
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยัมม่ีเจอรนี่ฮองกง 3วัน-2คืน(ศกุร-อาทิตย) 
สายการบินไทย พัก รร.หรูระดับ4ดาว กินแหลกกับเมนูยัมมี่ 

อาหารทุกมื้อ Yummy Journey รับประกันความอรอยและถกูใจ แถมเมนูพเิศษมากมาย คุณจะลืมอาหารของโปรแกรมทัวร
ปรกติไปเลย อ่ิมอรอยฟนเวอรกับการ ตลุยช็อป ตลุยกินๆๆๆ  

หลายคนเคยไปฮองกง หลายคนเคยไปไหวพระท่ีฮองกง หลายคนเคยชิมอาหารฮองกง 
แตจะมีสักคร้ังไม ท่ีใครจะเคยกิน ส่ิงท่ีสุดยอดของฮองกง และ ไหวพระแบบ มีขอมีใหแนๆ แบบนี้  

สักการะใหเปนในแบบคนรุนใหม ไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์บนเกาะฮองกง ไหวแบบถูก
หลักการ ตามขั้นตอน ขอยังไงก็ไดอยางงั้น  ขอหนาท่ีการงาน ธุรกิจการคา 

ครอบครัว  สุขภาพโรคภัยไขเจ็บ การแขงขัน คูครอง ความรัก ทํายังไงใหรวยติด
จรวด คําตอบอยูในทริปน้ี ( มีขอ=มีให ไดดังหวัง ) เราพิสูจนกันมาแลว! 



 

วันแรก  ของการเดินทาง      กรุงเทพฯ-ฮองกง-ตึก วัดหวังตาเซียน-Chilin Temple สํานักชี – สวนหนานเหลียน-Symphony of Life 

08:00 am.    คณะทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินไทย เคานเตอร......................โดยเจาหนาท่ี 

             ของทางบริษัท ... คอย  ตอนรับและอํานวยความสะดวกเร่ืองการตรวจเช็คสัมภาระและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน  

10:30 am.    เหิรฟาสูฮองกง การเดินทางของความอรอยเร่ิมตนข้ึนแลว โดยสายการไทย ระดับ WORLD CLASS เพลิดเพลนิ  

             สะดวกสบายกับสิ่งอํานวยความสะดวกทุกท่ี  นั่ง พรอมสิ่ง อํานวยความสะดวกครบครัน พรอมบริการอาหารและ 

             เคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน เท่ียวบินท่ี TG 628 

2:30 pm.      เดินทางถึงทาอากาศยาน CHECK LAP KOK สนามบินแหงใหมของฮองกง ซ่ึงอดีตเคยเปนสวนหนึ่งใน   

              เครือจักรภพ และได  สงกลับคนืสูประเทศจนีเมื่อป ค.ศ.1997 ปจจุบนัไดกลายเปนเขตปกครองพเิศษของจีน มี  

              ขนาดพื้นท่ีไมใหญโตนัก แตมีความ  หลากหลาย มีประวัติศาสตรอันยาวนานท่ีนาสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว 

              ซ่ึงความทันสมัย และวิถีชีวิตท่ีมีสีสนั จึงไดรับการขนานนามวา เปนเสนหแหงตะวันออก นําทานผานพิธีการตรวจคนเขา  

              เมือง และศุลกากร ตอนรับทาน โดยมัคคุเทศก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานสักการะ ไหวเจาพอหวังตาเซียน คนจนีกวางตุงจะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป มี ช่ือเสียงใน
เร่ืองของสุขภาพ ท่ีนี่เรานําทานขอในเร่ืองสุขภาพท่ีแข็งแรงไรโรคภัยไขเจ็บ หนาท่ีการงาน ธุรกิจการคา  หากเจ็บปวยก็ทุเลา

และหายวันหายคืนอยางถูกพิธีเพราะ ท่ีแหงนี้ ใครขอใครได ดังคําล่ําลือท่ีวา  “มีขอ=มีให” 

 

 

นําทานสู สํานักชี Chilin Nunery 

Temple  สักการะพระพุทธเจาและพระ

โพธิสัตว และเทพยดาสําคัญตางๆ ใน

สํานักชีของพระพุทธศาสนามหายานท่ี

ใหญสุดในภูมิภาคเอเชียสํานักชีฉีหลิน

เปนกลุมอารามขนาดใหญท่ีมี

สถาปตยกรรมไมท่ีงดงาม โดยเร่ิม

กอสรางข้ึนในป 1934 และกอนจะ

ไดรับการบูรณะใหมในรูปแบบของ

ราชวงศถัง ( ค.ศ 618–907) ในป 

1990 ภายในยังเก็บพระบรม

สารีริกธาตุและมีสระบัวท่ีใหความสงบ

แกดวงวิญญาณ นอกจากนี้ สํานกัชีแหงนี้ยังประกอบไปดวยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปนทอง ดินเหนียว และไมเปน

ตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เชน พระศากยมนุีและพระโพธิสัตย  ชมไมดัดจากท่ัวโลกท่ีมีราคาราคาติดอันดับโลก ชมและสักการะ 

เจาแมกวนอิมปาง Relax หาชมไดท่ีนี่ท่ีเดียวเทานั้น! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางตอสู สวนสวยราวกับเดินอยูท่ีแดนอาทิตยอุทัย ชิลลเพลนิเดิน

ถายรูป ในสวนสวยท่ี สวนหนานเหลียน  สวนหนานเหลยีนตัดผานกลุม

อาคารอพารทเมนตสงูจํานวนมากบนเนนิเขาไดมอนด เปนสวนสาธารณะท่ีมี

ความเงียบสงบ สราง  ข้ึนในรูปแบบสมัยราชวงศถัง ทัศนียภาพของสวนเปน

พื้นท่ีท่ีมีการจัดแตงอยางปราณีตขนาดมากกวา 3.5 เฮกเตอร ซ่ึงการวาง

ตําแหนงของเนินเขา หิน น้ํา พืชและโครงสรางตางๆ ท่ีทําจากไมเปนไปตาม

กฎและวิธีการเฉพาะมากมาย ท่ีนี่เปนสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับ

สถาปตยกรรมไมของจีน หิน และตนไมในกระถาง สวยงามแปลกตามากมาย

จากนั้นเดินเลน ช็อปปง ถายภาพ ท่ี  Avenue of Star กี่คร้ังก็สวย

ไมเบื่อ ทานจะไดพบกับรอยประทับมือของบุคคลท่ี
มีช่ือเสียงและเปนแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูด

ตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหวย, จาง

มานอว้ี, เจ็ท ล,ี มิเชล โหยว ยังไมรวมถึงคนดัง

อื่นๆ ท่ีไดประทับรอยมือลงบนพืน้ซีเมนต พรอมชม

โชวยิงแสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสุดตระการตา

ตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of 

Lights ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. 

ทุกค่ําคืน การแสดงมัลติมเีดียสุดยอดตระการตาซ่ึง

เปนการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพืน้ท่ีอาคาร

ตึกระฟาสําคัญตางๆ ท่ีตั้งอยูสองฟากฝงของอาว

วิคตอเรียโดยบนดาดฟาของตึกเหลานี้ประดับไป

ดวยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวาง

ตระการตาเปนสีตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคึกคกัของฮองกง / ไดเวลาอันสมควรนําทานเขาสูท่ีพัก  

 

 
บริการอาหารเย็น มื้อท่ี 1/6  มื้อที่อ่ิม อรอยกับ  หมูแดงฉ่ําๆ ปะทะ หมูกรอบแผนดินไหว สองเมนูผู
ยิ่งใหญ ตามมาดวยอาหารเซ็ทใหญ ทัง้เปด ผัก ปลา ไข ซุป กระดูกหมูสูตรเด็ด โอยเยอะแยะ! 



วันท่ีสอง  ของการเดินทาง  วัดแชกง-วัดพระหม่ืนรูป-เย่ียมชมรานจิวเวอร่ี,กังหัน - Free Shopping Free Walking 

เชา   

 

หลังอาหารเชา นําทานไป ไหวหลวงพอแชกง ท่ีวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนําโชค ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในดานของโชคลาภ
ทรัพยสินเงินทอง และวัดแชกง ยังเปนท่ีมาของจี้กังหันนําโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการทองเท่ียวฮองกง ท่ีไมวาทัวรไหนท่ีมาฮองกง เปนตอง
เลือกเชาเลือกซ้ือสินคามงคลช้ินนี้ เพื่อเสริมสรางบารมี และศิริมงคลใหกับชีวิตดวยกันท้ังสิ้น สักการะทานแชกง ท่ีมาแหงองคกังหัน ท่ีจะ
หมุนเวียนเปลี่ยนถายจากสิ่งรายใหกลายเปนดี ไมวาทานจะตกไปอยูท่ีแหงหนตําบลใดก็จะปดเปาสิ่งรายใหกลายเปนดีเสมอ ดวยความ

เช่ือถือนี้ชาวฮองกง
จะใหความสําคัญกับ
การบูชาองคกังหัน 
และนํากลับมาปลุก
เสกหรือรับพลังใน
ทุกๆปเสมอๆ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางสู วัดพระหม่ืนรูปหรือ Man Fat Tsz อยูในเขต Sha Tin เปนวัดท่ีไมมีพระภิกษุจําพรรษา สรางโดยพระ Yuet Kai ภิกษุท่ี
เขามาสอนศาสนาในฮองกงตั้งแตป 2476 ซ่ึงไดอุทิศตนในชวงบั้นปลายของชีวิตในการกอสรางวัดอยางประณีต ท่ีรายลอมไปดวย

พระพุทธรูปกวา 13000องค โดยพระ Yuet Kai ผูกอตั้งสํานักพุทธศาสนา ไดเร่ิมสราง
วัดเมื่อป 2492 โดยในคร้ังแรกไดวางแผนเพื่อ 

กอตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนาภายหลังจากไดรับมอบท่ีดินจากเศรษฐีผูเลื่อมใสในศาสนาพุทธ 
ซ่ึงพระ Yuet Kai พรอมสาวกไดแบกวัสดุกอสรางจากตีนเขาข้ึนสูยอดเขาเพื่อกอสรางพระ
อาราม ซ่ึงใชเวลากวา 8 ปจึงสรางตัวอาคารเสร็จท้ังหมด และใชเวลารวม 10 ปจึงปน
พระพุทธรูป   เสร็จหมด 13800 องค ทุกวันนี้รางของทานไดถูกสตาฟไวในโลงในวิหาร
หลักของวัด ซ่ึงถาทานเขาไปชมวิหารใหญก็จะเห็นรูปปนของพระผูสถาปนาวัดในชุด
ทรงเคร่ืองอยูตรงกลาง เราตองเดินข้ึนเขาโดยมีพระพุทธรูปจีนนกิายมหายานปางตางๆ นํา
ทางไป ซ่ึงก็มีเยอะสมคํารํ่าลือจริงๆ ทุกปางไมซํ้ากันเลย รวมไปถึงพระโพธิสัตว พอจะถึง
ดานบนลานกวางมีพระพุทธรูปแบบสยามประดิษฐานอยูดวย   

นําทานสวดมนตในอุโบสถ ตอพระอรหันต13,800 รูปเพื่อเปนอภิมหามงคลแหงชีวิต 

จากนั้น นําทานสักการบูชา องคเจาแมกวนอิมองคใหญบนยอดเขา ในบางท่ีมีบารมีข้ึน
สูงสุดปางประทับอยูบนมังกรเผือก   

                             

บริการอาหารเชา มื้อท่ี 2/6   มื้อเชากับ โจกไกเปาฮื๊อ เมนูที่อรอย กลมกลอมต้ังแตตัวโจกและสูตรการ
เค่ียวไกเน้ือไก ท็อปปงมาดวย หอยปาวฮ๊ือนุมเต็มๆคํา มาพรอมกับเซ็ทต่ิมซํา อาหารเชาแบบ ฮองกงอีกไมอ้ัน 



 

 ***จากนั้นแวะเย่ียมชมศาสตรแหงกังหัน ของชาวฮองกง และคนท่ัวโลก ท่ีศูนยจิวเวอร่ี ทานจะไดพบกับ งาน
ดีไซนท่ี ออกแบบจากหลักฮวงจุยและความเช่ือของฮองกงพบกับงานดีไซนท่ีไดรับรางวัลอันดับเย่ียมระดับโลก*** 

 

 

 

บาย ตลุยช็อปปง Ocean Terminal อิสระชอปปง ในยานท่ีเปนแหลง รวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมมุโลก ทานจะไดเลือกซ้ือ
สินคาประเภทตางๆอยางเต็มอิม่จุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาช้ันเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ 
ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลานี้เปนแหลงรวมหองเสื้อท่ีจําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซเนอรนานาชาติช่ือดังจากท่ัวทุกมมุโลก อีกท้ังยังเปนท่ี
ท่ีคุณสามารถจะอิ่มเอมกบัอาหารช้ันเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือเลือกชอปปงท่ี โอเช่ียนเทอรมินัล 
แหลงรวมสินคา Brand Name ช้ันนําท่ีมีใหเลือกชม และชอปมากกวา 700 ราน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, 
ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy’s Us และอีกมากมาย 

 หลังอาหารเย็นนําทานสู เลด้ีมารเก็ต Ladies Market ตลาดซ่ึงรวมเอาสินคาแฟช่ัน ท้ังหญิงชาย กระเปา รองเทาเคร่ืองแตงตัว ขาว
ของเคร่ืองใช รานนั่งชิลลชิลล สนิคาแฟช่ันมากมายหลายระดับราคา ใหคุณไดตลุยช็อปปงกันอยางไมอั้น  

 

 

 

 

วันท่ีสาม  ของการเดินทาง วัดกวนอิม – เทพเจาสามพระองค –ศูนยสมุนไพร - ช็อปปงท่ี City Gate Outlet – กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา  

 

 

 

หลังอาหารเชา นําทานเดินทางไป สักการะ วัดเจาแมกวนอิม อายุกวา 200 ป ในแตละปจะมีชาวฮองกง และชาวตางชาติหลั่งไหลมา
สักการะเจาแมกวนอิมท่ีวัดแหงนี้เรือนแสน ท้ังท่ีวัดแหงนี้มีขนาดเล็ก ไมใหญเหมือนวัดเจาแมกวนอิมแหงอื่นๆในฮองกง ซ่ึงชาวฮองกงพื้นเมือง
มีความเช่ือวา การมาสักการะเจาแมกวนอิมท่ีวัดแหงนี้จะชวยเพื่อเพิม่เงินในกระเปา เสมือนการรับแจกเงินทุนจากองคทานเจาแมกวนอมิเพื่อ
นําไปทําธุรกิจ เมื่อประสบความสําเร็จแลวจะนําเงินท่ีไดมาจากการทําธุรกิจมาใชคืนองคทานเจาแมกวนอิม  

 

        จากนั้นนําทุกๆทานไปนมัสการสักการะ 3 เทพเจา ท่ีชาวฮองกงทองถิ่นมีความเช่ือตอ 3 เทพเจา ดังนี ้

1) เทพเจาแหงบัณฑิต  (ไหวขอพรเพื่อการศึกษาของบุตร หลาน) วากันวาลูก หลาน คนไหนท่ีไมคอยตั้งใจเรียน หรือไมมีสมาธิในการเรียน 
พอแม จะมาไหวขอพร ท่ีวัดแหงนี้โดยการเขียนช่ือลูก ลงบนหมวกแหงบัณฑิตพรอมกับอธิษฐานแลวนําไปแขวนไวในตําแหนงท่ีทางวัด
จัดเตรียมไว ลูก หลาน จะบังเกดิสมาธิ และตั้งใจเรียน หรืออยากใหลูก หลาน สอบเขาในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยได ก็จะเขียนช่ือลูก 
และช่ือโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยบนหมวก แลวนําไปแขวนไวในตําแหนงท่ีทางวัดไดจัดเตรียมไว 
 
 

บริการอาหารเท่ียง มื้อท่ี 3/6   มื้อเที่ยวมื้อน้ี พิสูจนตํานาน หานยางเกาแกของเกาะฮองกง  เกาแก 
จากตนตระกุล มากับอาหารเซ็ทใหญอีกมากมาย อาทิ ซุปหอยเชล เครื่องในผัดซอสXo หอยเชลบล็อคโครี่  
ปอเปยะทะเล ปงทะเลขาหานอบ ผักอบหมอดิน ปลาเกาน่ึง นํ้าอัดลม หรือแมแตเบียรก็มีใหไดล้ิมลอง เต็มๆ 

บริการอาหารเย็น มื้อท่ี 4/6   มื้อน้ี เปล่ียนสไตลจากเหลา มาตอคิวรับประทาน  บะหมี่คลุก ที่ทั้งแปลก 
ทั้งอรอย  ล้ิมรส บะหมี่คลุก ที่จะวาแหงก็ไมใช จะวาบะหมี่นํ้าก็ไมเชงิ แตที่สําคัญเวลาทานตอง คลุกๆๆ แลว
ความอรอยก็จะบังเกิด ตบทายดวย เกี๊ยวกุงน้ํา ที่เก๊ียวแตละตัว หอกุงมาเปนฝูง ใครวาแนกวาก็ลองดู! 

บริการอาหารเชา มื้อท่ี 5/6   มื้อเชามื้อน้ี เราพาทาน ทําตัวเปน Hiso หรือ ระดับดารา ฮองกง ไปรับประทาน 
ต่ิมซําโกเก ที่รมิอาว ชมวิวสวยๆ ถายรูปทัง้วิว ทั้งติ่มซําหนาตาดี๊ดี เพลินๆ เพราะต่ิมซําที่น่ี ไมใชต่ิมซํา
หนาตาธรรมดา อรอยแลวยังสวยอีกตางหาก พลาดไมได ขาไกอบหมอดิน ขนมจีบเปาฮ้ือ เก๊ียวแตจิ๋ว และอีก

 



2) เทพเจามาไม (ไหวขอสําหรับนักธุรกิจรุนใหม) เหมาะสําหรับนักธุรกิจรุนใหม หรือบุคคลท่ีเร่ิมทําธุรกิจเปนคร้ังแรก หากไดมาสักการะขอพร 
ตอเทพเจามาไม จะทําใหประสบความสําเร็จ ไดรวดเร็ว และวองไวกวาคนอื่นๆ  

 
3) เจาแมดอกทอง (ไหวขอพรเพื่อเสริมความรัก และความปรองดองในครอบครัว) คํานี้ในภาษาไทย อาจฟงดูไมสุภาพ แตในภาษาจนี อานวา 

“ก้ํา ฟา แหลง แหลงๆ” หมายถึง เจาแมดอกทอง เช่ือกันวาบุคคลใดท่ีครอบครัว แตกแยก ไมรักใครสามัคคี ขาดความปรองดอง จะมา
ไหวขอพรตอองคเจาแมดอกทอง เพื่อใหครอบครัวเกิดความอบอุน รักใคร สมัครสมานสามัคคี เกิดความปรองดอง  ....จากนัน้นําทานเย่ียม
ชมโรงงาน*** แวะเย่ียมชมและชมศาสตรเกี่ยวกับ ยาและศูนยสมนุไพร จีนเพื่อการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพฟรี***  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาย อิสระใหทุกทานชอปปงสินคาแบรนดเนมท่ี City gate Outlet เปนตกึท่ีขายแตสินคาราคาลดพิเศษ 50-80% ข้ึนไป ไมวาจะเปนเสื้อผา 
รองเทา นาฬิกา มีอยู 70 กวาย่ีหอ เชน Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder 
Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs  

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดนิทางสูสนามบิน .. 

7:00 pm.   เหิรฟาอําลาฮองกง โดยสาย การบินไทย สายการบิน WORLD CLASS สะดวกสบายกับสิ่งอํานวยความสะดวก บริการ 

          อาหารและ เคร่ืองดื่มระหวางเดินทางกลับกรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี TG 639 

8:30 pm.   เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ***พรอมรับความประทับใจมิรูเลือน เตรียมอรอยทริปตอๆไป *** 

 

             ราคาคาบริการทัวร ทัวรฮองกง “Yummy Journey Hongkong” 
ลูกคาจองและชําระเงินกอนเดนิทาง ลวงหนา 30วันขึ้นไป รับสวนลด ทานละ1,000 บาท 

กําหนดการ : ชวงวันหยดุพิเศษ ป2558  

ลักษณะการเขาพัก ราคาทวัร(บาท/ทาน) กําหนดรอบเดินทาง 
1-3พค.2558 (วันหยุดแรงงาน) 
31กค.-2สค.2558 (วันหยุดเขาพรรษา) 
23-25ตค.2558 (วันหยุดปยมหาราช) 
5-7ธค.2558 (วันหยุดวันพอ) 
31-2มค. 2559 (เทศกาลปใหม)กรุณาสอบถามราคา 
1-3มค. 2559 (เทศกาลปใหม)กรุณาสอบถามราคา 

 ผูใหญ พกัหองคู ราคาทานละ 29,900.- 
 เด็ก 1 ทาน พักกับผูใหญ 1ทาน 29,900.- 
 เด็ก 1 ทาน พักกับผูใหญ 2ทาน (มีเตียง) 29,900.- 
 เด็ก 1 ทาน พักกับผูใหญ 2ทาน(ไมมีเตียง) 20,900.- 
 ผูใหญ ตองการพกัหองเด่ียวเพิม่ทานละ 4,900.- 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
คาต๋ัวเครื่องบินสายการบินไทย TG เดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานัน้ รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี                            
คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา                                                      
คาอาหาร ทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ 
คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ และคายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนาํเท่ียว ตามท่ีระบุไวในรายการ                                  
คารถรับสงระหวางสนามบิน-โรงแรมท่ีพัก                                                                                    
คามัคคุเทศก ผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง  
คาหัวหนาทัวรคนไทย ในกรณีท่ีคณะมีจํานวนไมนอยกวา 15ทาน                                                                   
คาธรรมเนียมน้ํามนัและคาประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเปนอัตราเรยีกเก็บ ณ วันท่ีทําการจอง                          
คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุใน                       
วงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)                                                                  
 

บริการอาหารเท่ียง มื้อท่ี 6/6   มื้อเที่ยง ฟนาเล ของทริป มื้อพิเศษ ที่เราเรียกกันวา ซีฟูดสฉบับมหา
เศรษฐ ีกุงล็อบสเตอร หอยเปาฮ๊ือ หอยงวงชาง ปูอลาสกา ก้ัง ปูเน้ือ หอยเชลล ขาวผัดสูตรพิเศษ 
ปลาหมึก และ มากมายอธิบายไมไหว แต เราตองกินใหไหว เพียงเทาน้ันเอง (ทุกอยาง ย้ําวา ทํามาจากของ
สดๆเปนๆ) เทาน้ัน ดังน้ัน หวาน สดมาก อืม ถาความหวานจะแพ คงแพแคออยอยางเดียว!!! 



 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%                                                                         
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีส่ังเพิม่เอง, คาโทรศัพท, คาซักรีด  
คาอาหารและเครื่องด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ                                                          
คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว (เปนหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)                   
คาทิปสําหรับ มัคคุเทศก พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเปาท่ีโรงแรม ซ่ึงเปนธรรมเนียมปฎิบัติสากลจะตองมี                                                        
คาธรรมเนียมน้ํามนัท่ีทางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีกภายหลังคาปรับสําหรับน้าํหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว 
 
เงือ่นไขการชําระเงิน 
กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 30 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยแฟกซหรืออีเมลลหนาพาสปอรตผูเดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ีนั่ง     
กรุณาชําระเงินมัดจํา ทันทีหลังจากทําการจอง ทานละ 10,000.- บาท ของราคาทัวรท้ังหมด ณ วันท่ีจอง                                         
สําหรับการเดินทางชวงเทศกาล หรือวันหยุดตอเนื่อง กรุณาชําระเต็มจํานวนของราคาทัวรท้ังหมด                                            
คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 15 วันทําการ มิเชนนัน้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ      
เดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง                                                          
การเดินทางในชวงเทศกาลทองเท่ียวหรือวันหยุดตอเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บคาทัวรเร็วกวาท่ีกําหนดไวขางตนซ่ึงเปนไปตามการชําระของสายการบนิ 
 
การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง 
หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วันทําการ หรือกอนหนานั้น 
หากเปนชวงเทศกาลหรือวนัหยุดตอเนื่อง ตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ หรือกอนหนานั้น 
หากยกเลิกกอนออกเดินทางนอยกวาวนัดังกลาว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินท้ังหมด หรือ บางสวนตามท่ีเกิดคาใชจายข้ึนจรงิ เนื่องจากทางบริษัท 
ฯ มีคาใชจายท่ีไดชําระลวงหนาไปแลวกรุปท่ีเดินทางชวงวนัหยุด ฤดูทองเท่ียว เทศกาลสําคัญ จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด หากไมไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตางๆ ท่ีไดระบุไว 
 
เง่ือนไขและขอกําหนดอืน่ๆ 
รายการทัวรนี้เปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner) 
อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คา
ประกนัภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมกีารประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทางในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใช
บริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไม
สามารถนํามาขอคืนเงินไดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกําหนดการเดินทาง หากมีผูรวมเดินทางในคณะทัวร ไมครบตามทีก่ําหนดไวคาบริการทีท่านชําระกับ
ทางบริษทัฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกบับริษทัฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอนัใดทีท่ําใหทานไมไดทองเทีย่วพรอม
คณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดกรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานทีเ่กี่ยวของ จนมกีารยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษทัฯ จะดําเนนิโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆมัคคุเทศก พนกังาน และ
ตัวแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้นบริษทัฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่
จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากดัดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขตางๆโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของบริษัทฯ เทานั้น อกีทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถอืเปนขอยุติส้ินสุดสมบูรณ 

 
ขอตกลงสําคัญ โปรดตรวจสอบกอนสํารองท่ีนั่ง 
เพื่อใหการสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา บริการ จากบริษัท ฯ เปนไปโดยสมบูรณ กรุณาดําเนินการดังตอไปนี ้ 
1.ทานตองตรวจสอบการสะกดเปนภาษาอังกฤษตาง ๆ ใหตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) 
1.1 ช่ือ + นามสกุล ของผูโดยสารทุกคน   
1.2 คํานําหนา ช่ือ เชน Mr. / Mrs. / Miss. 
1.3 ช่ือ / ช้ันยศ / ทางตํารวจ / ทหารเปนตน (ถามีและตองการระบ)ุ 
1.4 เบอรสะสมไมลของสายการบินตาง ๆ (ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมลได) 
1.5 กรณีมีเด็กรวมเดินทาง โปรดตรวจสอบวาอายุเด็กนัน้ ๆ อยูในเกณฑท่ีจะตองใชราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม 
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโดยสาร และผูรวมเดินทางทุกทาน วาจะตองคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง 
มากกวา    
   6 เดือน ข้ึนไป ( ซ่ึงการเดินทางออกประเทศไมไดเพราะหนังสือเดินทาง เหลือไมถึงกําหนด ไมไดเปนความรับผิดชอบ ของบริษัททัวร ) 
   เพราะหนังสือเดนิทาง เปนเอกสารการเดนิทางสวนบุคคลของทาน 
2. ความผิดพลาดในขอ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดหากยังไมไดมีการออกบัตรโดยสาร ท้ังนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลัง
การออกบัตรโดยสารแลว การแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูโดยสารจะตองชําระคาใชจาย ในการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว  โดยผูโดยสารตองเปนผู
รับภาระคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเอง สวนในกรณี 1.6 ผูซ้ือ จะตองเปนผูตรวจสอบ และเตรียมความพรอมของเอกสารดวยตัวทานเอง บริษัทฯ ไม
สามารถ ดําเนนิการใด ๆ แทนทานไดท้ังสิ้น 
3. กรณีท่ี ทานไมไดทําการทักทวงใด ๆ แบบไปลายลักษณอักษร บริษัท ฯ ถือวาทานไดตกลงรับทราบเง่ือนไข และขอกําหนดท้ังหมด ของบริษัท ฯ 
เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษัท ฯ ไมตอง รับผิดชอบ ใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
4. หากทานมีขอสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีฝายชวยเหลือและสํารองท่ีนั่ง ท่ีทานติดตอไดตลอดเวลาทําการของ
บริษัทฯ ระหวางเวลา 09.00 – 17.30 น ในวันจันทร - ศุกร และในวันเสาร-อาทิตย ระหวางเวลา 10.00-15.00 น. 
ไดทางโทรศัพท หมายเลข 02-7363866-9 www.rromdtour.com 


