
 

 

รหัสทัวร 1900096 
ทัวรฮองกง 3 วัน 2 คืน (CX) 
ขึ้นกระเชาลอยฟ�านองปง   ไหวพระใหญโป�วหลินเกาะลันตา  ไหวพระขอพรวัดแช
กงหมิว – วัดหวังตาเซียน  ชอปปم�งจิมซาจุยและโอเช่ียนเทอรมินอล 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

06.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เคานเตอร M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเคร่ือง 

08.15 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการบิน 
Cathay Pacific 

 ** บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
12.10 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ

เรียบรอย   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 นําทานเดินทางสู เกาะลันเตา  เปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมดของ

ฮองกง เปนที่ ต้ังของสนามบินนานาชาติเช็กแล็บก็อก และยังมีแหลงทองเที่ยวอันมี
เอกลักษณระดับโลกของฮองกง นําทานสัมผัสกับประสบการณที่นาต่ืนตาต่ืนใจกับ 
กระเชาลอยฟ�านองปง (Ngong Ping Skyrail 360)  เสนทางการทองเที่ยวบนรถ
กระเชาเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามไดแบบพาโนรามิค เช่ือมจากใจกลาง
เมืองตุงชุงถึงหมูบานนองปง บนเกาะลันเตา ระยะทางกวา 5.7 ก.ม. จากรถกระเชาทาน
จะไดชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮองกงทิวทัศนเหนือทองทะเลของ
ทะเลจีนใต ทิวทัศนของเนินเขาอันเขียวขจี ลําธาร น้ําตกและป�าอันเขียวชอุมของอุทยาน
ลันเตาเหนือ กระเชาไปถึงสุดทางที่ หมูบานนองปง หมูบานสวยงามที่สรางแบบ
สถาปตยกรรมจีน มีอากาศที่เย็นสบาย ขางทางเต็มไปดวยรานอาหาร รานขายมากมาย 
นอกจากน้ียังมีเซเวน และรานกาแฟดังอยาง Starbuck จากน้ันทานก็จะพบกับ พระ
ใหญโป�วหลิน แหงเกาะลันเตาซึ่งเปนพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก 
องคพระทําขึ้นจากการเช่ือมแผนทองสัมฤทธิ์ กวา 200 แผน เขาดวยกัน น้ําหนักรวม 
250 ตัน และสูง34เมตร หันพระพักตไปทางดานทะเลจีนใตและมองอยางสงบลงมายัง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮองกง – กระเชานองปง 360 –  หมูบานนองปง – พระใหญโป�วหลิน –  
อิสระชอปปم�ง City Gate Outlet                                                                  



 

 

หุบเขาและโขดหินเบ้ืองลางซึ่งเปนพระพุทธรูปน่ัง ทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญ
ที่สุด จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปم�ง
สินคาตามอัธยาศัยพบกับOUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมายเชนCOACH, 
ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือวาจะเปนBURBERRY รวมทั้งรองเทา
กีฬามากมายหลายยี่หอและช้ันใตดินจะมีSUPERMARKET ขนาดใหญใหทานไดจับจาย
กันไดอยางจุใจ**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

พักที่ SAV Hotel / Penta Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา ณ เมืองฮองกง 
 

วันที่ 2 
วัดแชกงหมวิ – วัดหวงัตาเซียน – โรงงานจวิเวอรี่ – รานหยก – เจาแมกวนอิม หาดรี
พัลสเบย – จดุชมววิ วคิตอเรียพคี (รถรางขึ้นพีคแทรม) - ชอปปم�งจมิซาจุยและโอเช่ียน
เทอรมนิอล                                                                                             

เชา รับประทานอาหารเชาแบบต่ิมซํา ณ ภตัตาคาร (2) 
จากน้ันนําทานสู วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)  เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมที่วัดน้ีเปนวัดเล็กๆ
เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหมวัด เรือนใหม
สรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือที่ 50,000 ตารางฟุตดานในมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกง
ซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงน้ีซ่ึงทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณและมีกังหันอยู
หลายตัวมีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหันหรือที่เรียกวากังหัน
นําโชคเพื่อหมุนแตสิ่งดีๆเขามาในชีวิตและปดเป�าสิ่งที่ไมดีออกไป โดยความหมายของ
ใบพัดทั้งสี่ดังน้ี 
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย  
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน 
ใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา  
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ  
และกอนที่ทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพื่อความเปนศิริ
มงคลหลังจากน้ันนําทานไหวพระขอพรตอ ณ วัดหวังตาเซียน  เปนวัดที่มีอายุกวา
คร่ึงศตวรรษรายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแหงน้ีขึ้นช่ือดาน



 

 

อิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ จึงไดรับการนับถือเปนพิเศษจากบรรดาคน
ป�วย จากน้ันนําทานสู โรงงานจิวเวอร่ี  ที่โดงดังที่สุดบนเกาะฮองกง ที่ไดแรงบันดาล
ใจนํากังหันมาพลิกแพลงเปนจี้ลอมเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดังมาจัดวางตําแหนงของ
เพชรแตละเม็ดซึ่งถือเปนเคร่ืองรางตามหลักฮวงจุย ซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก “แซ
กงเมี๋ยว” กังหันใหญ 4 ใบพัดที่ชาวฮองกงเลื่อมใสศรัทธาที ่“วัดเชอกุง” ซึ่งเปนวัดที่
ดังมากและมีตํานานความเช่ือมายาวนานวาคนที่มีเคราะหเมื่อจับใบพัดของกังหัน
หมุนไปโดยรอบแลวจะทําใหชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งช่ัว
รายตางๆออกไปได  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
นําทาน ชมรานหยก สินคาขึ้นช่ืออีกอยางของจีน แผนดินใหญ ที่ไมวาทานจะเดินทางไป
เมืองไหนของประเทศจีน ทานจะไดเขาชมรานหยก ทานสามารถเลือกซื้อหยกที่มีการ
ดัดแปลงเปนเคร่ืองบูชาตางๆ ทั้งปم�เซ๊ียะกําไลหยก, จี้หยก และอ่ืนๆ อีกมากมาย นําทาน 
นําทานสัมผัสประสบการณทีไ่มควรพลาดในการมาเที่ยวฮองกง แลวนําทาน น่ังรถรางพีค
แทรม (รวมรถราง 1 เที่ยว) สูจุดชมวิวบนยอดเขาเดอะพีค รถรางจะเคลื่อนผานวิว
ทิวทัศนในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไมไดแลวไมวาจะเปนวิวของตึกสูงระฟ�าของเกาะ
ฮองกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอายวิคตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเปนพาหนะ
เกาแกที่สุดของฮองกงเปดใหบริการมาต้ังแตปค.ศ.1888 ถือวาเปนแหงแรกในเอเชียเดิม
เปนรถรางที่ใชพลังงานไอน้ําในการขับเคลื่อนแตในปค.ศ. 1926 ก็ไดถูกเปลี่ยนมาเปน
ระบบเกียรไฟฟ�าและเปลี่ยนเปนการควบคุมดวยระบบไมโครโพรเซสเซอรซึ่งเปนระบบ
ใหมลาสุดจากประเทศสวิตเซอรแลนดในปค.ศ.1989 จากน้ันนําทุกทานสู  REPULSE 
BAY  หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงน้ีสวยทีสุดแหงหน่ึงและยังใชเปนฉากในการถายทํา
ภาพยนตรไปหลายเร่ืองมีรูปปم�นของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหว ซึ่งทําหนาที่ปกป�อง
คุมครองชาวประมงโดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาดนมัสการขอพร
จากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคลขามสะพานตออาย ุหลังจาก
น้ันนําทานเดินทางสู ยานจิมซาจุยและโอเซี่ยนเทอรมินอล ใหทานอิสระชอปปم�งเลือกซื้อ



 

 

สินคาฝากคนที่ทานรักทางบาน สนุกสนานกับการเลือกสินคาราคาพิเศษอาทิเชนเสื้อผา,
รองเทา,กระเป�า,เข็ดขัด,น้ําหอมสินคาแบรนดช่ือดังตางๆ ทั้ง Bvlgari, BURBERRY, 
Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miu miu, ST. MICHEL, TOY 
R’ US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, 
ESPRIT, G2000  **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที ่SAV Hotel / Penta Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา ณ เมอืงฮองกง 
 

วันที่ 3 อิสระทองเที่ยวช็อปปم�งตามอัธยาศัย หรือซือ้บัตรเขาสวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด– 
กรุงเทพ                                            

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4) 
 ใหทานอิสระทองเที่ยว หรือ ช็อปปم�งตามอัธยาศัย  

หมายเหตุ: Check Out โรงแรม ไมเกิน 12.00 น. นํากระเป�า สมัภาระลงมาฝาก
ไวที่ Looby ของโรงแรม รถจะมารับลกูคาที่โรงแรม ประมาณ 18.00 น. เพื่อนาํ
ลูกคาเดินทางไปสูสนามบิน 

 แหลงทองเที่ยวแนะนํา :ยานมงกก  
ยานมงกก เปนอีกยานที่มีความคึกคักมาก ๆ เพราะเปนแหลงชอปปم�งที่ดีที่สุดอันดับ
ตน ๆ ของฮองกง มีทั้งตรอกซอยที่ขายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา รองเทา กระเป�า
แฟช่ัน ราคาไมแพง รวมไปถึงรานขายของฝากของที่ระลึกหลากหลายแบบ ถา
อยากชอปปم�งสินคาแฟช่ัน ราคาเบา ๆ  แนะนําใหไป Ladies Market ซึ่งมีลักษณะ
คลายกับตลาดนัดกลางคืนในบานเราน่ันเอง  

 ยานจิมซาจุย  
ขาชอปทัง้หลาย ถาไมไดมาชอปปم�งในยานน้ีจะถอืวาพลาดมาก โดยเฉพาะใครที่ชอบ
สินคาแบรนดเนม ในยานน้ีมีหลากหลายแบรนดดังระดับโลกใหเดินเลือกซือ้สินคากัน
อยางจุใจ และมกัจะมกิีจกรรมจัดลดราคาอยูบอยคร้ัง บอกเลยวาขาชอปตองไป 
 
 
 



 

 

 Sky 100   
อีกหน่ึงประสบการณที่อยากใหคุณไดสมัผัสในฮองกง กับการชมอาววคิตอเรียและตึก
สูงระฟ�ามากมายในฮองกงจากจดุชมววิบนตึก Sky 100 ซึ่งเปนตึกที่สงูที่สุดในฮองกง มี
ความสูงราว ๆ 393 เมตร โดยที่จดุชมววิดานบนน้ันสามารถมองเห็นววิทวิทศันได
กวางไกล แบบ 360 องศา ไมวาจะมาเที่ยวชมเวลาไหน ก็ประทบัใจไมแพกัน  

 
ชิงชาสวรรคยกัษ (The Hongkong observation Wheel)  
การน่ังชิงชาสวรรคยกัษทีฮ่องกงก็เปนอีกประสบการณที่นาลิม้ลองเมือ่ไปเที่ยวฮองกง 
ชิงชาสวรรคยกัษ น้ีมคีวามสูงมากถึง 60 เมตร แตละกระเชาจะบรรจคุนได 8 คน และ
หากใครอยากเซอรไพรสแฟน กม็กีระเชาพิเศษไวรับรอง ซึ่งมกีารจดัโตะดินเนอรสุด
หรูหรา พรอมทัง้อาหารและเคร่ืองดืม่สดุพรีเมยีม เปดใหเขาชมทกุวัน คาตั๋วขึ้นกระเชา
สําหรับคนทัว่ไปจะอยูทีค่นละ 100 ดอลลารฮองกง  

 
Avenue Of Stars 
ชมรอยประทับมือของบุคคลที่มช่ืีอเสียงริมอาววคิตอเรีย ที่เปนแรงบันดาลใจของโลกฮอล
ลีวูดตะวันออกกวารอยฝ�ามอื อาทิ ฉีเคอะ,  
เหลียงเฉาเหวย, จางมานอวี้, เจ็ท ล,ี มิเชล โหยว ยงัไมรวมถึง 
คนดังอ่ืนๆ ที่ไดประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต หรือ ทานสามารถซือ้บัตรเขา  
สวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด (HONGKONG DISNEYLANDS) 
ผูใหญจายเพิ่มทานละ 2,500 บาท / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป  
จายเพิ่มทานละ 2,200 บาท  
(ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) บัตรเขาสวนสนุกสามารถเลนเคร่ืองเลนแบบไมจํากัด
จํานวนคร้ังภายใน 1 วัน  นําทานเดินทางเขาสูอาณาจักรแหงเวทยมนตร ที่ไดรับแรง
บันดาลใจจากเทพนิยายในฝน สํารวจดินแดนทั้ง 7 แหง ที่เต็มไปดวยมนตมายา ความ
สวยงาม ความต่ืนเตน ประทับใจกับเคร่ืองเลนมากหลากหลายชนิด สัมผัสตัวการตูน
ดิสนียที่ทานช่ืนชอบและรวมชมขบวนพาเหรดของเหลาการตูนที่แสนยิ่งใหญตระการตา 

 
 



 

 

****** FLIGHT CX 703 ****** 
16.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK  
 ***กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย*** 
19.50 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที ่CX703 
 **บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
21.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพและ

ประทบัใจ 
****** FLIGHT CX 617 ****** 
17.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK  
 ***กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย*** 
21.35 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที ่CX617 
 **บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
23.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพและ

ประทบัใจ 
****** FLIGHT CX 709 ****** 
18.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK  
 ***กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย*** 
22.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที ่CX709 
 **บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพและ

ประทบัใจ 
 
 
 



 

 

 

 

สายการบินคาเธยแปซิฟค CATHAY PACIFIC (CX) 
ขาไป CX700 BKK - HKG 08.25 – 12.10 

สายการบินคาเธยแปซิฟค CATHAY PACIFIC (CX) 
ขากลับ CX709 HKG - BKK 22.00 – 23.55 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟรมกอน
ประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบิน
คอนเฟรมกับเจาหนาที่กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและ
เวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชนความลาชาของเที่ยวบิน 
การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆทีอ่ยูเหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบ
และไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทกุกรณี 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ  

2 ทาน 
พักเดี่ยว เที่ยวบิน 

05 – 07  เมษายน 2562 (วันจักรี) 18,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.25-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.15 

19 – 21  เมษายน  2562 17,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.25-12.10 
CX703 HKGBKK 19.50-21.50 

 27 – 29  เมษายน  2562 17,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.25-12.10 
CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

24 – 26  พฤษภาคม  2562 15,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.25-12.10 
CX703 HKGBKK 19.50-21.50 

31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 15,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.25-12.10 
CX703 HKGBKK 19.50-21.50 

02 – 04  มิถุนายน 2562 15,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.25-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

22 – 24  มิถุนายน 2562 15,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.25-12.10 
CX709 HKGBKK 22.00-23.55 

:: ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก :: 
ราคาอ่ืนๆ 

1. ทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเคร่ืองบินราคา 9,900 บาท/ทาน 
3. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับเจาหนาท่ี 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิ้น) กําหนดใหมีการ
ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตอง
รบกวนทุกทานแวะชม ซือ้หรือไมซือ้ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  และถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตนคาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 

  คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน  
**เน่ืองจากหองพักโรงแรมในฮองกงจะมีขนาดเล็ก หองพักสําหรับ 3 ทาน ขนาดของหองจะ
เทากันกับหองพัก 1 ทาน หรือ 2 ทาน พื้นที่ใชสอยก็อาจจะไมเพียงพอ ฉะน้ันหากลูกคาตองการ
พักดวยกัน 3 ทาน กรุณายอมรับขนาดหองพักของโรงแรมในฮองกง เพื่อไมใหเกิดปญหาที่หนา
งาน 

  **ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหารหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจดัหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป** 

  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
  เจาหนาที่บริษัทฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน ไมเกิน 30 กิโล / ทาน 
  คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 

1,000,000 บาท 
 
 
 

**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน ** 
**คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ หัวหนาทัวร** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน  10 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรเดินทาง 

ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา 
สําคัญมาก!!! กรุณาอานและทําความเขาใจ 
PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 

ขนาดของรถบัสที่ใชในการเดินทาง จะจัดตามจํานวนของผูเดินทาง ทั้งน้ีจะคํานึงถึงความ
สะดวกสบายของการเดินทาง และผูเดินทางเปนหลัก 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
× คาธรรมเนียมวีซาเด่ียว สําหรับลูกคาตางชาต ิ
× คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม 
× คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คาโทรศัพท 

มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
× คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
× ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการ

บริการ) 
 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

  ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
  ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจํา 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 
  กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 

ตองมีการการันตีมดัจําที่น่ังกบัทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CharterFlight 
และโรงแรมที่พกัตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคามดัจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา
ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

  สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด 



 

 

  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 
**สําคัญ!! บริษัทฯ ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและฮองกง เซินเจิ้น 
จูไห ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมือง
ดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมคัคเุทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น** 
 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 
  สําหรับผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง

รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง 
  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควา

กรุปมีการ คอนเฟริมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
  สําหรับ ลกูคาชาวตางชาต ิเก็บเพิ่ม 3,500 บาท/ทาน (ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและลกูคา

เปนผูดาํเนินการยื่นวีซาเอง บริษัททวัรไมสามารถแทรกแซงได) 
  ราคาทัวรใชต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได ตองเดินทางไป-กลับตามวัน

เดินทางที่ระบุเทาน้ัน 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 

15 คนขึ้นไป 
  ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคา

ภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณี

ที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน 
การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร 
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง หรือ
จากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 



 

 

  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น 

  กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-
ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดก็ตาม 

  กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮองกง 


