใบพดัติดไว ้
ทา่นมีความเช่ือวา่เม่ือพกพาสัญลกัษณรู์ปกงัหันน้ีไปณท่ีใดๆกงัหันน้ีจะชว่ยเสริมสิริมงคลน าพาแตค่วามโชคดีมี
อ  านาจเขม้แข็งเสริมก าลงัใจใหแ้กก่องทพัของทา่นช่ือเสียงในการน าทพัสูศึ้กของทา่นจึงเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี 

 
 

น าท่าน เข า้ สู่  วัดหวังต้าเซี ยน  ตั้งอ ยู่ ใจกลางเมือง โดดเด่นด ้วย
สถาปตัยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีน
หลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพหวงัตา้เซียน เทพเจา้ตามความ
เช่ือชาวจีน เดิมทา่นช่ือ “หวอ่งชอ้เผง่” ทา่นจะดลบนัดาลพรเก่ียวกบั 

สุขภาพ ใหสุ้ขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แตเ่ป้าหมายของคนโสด
อยากมีคู ่ตอ้งเดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดงหรือ
เทพเจา้หยุคโหลวรูปปัน้สีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึง
ชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน้ี์ตอ้งใช ้
ดา้ยแดงผูกน้ิวเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหวา่งพิธีจากนั้นน าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงจิม
ซาจุ่ยเป็นย่านชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ท่ีคนไทยท ั่วๆ ไปก็ต ้องรู้จกั 
และพูดกนัหนาหูติดปากมานาน ตัง้อยูบ่ริเวณริมอา่ววิคทอเรีย ของฝั่งเกาลูน 
นับเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็นเสน่หอ์ยา่งหน่ึงของฮ่องกง ท่ีท ัง้สองฟากฝั่งของถนน จะ
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เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มากมาย ท ัง้เส้ือผา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท ัว่โลก 
เคร่ืองหนังช ัน้ดี หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั รา้นอาหารและภตัตาคารสุด
หรู โรงแรมตั้งแต่ระดับเกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว บริเวณ
ใกลเ้คียงจิมซาจุย่ ณ ถนนแคนตัน้ มี SHOPPING COMPLEX ขนาด
ใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้
เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้
ภายในมีขนาดใหญม่ากจนถึงข ัน้เรียกกนัวา่ หา้งสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในหา้งจะเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์มี
รา้นคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากท ัว่โลกจ าหน่าย รวมไปถึงหา้งขายของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึง
หากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณOCEAN HARBOR ซ่ึงในชว่งสุด
สปัดาห ์จะเป็นท่ีจอดส าหรับเรือส าราญระดบัโลกจากถนนแคนตัน้ เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกลเ้คียง
กนัติดกบัอา่ววิคทอเรีย จะเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีน่าเท่ียวมากมาย เชน่ พิพิธภณัฑอ์วกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, 
พิพิธภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ทา่เรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกาชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์
เร่ิมตน้ในเวลา 20.00  ทุกค า่คืน   น. การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดร้ับการบนัทึกในกิน
เนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญั
ตา่งๆท่ีตัง้อยูส่องฟากฝั่งของอา่ววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหลา่น้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกด
สวิตชก็์จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีตา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง )หาก
สภาพอากาศไมอ่  านวย หรือปิดปรับปรุงทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยสถานท่ีอ่ืนๆ)  

 
 

 
 

 

 

 

เย็น              อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกของลูกคา้ในการชอ้ปป้ิง 
                   น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  cruise Hotel / O hotel หรือเทียบเทา่ 
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วนัท่ีสาม  ฮ่องกง –วดัแชกง องคเ์ก่าแก่-กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ต๋ิมซ า  รสชาติดัง้เดิม 

 
 

น าทา่นเดินทาง สูว่ดัแชกง (เกา่) เคล็ดลบัส าคญัในการท าบุญขอพรท่ีแหง่น้ี เร่ิมจากการน าเงินใสซ่องแดง 
หรือใส่ในขนัเพ่ือถวายเงิน แลว้มองไปท่ีดวงตาขององคแ์ชกง เพ่ืออธิษฐานขอพรใหท้า่นคุม้ครอง เสร็จแลว้
เดินไปตีกลอง ตีระฆงั เพ่ือเป็นการบอกใหเ้จา้ท ัง้ 16 ชัน้ฟา้รับรู ้ชาวจีนเช่ือวา่เสียงกลองเสียงระฆงั จะเป็น
การบอกใหเ้จา้รับรู ้เคล็ดลบัน้ีใชไ้ดก้บัทุกท่ี 

11.30 น.      ถึงเวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่จุดนดัหมาย 

15..00 น.     ลดัฟา้เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE631  )มีอาหารบริการบนเคร่ือง(       

16.45 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มรับความ   ประทบัใจไปแสนนาน 

 ***ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใบริการ *** 
 

 

PERIOD ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเด่ียว ขนาดกรุป๊ 

8-10 มีค 62  13,888 13,888 4,500 14  

9-11 มีค  62  13,888 13,888 4,500 14  

15-17 มีค  62  13,888 13,888 4,500 14  

17-19 มีค  62  12,888 12,888 4,500 14  

28-30 มีค 62 12,888 12,888 4,500 14  

29-31 มีค 62 13,888 13,888 4,500 14  
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บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รา
ล่วงหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร  และ
การตรวจคนเขา้เมืองในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ในโปรแกรมการเดินทางหากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี
ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ ถา้หากไม่มีการแจง้ทางบริษทัก่อนท าการออกตัว๋ภายใน หากไฟตมี์การเปล่ียนแปลง หรือกรุป๊ไม่คอน
เฟิมเดินทาง ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัง้ส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 

1.  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการทอ่งเท่ียวแหง่เมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมือง3
  ใหน้ักทอ่งเท่ียวท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรัฐบาล คือบวัหิมะ ยางพารา ,หยก ,,ผลิตภณัฑจ์ากไผป๊ี่เซ่ียะ ,จิวเวอร่ี , 
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันักทอ่งเท่ียวทุกทา่นทราบวา่  รา้น
รัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ นาที 60-45 ซ้ือหรือไมซ้ื่อขึ้นอยูก่บัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมมี่การบงัคบัใดๆ ท ัง้ส้ินหากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์พ่ิม
ท่านละ 1, 000 ดอลล่าฮ่องกง ***  

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2 ท่าน  )หากเดินทางเป็นครอบครวั 4 ท่าน/หรือหอ้งละ 2 ท่าน แต่ ณ วนั
เดินทาง มีเหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถเดินทางร่วมกนักบัคณะได ้ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ จดัหอ้งใหเ้ป็น หอ้ง TRIPLE หอ้งละ ท่าน3/ ยเรียกเก็บเพ่ิมค่าหอ้งพกัเด่ียวหรือมีค่าใชจ่้า และ
ส าหรบัท่านท่ีเดินทาง 2 ท่าน แต่อีก ท่านไม่สามารถเดินทางได้1 ตอ้งช าระเพ่ิมค่าพกัเด่ียว 

3. สง่หนา้พาสปอร์ต พรอ้มช าระเงิน ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีสง่หนา้บตัรประชาชน ตอ้งสะกด
ตรงตามท่ีสง่มาเทา่นั้น กรณีมีเลม่พาสปอร์ต  ช่ือท่ีสง่มาสะกดไมต่รงกบับตัรประชาชนท่ีสง่ในครั้งแรกไมส่ามารถ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ใชจ้า่ยในการเปล่ียนช่ือเอง 

 
 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได้ท้ังนี้เพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบิน
ล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลีย่นแปลงวันเดินทางกรณีเกดิความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน 
(ความล่าช้าของเท่ียวบินการยกเลกิเท่ียวบินมีการยุบเท่ียวบินรวมกนัตารางการเดินทางมีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรด

เข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน ้ามนั  
2. คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา่ )พกั 2 ทา่น/หอ้ง)  
4. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ  
5. คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
6. คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก. ขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 

1. คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่
อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ )กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัร์กอ่นการใชบ้ริการ)  

2. ค่าทิปคนขบัรถ  และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  1,500 บาท ) ผูใ้หญ่ เท่ากนั – เด็ก ( ทริป/ท่าน/ช าระพรอ้ม
ค่าทวัร ์

3. ค่าทิปคนหวัหนา้ทวัรต์ามความเหมาะสม ไม่บงัคบั ข้ึนอยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
4. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
5. โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น

หลกั 
6. กรณีชาวตา่งชาติ ไมไ่ดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
7. วีซา่เด่ียวส าหรับชาวตา่งชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองท่ีสถานฑูต 

เง่ือนไขการจองทวัร ์  
ช าระมดัจ าท่านละ 5, 000 บาทช าระส่วนท่ีก่อนเดินทาง 30 วนั และส่งหนา้พาสปอรต์หลงัท าการจอง พรอ้ม
แจง้สลิปการโอนเงิน  

 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์  
เน่ืองจากเป็นราคาทวัรโ์ปรโมชัน่เม่ือช าระแลว้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางไดทุ้กกรณี  
 
 

หมายเหตุ 
1 .บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2  .บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ 
หรือจากอบุติัเหตุตา่งๆ 
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3  .หากท ่่านถอนตวักอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได ้
ช าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 
4  .บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5  .รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6 .ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณด์งักลา่ว 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามท่ีระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกันว่าลกูค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 

http://www.tourgether.co.th/

