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ราคาโปรดตรวจสอบ
กับเจ้าหน้าที่

ที่พักระดับ4ดาว 2คืน  
อาหารเช้า 2 มื้อ และ อาหารกลางวัน 2 มื้อ 

รวมค่าบัตรขึ้นกระเช้านองปิง Nong Ping Cable Car. แบบไป-กลับ ธรรมดา 
รวมค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทย BKK-HKG-BKK น้ำหนักกระเป๋า 30 KG.

วันที่เดินทาง
โปรดสอบถาม

เจ้าหน้าที่



รายละเอียดการเดินทางพรอมสิ่งอำนวยความสะดวก : Accommodation Detail 

วันที่ โปรแกรมทัวร
อาหาร

โรงแรม
เชา เที่ยง เย็น

1

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ฮองกง- ยอดเขาวิคตอเรีย /วัด

เจาแมกวนอิมริมทะเล อาวรีพัลสเบย (Tin Hau Temple 

Repulse Bay , Kwun Yam Shrine) 

เดินชอปปงยาน 1881 Tsim sha Tsui  และชมการแสดงแสงสี

เสียง A Symphony of Lights ** อาหารเย็นอิสระที่ถนนคนเดิน

- 🍽  -
Prudential Hotel 

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

2

  ศาลเจาแมทับทิม ทินหัว -วัดกวนไต - เจาแมกวนอิมฮองฮำ 

(Kwun Yam Temple Hung Hom) - หวังตาเซียน (Wong Tai 

Sin Temple) - วัดแชกงหมิว (Che Kung temple)หรือวัดกังหัน

นำโชค 

เย็น ชอปปง Ladle’s Market-Mongkong Shoe Market ** 

อาหารเย็นอิสระที่ถนนคนเดิน

🍽 🍽  -
Prudential Hotel 

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

3

เกาะลันตา-กระเชาลอยฟานองปง- ซิตี้เกท เอาทเล็ท- สนามบินเช็ค
แลปกอก – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ** อาหารกลางวัน

อิสระที่  Outlet
🍽 - -

** รายการทัวรขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามความเหมาะสม  

รวมไปถึงเด็ก โดยปกติคาธรรมทิป อยูที่ ทานละ 1,000 บาท ชำระที่สนามบินวันเดินทาง*
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DATE FLIGHT FLIGHT 
NO.

SECTOR DEPART ARRIVE BAGGAGE 
WEIGHT

วันที่ 1 THAI AIRWAYS TG600 กรุงเทพ-ฮองกง 08.00 11.45 30 KG.

วันที่ 3 THAI AIRWAYS TG639 ฮองกง-กรุงเทพฯ 19.05 20.45 30 KG.

☑ ฟรีน้ำหนักกระเปาสำหรับโหลดใตทองเครื่อง 30 ก.ก. 

☑ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ำหนักไมเกิน 7 ก.ก.
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ตารางโปรแกรมการเดินทาง (Itinerary)

วันที่  1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ฮองกง- ยอดเขาวิคตอเรีย /วัดเจาแมกวนอิมริมทะเล อาวรีพัลสเบย (Tin 

Hau Temple Repulse Bay , Kwun Yam Shrine) 

เดินชอปปงยาน 1881 Tsim sha Tsui  และชมการแสดงแสงสีเสียง A Symphony of Lights

อาหาร 

เชา เท่ียง เย็น 

- 🍽   -

> มื้อเชาบริการโดยสายการบินไทย  

> มื้อเที่ยงรานอาหารทองถ่ินฮองกง 

> ** อาหารเย็นอิสระที่แหลงชอปปง 

** รายการทัวรขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

5.30 น. คณะพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสวุรรณภูม ิชัน้ 4 เคานเตอร สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจาหนาทีข่องบรษิทัฯ คอยให การ

ตอนรบั อำนวยความสะดวกในการลงทะเบยีน  

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายังสนามบนิ เนือ่งจากตอง ใชเวลาในการเชค็อนิ  

สายการบนิจะปดใหทำการเชค็อนิ กอน เวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง*

08.00 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานฮองกง โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 600  ใชวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชม.45 

นาที 

11.45 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ฮองกง นำคณะผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นตรวจรับสัมภาระ 

และเดินทางเขาตัวเมือง(เวลาทองถ่ินทีฮ่องกง เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของทานเพ่ือความ

สะดวกในการนัดหมาย)

เที่ยง นำทานเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือน้ีรวมในโปรแกรมทองเท่ียว)

ชมวิว พาโนรามา บนยอดเขาวิคตอเรีย (The Peak Tram)หนึ่งในแหลงทองเที่ยวยอดนิยมเปนจุดชมวิวที่เปน

แลนดมารคที่พลาดไมไดนั่นคือจุดชมวิว วิคตอเรีย พอยท ทานจะไดพบกับทัศนียภาพอันงดงามของเกาะ

ฮองกงและฝงเกาลูนซึ่งเต็มไปดวยตึกสูงระฟา และอาคารตางๆ ที่สรางตามหลักฮวงจุย สามารถมองเห็นภาพ

พาโนรามา 360 องศาของเมืองฮองกงได และนอกจากนั้นยังมองเห็นวิวเมืองดานลางไดเกือบทั่วทั้งเมือง

 วัดเจาแมกวนอิมริมทะเล อาวรีพัลสเบย (Tin Hau Temple Repulse Bay , Kwun Yam Shrine)วัดเจาแม

กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮองกงใหความเคารพนับถืออยางมาก ไมวาจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้ง

สิ้น เริ่มตนดวยการ เดินเขาวัดดวยเทาซาย ออกดวยเทาขวา เปนเคล็ดลับที่ชาวฮองกงและคนจีนบอกวาคลาย

กับการเดินของเข็มนากา ก็จะทำใหชีวิตเจริญกาวหนานั่นเอง

กอนที่จะเดินเขาวัดใหแวะเสริมดวงแหงโชคลาภไดดวยการ ลูบลูกแกวในปากสิงโตดานหนาวัด เพ่ือใหมีแต

ความโชคดี สักการะขอพร เจาแมกวนอิม เปนองคแรก มีความศักดิ์สิทธ์ิมากๆ โดยเฉพาะที่วัดเจาแมกวนอิม 

บริเวณหาดรีพัลสเบยของเกาะฮองกง มีคำร่ำลือมาตั้งแตอดีตวา ไมวาใครจะขอพรอันใดก็สมหวังสมความ

ปรารถนาทุกประการ จากนั้นไหวขอพร เจาแมทับทิม เปนองคที่สอง เพ่ือปกปองภัยอันตรายจากการเดินทาง 

และไหวขอพรโชคลาภจาก เทพเจาไฉซิงเอี้ย เปนเทพเจาที่ใหโชคลาภ และความมั่งมีเงินทอง ความร่ำรวย

หรือถาหากจะขอลูกใหขอลูกจาก พระสังกัจจายน หากอยากไดลูกชายใหลูบทองทางดานขวา แตถาหากอยาก

ไดลูกสาวใหลูบทองทางดานซาย พาทาน ขามสะพานตออายุ เชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุยืนเพ่ิมขึ้น 3 ป 

หรือคนโสดจะเลือกขอพรกับ เทพเจาแหงความรัก ใหเอามือลูบที่บริเวณหินสีดำ พรอมกับอธิษฐานใหสมหวัง

กับความรัก ปดทายดวยการรับพลังฮวงจุยจาก ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือเปนจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮองกง

ชวงบาย 
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วันที่  1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ฮองกง- ยอดเขาวิคตอเรีย /วัดเจาแมกวนอิมริมทะเล อาวรีพัลสเบย (Tin 

Hau Temple Repulse Bay , Kwun Yam Shrine) 

เดินชอปปงยาน 1881 Tsim sha Tsui  และชมการแสดงแสงสีเสียง A Symphony of Lights

อาหาร 

เชา เท่ียง เย็น 

- 🍽   -

> มื้อเชาบริการโดยสายการบินไทย 

> มื้อเที่ยงรานอาหารทองถ่ินฮองกง 

> ** อาหารเย็นอิสระที่แหลงชอปปง

เย็น (ตอ) อิสระอาหารเย็น  ณ ยานถนนชอปปง Tsim sha Tsui

จากนั้นนำทานเดินชอปปงยาน 1881 Tsim sha Tsui  และชมการแสดงแสงสีเสียง A Symphony of Lights 

ริมอาววิคตอเรีย รอบเวลา 20.00 น. แสดงรอบละประมาณ 15 นาที

เมื่อสมควรแกเวลา นำทานเขาสูที่พัก โรงแรม Prudential Hotel หรือเทียบเทา

** รายการทัวรขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

วันที่  2 วัดเจาแมทับทิม-วัดกวนไต - เจาแมกวนอิมฮองฮำ (Kwun Yam Temple Hung Hom) - หวังตาเซียน (Wong 

Tai Sin Temple) - วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค 

เย็น ชอปปง Ladle’s Market-Mongkong Shoe Market ** อาหารเย็นอิสระที่ถนนคนเดิน

อาหาร 

เชา เที่ยง เย็น 

🍽  🍽   -

> อาหารมื้อเชา 

> มื้อเที่ยงรานอาหารทองถ่ินฮองกง 

> ** อาหารเย็นอิสระที่แหลงชอปปง 

** รายการทัวรขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก หรือ ภัตตาคารติ่มซำ

นำทานสักการะวัดเจาแมทับทิม (Tin Hau Temple , Yau Ma Tei) เปนวัดเกาแกและสำคัญอีกวัดหนึ่งของ

ฮองกง เพราะในสมัยกอน ฮองกงเปนเพียงหมูบานชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือเจาแมทับทิมวาเปนเทพีแหง

ทะเล ชาวฮองกงมีความเชื่อวาเมื่อมาสักการบูชาเจาแมทับทิมแลวจะมีความปลอดภัยในการเดินทาง ไฮไลท

สำคัญอีกอยางหนึ่งของวัดเจาแมทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) จะเปนขดธูปสีแดงขนาดใหญ ที่แขวนอยู

ตามเพดานดานในวิหารของวัด การจุดธูปเกลียวขนาดใหญสีแดงเพ่ือขอพร ราคา 188 เหรียญ โดยธูปจะติด

นาน 7-8 วัน สวยงามมากเมื่อมีแสงแดดสองลงมาเหมือนเปนลำแสงสองทะลุควันธูปแปลกตาสวยงามย่ิง ตัว

อาคารของวัดจีนเปนสถาปตยกรรมแบบวัดจีน สรางขึ้นตั้งแตปค.ศ. 1876 โดยทางเขาของวัดจะอยูติดกับสวน

สาธารณะเล็กๆ ที่มีตนไมใหญหลายตน ใหบรรยากาศรมรื่น 

วัดกวนไท หรือที่คนไทยนิยมเรียกวา "วัดเทพเจากวนอู" เปนสถานศักดิ์สิทธ์ิอันเลื่องชื่อ ถือวาเปนวัดแหงเดียว

ในเขตเกาลูนที่สรางขึ้นเพ่ือบูชาเทพเจากวนอู ซึ่งทานเปนเทพเจาแหงความซื่อสัตยเต็มเปยมไปดวยคุณธรรม 

โดยศาลเจาพอกวนอูแหงนี้ ผูที่มาไหวสักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร ฉะนั้น การมาบูชาขอพรจะ

ชวยเสริมดวงไมใหเพลี่ยงพล้ำแกศัตรู ทำใหมีมิตรที่ซื่อสัตย และคุมครองบริวารใหกาวหนาอยูเย็นเปนสุข ซึ่งผู

ประกอบอาชีพ ตำรวจ ทหาร และนักการเมือง จึงนิยมมากราบไหวขอพรเจาพอกวนอู ภายในวัดยังมีจุดสำคัญ

ที่ควรสักการะอีก 2 จุด ไดแก พระโพธิสัตวกวนอิม ไหวขอพรใหมีคนรักคนเมตตา หากสำหรับใครที่โดนเอารัด

เอาเปรียบ โดนโกง ใหมาสักการะ ทานเปากง หรือที่เรารูจักกันในนาม “เปาบุนจิ้น”
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วันที่  2 วัดเจาแมทับทิม-วัดกวนไต - เจาแมกวนอิมฮองฮำ (Kwun Yam Temple Hung Hom) - หวังตาเซียน (Wong 

Tai Sin Temple) - วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค 

เย็น ชอปปง Ladle’s Market-Mongkong Shoe Market ** อาหารเย็นอิสระที่ถนนคนเดิน

อาหาร 

เชา เที่ยง เย็น 

🍽  🍽   -

> อาหารมื้อเชา 

> มื้อเที่ยงรานอาหารทองถ่ินฮองกง 

> ** อาหารเย็นอิสระที่แหลงชอปปง 

** รายการทัวรขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

เจาแมกวนอิมฮองฮำ Kwun Yam Temple Hung Hom จากนั้นนำทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมฮองฮำ 

ไฮไลทของวัดนี้นิยมไปยืมเงินขอเงินขอทองจากองคเจาแมกวนอิม (Kwun Yam Temple Hung Hom)ขอพร

เจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหงความเมตตา เปนวัดเกาแกที่ชาวฮองกงนับถือมาก ที่วัดจะจัดชุดสักการะพรอม

ซองแดงไวใหผูมาขอพรเมื่อสักการะขอพรและโชคลาภแลวใหทานนำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนาองค

เจาแมกวนอิมตามเข็มนากา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวแลวใสธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจำนวน

เงินทีต่องการลงไปดวย ใสสกุลเงินย่ิงดีใหญ แลวก็ไหวดวยพิธีเดียวกัน ถาหากเราประสพความสำเร็จเมื่อมี

โอกาสไปฮองกงอีกก็คอยกลับไปทำบุญไดตลอดทั้งป

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หวังตาเซียน Wong Tai Sin Temple นำทานเดินทางสูวัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) คนไทยนิยม

ไปขอพร เรื่องความสำเร็จ ความโชคดี  โชคลาภ หนาที่การงาน คาขาย สติปญญา สุขภาพ และขอเรื่องความ

รักขอพรกับเทพเยวเหลาวัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนีว้า หวองไทซิน) วัดเกาแกอายุกวารอยป 

ตัวอาคารของวัดที่มีสถาปตยกรรมที่สวยงาม  รวมทั้งซุมประตูทางเขาที่ย่ิงใหญอลังการ ผูคนมักเดินทางมาก

ราบไหว เพราะเชื่อวา พระหวังตาเซียนมีความศักดิ์สิทธ์ิมาก ขอพรสิ่งไดก็จะสมปรารถนาทุกประการ  

นำทานสักการะ องคหวังตาเซียน บริเวณลานหนาวิหารหวังตาเซียน มีชื่อเสียงดานการขอพรดานดานสุขภาพ 

ที่ลานดานในวัดจะมีแทนสีแดงใหนั่งคุกเขากราบไหวและขอพร 

 นอกจากนี้ยังมี เซียมซี วัดหวังตาเซียนไดชื่อวา แมนยำมากๆ ในการทำนายอนาคต ขอพรดานดานสุขภาพ ที่

ลานดานในวัดจะมีแทนสีแดงใหนั่งคุกเขากราบไหวและขอพร 

นอกจากนี้ ยังเปนวัดที่ใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกับเทพเจาดายแดง “เทพเจาหยุคโหลว” หรือทีรู่จักกันใน

นาม เทพเจาแหงจันทรา หรือผูเฒาแหงดวงจันทร (The Old Man from The Moon)  

ที่โดงดังเรื่องการขอเนื้อคูสุดๆ อีกจุดหนึ่งที่ไดรับความนิยมสำหรับคนโสดที่อยากมีคู บริเวณรูปปน เทพเจาแหง

จันทรา ซึ่งเชื่อกันวา ..เปนเทพที่ดลบัลดาลใหสมหวังในเรื่องความรัก ดานขางมีรูปปนเจาบาวและเจาสาวที่นัก

ทองเที่ยวนิยมมาผูกดายแดง เพ่ือขอใหพบกับคูครองหรือมีความรักที่มั่นคงและยืนยาว..  

วิธีการขอพร  เดินไปหยิบดายแดง ซึ่งจะมีวางอยูตรงซุมดานซายมือ แลวก็ทำนิ้วตามในภาพ ที่สำคัญ อยาทำ

ดายแดงหลุดมือเด็ดขาด สวนวิธีการขอพรของผูชายและผูหญิงก็จะคลายๆ กัน ตางกันตรงตอนที่เดินไปขอพร

เทานั้น..

วัดกังหัน หรือ วัดแชกงหมิว Che Kung Temple วัดแชกงหมิว ซึ่งเปนที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธ์ิ ในเรื่องของ

กังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไมดีออกจากชีวิต จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา วัดกังหันลม กอนเขาไปดานในควรจุด

ธูปไหวขอพร เทพเจาฟาดิน บริเวณลานกลางวัดแชกง ทำใหเกิดสิริมงคลปดเปาเรื่องรายๆ ออกไป จากนั้นนำ

ทานสักการะ องคเทพเจาแชกง 

 ตั้งจิตอธิษฐานและขอพรอยางตั้งใจ ทำพิธีหมุนกังหันแหงโชคชะตา กังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาชวยดึงดูดนำพา

สิ่งดีเขามาในชีวิต และปดเปาสิ่งไมดีพัดออกไป  

ตั้งจิตอธิฐานแลวใชมือหมุนที่กังหัน 3 ครั้ง และตีกลองที่อยูขางๆ อีก 3 ครั้ง
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วันที่  2 วัดเจาแมทับทิม-วัดกวนไต - เจาแมกวนอิมฮองฮำ (Kwun Yam Temple Hung Hom) - หวังตาเซียน (Wong 

Tai Sin Temple) - วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค 

เย็น ชอปปง Ladle’s Market-Mongkong Shoe Market ** อาหารเย็นอิสระที่ถนนคนเดิน

อาหาร 

เชา เที่ยง เย็น 

🍽  🍽   -

> อาหารมื้อเชา 

> มื้อเที่ยงรานอาหารทองถ่ินฮองกง 

> ** อาหารเย็นอิสระที่แหลงชอปปง 

** รายการทัวรขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ชวงเย็น

เมื่อไดเวลาอันควรนำทานซื้อของฝากถูกใจที่ Ladie’s Market ,Mong Kong Shoe Marketและ Temple Stree 

Night Market ถนนคนเดิน เทมเปลสตรีท -หนึ่งในตลาดยามค่ำคืนที่ครึกครื้นที่สุดแหงหนึ่งในฮองกง หลังจาก

ตะวันตกดิน ก็จะมีเหลาบรรดานักรองโอเปรา หมอดูชื่อดังที่มารับทำนายดวงชะตา มารวมกันที่ถนนแหงนี้

นอกจากนี้ยังมีสินคา 

ตางๆมาวางขาย เชน ถวยชากาแฟ, เครื่องใชไฟฟา, นากา, เสื้อผาเครื่องแตงกาย, หยกและของเกาตางๆ ดู

คลายกับตลาดคลองถมที่เมืองไทยนั่นเอง และหากใครหิวก็มีอาหารและของกินเลนแบบสไตลฮองกงและมี

อาหารซีฟูดใหเลือกชิมตลอดทางเดิน 

เย็น นำทานรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (Dinner Pot Rice) ทานลูกคาเลือกอาหาร และชำระเงินเอง

เขาสูที่พัก โรงแรม Prudential Hotel หรือเทียบเทา

** รายการทัวรขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
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วันที่  3 เกาะลันตา-กระเชาลอยฟานองปง- ซิตี้เกท เอาทเล็ท- สนามบินเช็คแลปกอก – ทาอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ ** อาหารกลางวันอิสระที่  Outlet

อาหาร 

เชา เที่ยง เย็น 

🍽  -  -

> อาหารมื้อเชา 

อิสระอาหารเที่ยงและเย็น 

** รายการทัวรขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก หรือ ภัตตาคารติ่มซำ

เที่ยง อิสระ ณ บริเวณ หมูบานวัฒนธรรมนองปง เที่ยวชมรานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจำลองแหงนี้ พบความ

สนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญ

ชวงบาย อิสระชอปปงตามอัธยาศัย ซิตี้เกท เอาทเลท เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย รวมทั้งรองเทากีฬา

มากมายหลายย่ีหอ และชั้นใตดินจะมีซุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญใหไดเลือกซื้อสินคา ไมวาจะเปน ของกิน 

ของใช หรือวาผลไมสดๆ จับจายกันไดอยางจุใจ 

อิสระอาหาร ภัตตาคาร ( Food court)
15.30 น. ออกเดินทางสูสนามบิน เพ่ือนำทุกทานเช็คอินและโหลดสัมภาระ

ฮองกง-กรุงเทพฯ 

19.05 20.45

THAI AIRWAYS TG639  30 KG.

เดินทางสู เกาะลันเตา เกาะที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมดของฮองกง เพ่ือขึ้น กระเชาลอยฟานองปง 

(ทานลูกคาสามารถเลือกแพคเกจการนั่งกระเชาไดดวยตัวทานเอง ราคาทัวรไมรวมคากระเชา นองปง)  

พาทานขึ้นเขาไปยังหมูบานวัฒนธรรมนองปงที่อยูบนยอดเขา Muk Yue บนเกาะลันเตา ชมวิวมุมกวาง 360 

องศาของทองฟา พ้ืนดิน และทองทะเล ตลอดระยะทางทั้งหมด 5.7 กิโลเมตร 
หมายเหตุ : กรณีกระเชานองปงปดซอมบารุง หรือปดเนื่องจากสภาพ อากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเปนรถโคชของ
อุทยาน เพ่ือนาทานขึนสูยอดเขาแทน 

 นมัสการ พระใหญนองปง หรือ พระใหญเทียนถาน มีขนาดใหญเปนอันดับสองของโลก สรางดวยทองสัมฤทธ์ิ

หนัก 250 ตัน สูง 34 เมตร ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก  3 ชั้น   

ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอฟาเทียนถานในปกก่ิง ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 12 ป และดานลาง

ประดับดวยรูปปนเทพธิดาทั้ง 6 ที่กำลังถวายดอกไม ธูปเทียน โคมไฟ ผลไม  

และดนตรี ตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ นำทานขอพร พระใหญ

เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน  ใหทุกทานไดตั้งจิตอธิษฐานขอพร ไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ 

การงาน การเงิน เนื่องจากองคพระเปนปรางคประทานพร เชื่อกันวา ใครไดไปขอพรพระใหญแหงวัดโปหลินแลว 

ชีวิตจะมีแตความสุข และประสบความสำเร็จในทุกๆ ดาน หากสัมฤทธ์ิผลก็มาจุดธูปขอบคุณ 

 ไมตองมาแกบน ไมตองเอาอะไรมาถวายองคพระใหญ แคเดินทางกลับมาขอบคุณก็พอแลว ในบริเวณนี้ยังมี 

สัตวเทพเจาในตำนานของจีน  หงส เตา มังกร และ กิเลน ตามความเชื่อ บางคนก็จะมาอธิฐานขอพรเพ่ือใหโชค

ดี  



1. เริม่เดนิทางที ่16 ทานขึน้ไป หรอืตามทีบ่รษิทัฯไดกำหนด 

2. กรณีทีผู่เดนิทาง นอยกวา 16 ทาน ทางบรษิทัฯขอยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง พรอมคนืเงนิมดัจำ ใน กรณีทีผู่เดนิทางตองการเดนิทาง มคีา

ใชจายเพ่ิมเตมิ 

3. ราคานีไ้มรวม คาทปิหวัหนาทวัร มคัคเุทศกทองถ่ิน และ พนกังานขบัรถ 

4. ราคาตอทาน สำหรบัทีพั่ก 2 ทานตอหองพัก 

5. พักเดีย่วเพ่ิมเงนิ ทานละ 5,000  บาท 

6. โปรแกรมทวัรอาจมกีารสลบัลำดบัการเทีย่วเพ่ือความ เหมาะสม 

7. ในกรณีเทีย่วบนิมกีารเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ โดยไมแจงใหทราบลวง หนา ทัง้นีจ้ะคำนงึถึงผลประโยชน 

และจะรกัษาผล  

ประโยชนของทานไวใหไดมากทีส่ดุ 

8. กรณีมเีหตเุลือ่นการเดนิทาง นกัทองเทีย่ว ชำระคาปรบักรณี ตองเลือ่นตัว๋โดยสารเครือ่งบนิใหม (คาปรบัจากสายการบนิ) และคาปรบัอืน่ๆ ถาม ี

9. กรณียกเลกิการเดนิทาง ตามเงือ่นไข พรบ.ธุรกิจนำเทีย่ว 

a.นกัทองเทีย่วแจงยกเลกิการเดนิทาง ยกเลกิการเดนิทางลวงหนาใหผูประกอบธุรกิจนำเทีย่วทราบไมนอยกวา 30 วันกอนวันทีน่ำเทีย่ว คนืเงนิมดัจำ หรอื  

เงนิทีร่บัมาเตม็ จำนวน หลงัหกั คาใชจายทีเ่กิดขึน้จรงิ(คาตัว๋เครือ่งบนิ- คาทำวีซา-คามดัจำทวัรจากตางประเทศ) 

b.นกัทองเทีย่วแจงยกเลกิการเดนิทางลวงหนาใหผู ประกอบธุรกิจนำเทีย่วทราบไมนอยกวา 15 วันกอนวันที ่นำเทีย่ว ใหคนืในอตัรารอยละ 50 ของ เงนิ

มดัจำ หรอื เงนิทีร่บัมาเตม็จำนวน หลงัหกั คาใชจายทีเ่กิดขึน้ จรงิ(คาตัว๋เครือ่งบนิ-คาทำวีซา-คามดัจำทวัรจากตาง ประเทศ) 

c.ถานกัทองเทีย่วแจงยกเลกิการเดนิทางลวงหนาใหผู ประกอบธุรกิจนำเทีย่วทราบนอยกวา 15 วันกอนวันทีน่ำ เทีย่ว ไมตองคนืเงนิคาบรกิาร 

อตัรานีร้วม 
☑ คาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด รวมถึงคาภาษสีนาม บนิ และคาภาษนีำ้มนัทกุแหง ยกเวนการ อพัเกรดตัว๋ 

การใชวิล แชร หรอื  

การเปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมวาเทีย่วใด เทีย่วหนีง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บคาใชจายตามจรงิทีเ่กิดขึน้ 

กับผูเดนิทาง 

☑ น้ำหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องคนละ 1 ใบ น้ำหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ (Carry on) ได

ไมเกิน 7 กิโลกรัม ตามเงื่อนไขของสายการบินกำหนด 

☑ คารถตู หรือ รถบัสปรับอากาศตลอดเสนทาง(ไมรวมคาทิป พนักงานขับรถ) 

☑ คาทัคคุเทศกและหัวหนาทัวรนำเที่ยวตลอดการเดินทาง(ไมรวมคาทิป) 

☑ คาอาหารเชาที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง มื้อเชา 2 มื้อ และ มื้อกลางวัน 2 มื้อ 

☑ คาโรงแรมตามมาตรฐานที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง พัก 2 ทาน 

☑ คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 

☑ คาเขาสถานทีต่างๆและ คาเคเบิ้ลเกาะ Nong Ping Cable Car. แบบไป-กลับ ธรรมดา 

อัตรานี้ไมรวม 
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เงื่อนไขการเดินทาง



☒ ทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน/หัวหนาทัวรไทยเเละคนขับรถ 1,000 บาท/ผูเดินทาง ชำระวันเดินทางที่สนามบิน 

☒ คาอาหารเที่ยง และอาหารค่ำ บางมื้อที่ไมไดระบุในโปรแกรมทัวร 

☒ คาใชจายสวนตัว 

☒ VAT7%และภาษีหัก ณที่จาย3%กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงิน ในนามบริษัท 

☒ คาอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจงไว 

☒ ทางโรงแรมและรานอาหาร ขอสงวนสิทธ์ิในการจําหนายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล น้ําแข็ง ซอฟทดริ้งค ในทุกๆ มื้อ การนํา

เครื่องดื่ม แอลกอฮอลเขามาดื่มเพ่ิมในมื้ออาหารมีการคิดคาบริการเปดขวด 

☒ คาใชจายสวนตัว คาโทรศัพท คาซักรีด 

☒ ไมรวมคาเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในรานอาหาร ที่นอก เหนือจากทางทัวรจัดให 

☒ คาตรวจ ATK หรอื RT PCR ในกรณีทีท่านตองตรวจ COVID-19 

☒ คาปรบัจากสายการบนิกรณี นำ้หนกัสมัภาระเกินทีก่ำหนด 

เงือ่นไขเพ่ิมเตมิ 

❖ เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 
❖ เมื่อตกลงชำระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ

ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
❖บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา

กอนเดินทาง 15 วัน 
❖บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตองแจงลวงหนา สาเหตุอันเนื่องมาจากการ

ลาชาของสายการบิน,การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอวินาศภัย, การกอจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผล
ประโยชนของผูเดินทางเปนสำคัญ 

❖บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่สอไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ชำระมาแลว 

❖บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผนดินไหวภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิด
ขึ้นตามจริงเทานั้น เชน คามัดจำตั๋วเครื่องบิน,                            
คาวีซาในกรณีที่ย่ืนวีซาแลว และคาวางมัดจำที่พัก ฯลฯ 

❖บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
❖บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทำราย การสูญหาย 
ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ 

❖หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการที่
ทานไดชำระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

❖บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

❖ รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรม
ที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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❖ ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่อง
บินตามสถานการณดังกลาว 

❖กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯ ขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให 
แตจะไมคืนเงินใหสำหรับคาบริการนั้นๆ 

❖มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง 
นามโดยผูมีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเทานั้น 

❖หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด จาก
ทางสายการบินจะไมมีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ  มาให โดยขอสงวน
สิทธ์ิ การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

การสำรองที่นั่ง 
❖ มัดจำ 50% ของราคาทัวร 

❖ ชำระทัวรสวนที่เหลือภายใน 30 วันกอนเดินทาง 

❖ กรณีลูกคาทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอน เดินทาง  

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเต็มจำนวน 100% 

❖ เมื่อทานชำระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับเงื่อน ไขขอตกลงทั้งหมดแลว 

❖ กรุณาสงสำเนาบัตรประชาชน สำเนาพาสปอรตของทาน ชองทางอีเมล หรือชองทาง Line: FaFatravel 

❖ หลักฐานแสดงการรับวัคซีนปองกันโรค COVID-19 จากแอพพลิเคชั่นหมอพรอม
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