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วนัแรก (สนามบนิสวุรรณภมู)ิกรงุเทพฯ – (สนามบนิเช็คหลอบกอ๊ก)ฮอ่งกง   (-/-/D) 
 

 
13.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ 

Royal Jordanian Airlines เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
16.15 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดย สายการบนิ Royal Jordanian Airlines เทีย่วบนิ RJ 182 (บรกิารอาหาร

วา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (บนิดว้ยเครือ่งใหมล่า่สดุโบอิง้ 787-Dreamliner) 
20.05 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย นําทา่นออกเดนิทางจาก

สนามบนิ 

 คํา่               รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)เสริฟ์เมนูซฟีู้ดสดุอลังการ ทีห่มูบ่า้นประมงหลีห่ยูห่มุน่  

 ทีพ่กั KIMBERLEY  HOTEL / TSIM SHA TSUI   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4*ดาว 

http://www.kimberley.hk/eng/home/    

วนัทีส่อง       ฮอ่งกง – Repulse Bay หาดนํา้ตืน้ – Victoria Peak(mid level) – ไหวเ้จา้พอ่กวนอ ูวดัหมา่น
โม – วดัหยวน หยวน ไหวไ้ทส้ว่ยเอีย้ – ไหวเ้ทพแชก๊ง (วดักงัหนั) – โรงงาน JW  – รา้นหยก 

 – ชมอา่ววกิตอเรยี Dinner สดุหรบูนเรอืสําราญ Harbour Cruise Bauhinia (B/L/D) 
 

เชา้             รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที2่)  หลังอาหารเชา้นําคณะเดนิทางสู่ “ 

อา่วนํา้ตืน้ Repulse Bay ” ซึง่เป็นยา่นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวตา่งชาติ  มหีาดทรายสวยงาม
ทีส่ามารถเลน่น้ําได ้ นําทา่นเดนิทางสู่ วัด เจา้แม่
กวนอมิซึง่เป็นสถานทีอ่นัศักดิส์ทิธิข์องฮอ่งกง  ให ้
ทา่นไดก้ราบไหวข้อพรจากเจา้แมก่วนอมิ  เจา้แม่
ทับทมิ , พระสงักจัจาย  และเทพเจา้แหง่โชคลาภ
องคอ์ืน่ๆซึง่สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นทีเ่คารพและสกัการะ
ของ ชาวประมงในอดตีเพือ่ขอพรใหพ้น้จากภยั
ตา่งๆ กอ่นการเดนิทางออกทะเล  นําคณะขึน้สูจ่ดุ
ชมววิ“ วคิทอเรยีพอยท์ Victoria Peak(mid 

level)” ชมความสวยงามของ อา่ววคิทอเรยี  และ
สถาปัตยกรรมสิง่กอ่สรา้งมหัศจรรยย์คุปัจจบุนัอาทิ
เชน่ ตกึ Exchange square 
อาคาร Bank of China Tower , 
ตกึ Hong Kong Bank , อาคาร 
Exhibition Centre ทีใ่ชใ้นพธิสีง่
มอบเกาะฮอ่งกงใหป้ระเทศจนี เมือ่ 1 

กรกฎาคม 1997 
และตกึเอมไพรท์ี่
สงูทีส่ดุ  ณ 
ปัจจบุนั  ฯลฯ  
อสิระกบัการชมววิ
ถา่ยภาพตามอธัยาศัย  จากนัน้นําคณะ ไหว เ้จา้พอ่กวนอู  ทีว่ดัหมา่น

โม Man-Mo Temple วัดนีม้เีทพเจา้หลักสององคค์อื เทพเจา้หมา่น 

เทพเจา้แหง่วรรณคด ีซึง่เป็นตัวแทนของความเฉลยีวฉลาด และเทพ
เจา้โม(เทพเจา้กวนอ)ู เทพเจา้แหง่สงคราม เป็นสญัลักษณ์แหง่ 

http://www.kimberley.hk/eng/home/


2pM Holiday นําทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิรอยัล จอรแ์ดนเนยีน แอรไ์ลนส ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2pm holiday co., ltd. 

99/3 Lumpini Place Rama 9- Ratchada , Tower C ,Rama 9 Rd.,  HuayKwang  , Bangkok Thailand 10310 
Tel: +662 169 3838 (auto.)  Fax: +662 169 3811 ,+662 169 3822  E-mail: 2pmholiday@gmail.com 

ความซือ่สตัย ์ความกตัญํรููค้ณุ ความจงรักภกัด ี
และความกลา้หาญ เชือ่กนัวา่ชาวจนีเคารพกราบไหว ้

เทพเจา้กวนอมูาตัง้แตส่มยัราชวงศส์ยุ (ค.ศ. 581-
618) ทา่นเจา้พอ่กวนอู นัน้เป็นสญัลักษณ์ของความ

เขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตร ูทา่น
เป็นคนจติใจมัน่คงดั่งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก
และไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึ
ขอใหท้า่นชว่ยอดุชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพล้ําแกฝ่่าย
ตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงที่
ซือ่สตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเอง  เครือ่งไหวเ้ทพ
กวนอ ูนัน้นยิมไหวด้ว้ยผลแอปเป้ิล ซึง่ความหมายใน

ภาษาจนีของแอปเป้ิลนัน้ หมายถงึ เดนิทางปลอดภยั  
 

กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที3่)  เสริฟ์เมนูหา่นยา่ง ภตัตาคาร ยงกี ่รา้นสดุยอดหา่น

ยา่งขัน้เทพฯแหง่เกาะฮอ่งกง  หลังรับประทานอาหาร นําคณะสู ่ วดั

หยวนหยวน วัดแหง่พระศาสดาทัง้ 3 เป็นวัดทีแ่ปลกจากวัดอืน่ใน

ฮอ่งกง เพราะทีว่ัด
แหง่นีส้ามารถขอพร
และบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิ์
จากศาสนาพทุธ 

(นกิายมหายาน) , 
ลัทธเิตา๋, ลัทธขิงจื๊อ 

ซึง่เป็น 1 ศาสนา 2 
ลัทธทิีอ่ยูใ่นวถิชึวีติ
ของชาวจนีมานับพันปี 

วัดนีส้รา้งอยูบ่นเนนิเขาตามหลักฮวงจุย้  เป็นวัดขนาดใหญท่ี่
สวยงามมาก  จดุเดน่อยูท่ีว่หิาร  Great Temple of the 

Three Religions หรอื
หอฟ้า บนช ัน้ 2 เป็นวหิาร
ไทส้ว่ยเอีย๊ (Tai Sui) สรา้งดว้ยหนิธรรมชาต ิดา้นหลังรับพลังมงักรจาก
ภเูขา ดา้นซา้ยขวาโอบลอ้มดว้ยมงักรเขยีว ชาวฮอ่งกงรวมถงึชาวไทยเรา
นยิมมาทําพธิแีกช้งหรอืฝากดวงชะตาทีว่ัดนี ้โดยใหเ้ทพเจา้ไทส้ว่ ยเอี๊ยะ 
เทพเจา้ทีค่อยคุม้ครองดแูลดวงชะตาของมนุษยช์ว่ยปกปักรักษาคุม้ครอง 
เพราะทางวัดมเีทพเจา้ไท ้

สว่ยเอี๊ยะครบทัง้ 60องค์

พรอ้มปีเกดิกํากบัไวเ้พือ่
ความสะดวกกบัผูม้าบชูา  

อกีทัง้ยงัประดษิฐาน องคโ์ตว่หมู่หยวนจนุ (Dou Mu Yuan 
Jun) หรอืองคเ์ตา้บอ้  ซึง่เป็นเทพมารดาขององคไ์ทส้ว่ยทัง้ 

60องค์ ทา่นเป็นเทพทีม่ ี 4เศยีร พระพักตรม์ ีสามเนตร ม ี 8
พระหัตถ ์ คูห่นึง่พนมมอื
ไว ้ พระหัตถท์ีเ่หลอื  ถอื 
พระอาทติย ์พระจันทร ์ดาบ 
หอกสัน้ ฯลฯ จากนัน้ ไหว ้
พระขอพรที่ วดัแชก๊งหมงิ  หรอืวดักงัหนันาโชค  ตัง้อยูท่ีตํ่าบลซา่ถิน่  
ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง  เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง  สรา้งขึน้เมือ่  
400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ  ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความ
ศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง  โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แชก๊ง  
และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจําวัด  ตํานานเลา่วา่ในชว่งปลายของ
ราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ  
และเหตกุารณ์นี ้
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ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล  แชก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไป
ปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ได ้

ชือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คย
แพใ้คร  เพราะไมว่า่จะยกทัพไป
ปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะ
เสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ได ้
ชือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไร ้
พา่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวาม
เป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้
ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู  
ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกงถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึ
สํานักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี  ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์
ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว  และวัดแชก๊ง  ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหันนําโชคทีม่ี

ชือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง  
เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้  
เพือ่เสรมิสรา้งบารมี  และศริมิงคลใหก้บัชวีติ
ดว้ยกนัทัง้ส ิน้  จากนัน้ นํา คณะ เยีย่มชม  
โรงงาน  JW ซึง่เป็นโรงงานจวิเวอรร์ีท่ีม่ ี
ช ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบ
เครือ่งประดับทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคา
พเิศษ และรา้นหยกอนัมชีือ่เสยีงชม ป่ีเซีย่ 
สตัวนํ์าโชคลาภและความมัง่ม ี 
 
 

คํา่          รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที4่ ) เสริฟ์บฟุเฟ่ตบ์นเรอืสําราญ Harbour Cruise 

Bauhinia พรอ้มลอ่งเรอืชมอา่ววกิตอเรยียามเย็น เรอืสาํราญฯรอบเวลา 17.45-19.15น.   
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วนัทีส่าม วนัฟรเีดย ์พกัผอ่นอสิระกบัครอบครวั 1วนัเต็ม (ไมม่รีถบรกิาร)    (B/-/-) 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่)  เวลาบรกิารอาหารเชา้ระหวา่ง 06.30-

10.00น.หลังอาหารเชา้อสิระพักผอ่น ,ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยกบัครอบครับฯ เนือ่งโรงแรมทีพั่กอยูใ่นแหลง่
ยา่นชอ้ปป้ิง ทา่นและครอบครัวสามารถเดนิเทา้ชอ้ปป้ิง ไป-กลับโรงแรมทีพ่ัก ไดโ้ดยสะดวกสบายฯ  

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั      อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั (ไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั)   
คํา่           อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ( ไมม่บีรกิารอาหารคํา่)  
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วนัทีส่ ี ่ ศาลเจา้แมก่วนอมิ(ศาลเกา่ยา่นฮงฮอม) – วดัหวงัตา้เซยีน  – กระเชา้นองปิง360องศา(ปิดซอ่ม
บํารงุต ัง้แต ่9ม.ค.2560)  – ไหวพ้ระใหญว่ดัโปหลนิ – ชอ้ปป้ิง City Gate Outlets – สนามบนิ

ฮอ่งกงฯ – กรงุเทพฯ         (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที6่)  หลังอาหารเชา้นําคณะไหวข้อพรที่วดัเจา้

แมก่วนอมิ ยา่นฮงฮอม  เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 

1873  ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กทีไ่มไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แม่

กวนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแน่น

วัด  ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกวา่ทีน่ีแ่มน่มาก! ตรงกลางจะมเีจา้แม่

กวนอนิทรงประดษิฐานอยูบ่นเกา้อี ้ เจา้แมก่วนอมิปางนีม้ชี ือ่เสยีงทางดา้น
การใหกู้เ้งนิ สกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิ  ซึง่
คนสว่นใหญจ่ะนยิมไปในเทศกาลตรษุจนี  เพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปี

ใหม ่ ซึง่ทางวัดจะจําหน่าย

อปุกรณ์สําหรับเซน่ไหว ้  

ประกอบดว้ยเทยีนแดง 1 คู่

, ธปูหอมไมจ้ันทน ์1 หอ่, 
ธปูใหญ ่3 ดอก และชดุกระดาษเงนิกระดาษทอง พรอ้มซองแดง

ไวใ้หผู้ม้าขอพร  (ถา้ไมใ่ชช่ว่งตรษุจนี ใหเ้ตรยีมซองแดงมาเอง) 
แลว้ก็ใสธ่นบตัรตามฐานะและศรัทธา เขยีนจํานวนเงนิทีต่อ้งการ
ลงไป ใสส่กลุเงนิดว้ยยิง่ดี ใสล่งในซองแดง เชน่ใสแ่บงคร์อ้ย ก็

ใหเ้อากระดาษสแีดงหรอืสี

ชมพเูขยีนวา่ “เจา้แมก่วนอมิ

ใหพ้ร “รอ้ยลา้นบาท”” แลว้ก็

ใหเ้ขยีนหนา้ซองเป็นจํานวน

เงนิเทา่กบัในซองวา่ “รอ้ย

ลา้นบาท”  นําเครือ่งชดุไหวว้างไวห้นา้โต๊ะองคเ์จา้แมก่วนอมิ จากนัน้จงึจดุ

ธปูเทยีนอธฐิานสกัการะขอพรโชคลาภ ตัง้จติใหเ้ป็นสมาธ ิอธษิฐานโดยเอย่ 

ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู ่วันเดอืนปีเกดิ นอ้มถงึองคเ์จา้แมก่วนอมิ   และสวดภาวนาใน

ใจวา่ “โอม มณี แปะ มี ่ฮง ” พรอ้มขอพรทีห่วัง  สว่นการขอกูเ้งนิ  ***นํา

ซองอัง่เปาแดงอธษิฐานวา่ “ถา้ลกู ....ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ..... ไดรั้บ 

พรตามจํานวนเงนิทีเ่ขยีนไวใ้นซองภายในปีนีแ้ลว้ ปีหนา้จะกลับมา
ไหวข้อบคณุ และบรจิาคเงนิเขา้วัดจํานวน.......แลว้แตศ่รัทธาคะ่.......

บาท ” แลว้ก็ใหนํ้าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่

กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ 9 รอบ ก็แลว้แตกํ่าลังความตัง้ใจ และ

เก็บซองแดงองัเปานัน้ไว ้  เมือ่ไดเ้วลา
สมควร ก็ลาของไหว ้และนํากระดาษทัง้ชดุ

ไปเผา เมือ่เผาเสร็จใหม้าเคาะระฆงั 3 ท ี

ถอืวา่เสร็จสิน้พธิไีหว ้  จากนัน้ นําคณะไหว ้
พระขอพรสขุภาพ วดัหวงัตา้เซยีน  หรอื 
หวอ่งไทซ่นิ ในสําเนยีงกวางตุง้ เป็นวัดทีม่ี
อายกุวา่ครึง่ศตวรรษ รายลอ้มดว้ยอาคารที่
พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมคีวามงดงามดว้ยอาคารทีต่กแตง่แบบจนีโบราณ แมจ้ะ
ตัง้อยูบ่น ไหลเ่ขาเกาลนู เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกง เชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิแ์ละความเชือ่

ทางศาสนาถงึ 3 ศาสนาไดแ้ก ่เตา๋ พทุธ และขงจื๊อ วัดแหง่นีข้ ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธใินการ ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ
จงึไดรั้บการนับถอืเป็นพเิศษจากบรรดาคนป่วย พบกบัพลังศรัทธา
ของผูค้นทีนํ่า ธปูและสม้ มาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ  

กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที7่)  เสริฟ์เมนู

เป็ดปกักิง่  ภตัตาคาร  ฟ่งชงิ  รา้นอาหารชือ่ดังระดับแนวหนา้
ของฮอ่งกงหลังรับประทานอาหาร นําคณะขึน้ กระเชา้นองปิง
360 เพือ่สมัผัสประสบการณ์อนัน่าตืน่เตน้ ชมววิทวิทัศนห์มูเ่กาะ
ทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงูแบบ 360 องศา ระยะทางกวา่ 5.7 
กโิลเมตร โดยใชเ้วลา 
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ประมาณ 25 นาท ี(เนือ่งจากต ัง้แตว่นัที ่9ม.ค.2560 กระเชา้
นงปิงปิดบรกิาร นาน 5เดอืนตามกําหนดการทีแ่จง้ฯ หาก
เดนิทางในชว่งเวลาดงักลา่วแลว้ คณะมคีวามจําเป็นตอ้งขึน้

ไหวพ้ระใหญท่างรถ) ชมหมูบ่า้น
นงปิง  ทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยู่
ของชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆ
แทรกตัวดว้ยรา้นน้ําชา รา้นอาหาร 
รา้นขายของทีร่ะลกึ ทา่นจะได ้
นมสัการ พระใหญล่ันเตา เป็น
พระพทุธรปูน่ังทําจากทองสมัฤทธิ์
กลางแจง้ทีม่ขีนาด ใหญท่ีส่ดุในโลก มน้ํีาหนัก 202 ตัน ความสงู 24 เมตร 
ทีต่ัง้อยูก่ลางแจง้ของเกาะลันเตา จาอกีทัง้นมสัการ พระโพธสิตัวก์วนอมิ  

พระมญัชูศรโีพธสิตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธสิตัว ์ ณ 
วดัโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็ก
ทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ได ้
เปลีย่นเป็น ศาสนสถานโป หลนิ พรอ้มทัง้มกีารสรา้งอาราม
และโบสถเ์พิม่ขึน้ทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนั 
หลังขึน้กระเชา้ฯขากลับลงมาดา้นลา่งแลว้ หากเวลาอํานวย
อสิระชอ้ปป้ิง สนิคา้เอา้ทเ์ล็ตที่  Citygate Outlets ให ้
ทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย กบั OUTLET สนิคา้แบรนด์
เนมระดับโลกมากมาย เชน่ Coach, Esprit, Polo, 

Raugh Laurence หรอืวา่จะเป็น Burberry รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ี
Supermaket ขนาดใหญใ่หท้า่นไดจ้ับจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

 
 

18.00 น.  สมควรแกเ่วลานําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง (กรณุาตรงตอ่เวลานดัหมาย)เพือ่เตรยีม
เดนิทางกลับประเทศไทย 

21.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ Royal Jordanian Airlines เทีย่วบนิที ่RJ183 (บรกิารอาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)(บนิดว้ยเครือ่งใหมล่า่สดุโบอิง้ 787-Dreamliner) 

23.25 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภีาพ 
 
 
 

หมายเหต ุ เทีย่วบนิราคา และรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

วนัเดนิทาง 
เด็ก(มเีตยีง) , ผูใ้หญ ่ เด็ก 2-6ปี (ไมม่เีตยีง) พกัเดีย่ว 

พกัหอ้งละ 2-3ทา่นละ พกักบัผูใ้หญอ่กี2ทา่นละ เพิม่ 

  20–23 พฤษภาคม 2560 

31,900฿ 29,900฿ 8,900฿ 
    17–20 มถินุายน 2560 

           15–18 กรกฎาคม 2560 

             19–22 สงิหาคม 2560 
 

<<<<< สนใจเดนิทางดว้ยต ัว๋ช ัน้ธุรกจิฯ สอบถามราคาเพิม่เตมิ >>>>> 
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อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / คา่อาหาร และ
เครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่ก 3 คนื / คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(สายการบนิรอยัลจอรแ์ดนฯฯ)  
/ คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้/ คา่วซีา่เขา้เมอืงจนีเป็นวซีา่กรุ๊ป (กรณีทีม่วีซีา่จนีอยูแ่ลว้ไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได)้ / คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศก์
บรกิารตลอดการเดนิทาง  
 

อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
/ คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิ 1ใบ หรอืน้ําหนักเกนิ 20 กก.(สายการบนิรอยัลจอรแ์ดนฯฯ)  / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% / คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + 
คา่ทปิคนขับรถ + คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์รวม 180$HKD ตอ่ลกูทัวร ์1ทา่น ตลอดทรปิ 
 

หมายเหต ุ
 

 ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสีนั บรรยากาศใน
สถานทีจ่รงิอาจไมเ่หมอืนในภาพขา้งตน้ เนือ่งจากสภาพอากาศ ,ชว่งเวลา ,แสง ,ฤดกูาล อืน่ๆเป็นตน้ ภาพทีใ่ช ้

แสดงในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ ,รถไฟ โรงแรมทีพั่กในตา่ง 
ประเทศ หรอืเหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯ  จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง 
เป็นสําคัญ 

 กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆเกดิขึน้
และมเีหตทํุาใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกวา่จะไดรั้บ
การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม รถไฟ หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและ โรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 บรษัิทฯ  จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ 
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ  ก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาติ
หรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

 ระหวา่งการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบทรัพยส์นิของตนเอง 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน  และตัวแทนของบรษัิท ฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางตํา่กวา่ 15 ทา่น  

 กรณีลกูทัวรจ์ะซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยันการออกกรุ๊ปทีแ่น่นอนจากบรษัิททัวร์
เสยีกอ่น มฉิะนัน้ทางบรษัิททัวรจ์ะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 การทอ่งเทีย่วประเทศจนี ,ฮอ่งกง นัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดังกลา่ว  คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้ง
จา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 10,000บาท 
 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วนัทาํการ 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทัง้หมด 
 แจง้ลว่งหนา้ 30-44 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําตั๋วทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1-15 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 
 ** กรณีเจ็บป่วย ** จนไมส่ามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ  จะ

ทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป  แตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วทา่นละ 5,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี** 



2pM Holiday นําทา่นเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิรอยัล จอรแ์ดนเนยีน แอรไ์ลนส ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2pm holiday co., ltd. 

99/3 Lumpini Place Rama 9- Ratchada , Tower C ,Rama 9 Rd.,  HuayKwang  , Bangkok Thailand 10310 
Tel: +662 169 3838 (auto.)  Fax: +662 169 3811 ,+662 169 3822  E-mail: 2pmholiday@gmail.com 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

Tel: 02 169 3838 (auto) 
Hot Line : 089 923 8313 

Fax: 02 169 3811  , 02 169 3822 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 
           FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                       ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 
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