
 

 

 

 
 
 
 

รหัวทัวร ZAT1900513 
ทัวรฮองกง 3 วัน 2 คืน (CX) 
เกาะลันเตา หมูบานนองปง พระใหญโป�วหลนิ CITYGATE OUTLET MALL วัดหยวนหยวน วัด
เจาแมกวนอิม วัดแชกงหมิว วัดหวังตาเซียน วัดนางช ีน่ังรถรางพีคแทรม ชมหาดทราย 
REPULSE BAY วัดหมันโหมว ชมวิว วิคตอเรยีพีค 
 
 

 

         
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

06.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เคานเตอร M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง 
08.15 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการ

บิน Cathay Pacific 
 ** บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 
12.10 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ

เรียบรอย   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 นําทานเดินทางสู เกาะลันเตา  เปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมด

ของฮองกง เปนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติเช็กแล็บก็อก และยังมีแหลงทองเที่ยว
อันมีเอกลักษณระดับโลกของฮองกง นําทานสัมผัสกับประสบการณที่นาต่ืนตาตื่นใจ
กับ กระเชาลอยฟ�านองปง (Ngong Ping Skyrail 360)  เสนทางการทองเที่ยว
บนรถกระเชาเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามไดแบบพาโนรามิค เชื่อมจาก
ใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบานนองปง บนเกาะลันเตา ระยะทางกวา 5.7 ก.ม. จากรถ
กระเชาทานจะไดชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮองกงทิวทัศน
เหนือทองทะเลของทะเลจีนใต ทิวทัศนของเนินเขาอันเขียวขจี ลําธาร น้ําตกและป�า
อันเขียวชอุมของอุทยานลันเตาเหนือ กระเชาไปถึงสุดทางที่ หมูบานนองปง หมูบาน
สวยงามที่สรางแบบสถาปตยกรรมจีน มีอากาศที่เย็นสบาย ขางทางเต็มไปดวย
รานอาหาร รานขายมากมาย นอกจากน้ียังมีเซเวน และรานกาแฟดังอยาง 
Starbuck จากน้ันทานก็จะพบกับ พระใหญโป�วหลิน แหงเกาะลันเตาซึ่งเปน
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก องคพระทําขึ้นจากการเชื่อม
แผนทองสัมฤทธิ ์กวา 200 แผน เขาดวยกัน น้ําหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร 
หันพระพักตไปทางดานทะเลจีนใตและมองอยางสงบลงมายังหุบเขาและโขดหิน
เบ้ืองลางซึ่งเปนพระพุทธรูปน่ัง ทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุด จากน้ันให

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮองกง – หมูบานนองปง – อิสระชอปปم�ง City Gate Outlet     ( - / 
กลางวัน / เย็น ) 



 

 

ทานอิสระชอปปم�งที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอปปم�งสินคา
ตามอัธยาศัยพบกับOUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมายเชนCOACH, 
ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือวาจะเปนBURBERRY รวมทั้ ง
รองเทากีฬามากมายหลายยี่หอและชั้นใตดินจะมีSUPERMARKET ขนาดใหญให
ทานไดจับจายกันไดอยางจุใจ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
 พักที่  SAV Hotel/ BEST WESTERN GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา ณ เมืองฮองกง 
 

วันที่ 2 

ติ่มซํา –  วัดหยวนหยวน – วัดเจาแมกวนอิม –  โรงงานจิวเวอร่ี – รานหยก –  วัดแช
กงหมิว  –   
วัดหวังตาเซียน  –  วัดชีหลิน                                                             
( เชา / กลางวัน / เย็น )                                                                                 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร (3) 
นําทานชม วัดหยวนหยวน เปนวัดขนาดใหญบนพื้นที่กวา 40,000 ตารางเมตร
แหงน้ี เปนวัดแหงเดียวในฮองกงที่บูชาท้ังศาสนาพุทธ ลัทธิเตา และขงจื้อ จุดเดนอยู
ที่วิหาร Great Temple of the Three Religions หรือ หอฟ�า ที่สรางขึ้นดวย
หินธรรมชาติ เหมือนหอฟ�า Tian Tan ในปกกิ่ง ภายในมีเทพเจาและพระศาสดา
ของทั้งศาสนาพุทธ ขงจื้อ และเตา และเทพเจาตามโหราศาสตรดวงจีนท่ีสัมพันธกับ
ปนักกษัตรหรือปเกิด หรือที่เรารูจักในนามไทสวยเอ๊ีย Tai Sui เทพเจาผูคุมครอง
ดวงชะตาซึ่งเปนเทพเจาท่ีเปนที่ยอมรับนับถือกันมากที่สุดของลัทธิเตา   
จากน้ันนําทานชม วัดเจาแมกวนอิม หรือ Hung Hom Kwun Yum  Temple 
เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ. 1873 ถึงแมจะเปนวัดขนาดเล็กแตเปน
วัดเจาแมกวนอิมที่ชาวฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนน
วัด ถาใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกวาที่ น่ีแมนมาก ที่พิเศษกวาน้ันนอกจาก
สักการะขอพรแลวยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย  ซึ่งคนสวนใหญ



 

 

จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเปนศิริมงคลในเทศกาลปใหม ซึ่งทางวัดจะ
จําหนายอุปกรณสําหรับเซนไหวพรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เมื่อสักการะขอพร
โชคลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนาองคเจาแม 
กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงน้ันไวซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงิน
ที่ทางวัดจะเขียนไวมากนอยแลวแตโชค(สวนใหญจะเกินลานขึ้นไป) ถาหากเรา
ประสพความสําเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮองกงอีกก็คอยกลับไปทําบุญ โดยการซื้อ
กระดาษไหวเจาไปสักการะ 
แลวนําทานสู โรงงานจิวเวอรี่  ที่โดงดังที่สุดบนเกาะฮองกง ที่ไดแรงบันดาลใจนํา
กังหันมาพลิกแพลงเปนจี้ลอมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตําแหนงของเพชร
แตละเม็ดซึ่งถือเปนเครื่องรางตามหลักฮวงจุยซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก“แซกง
เมี๋ยว”กังหันใหญ4 ใบพัดที่ชาวฮองกงเลื่อมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ่งเปนวัดที่ดัง
มากและมีตํานานความเชื่อมายาวนานวาคนที่มีเคราะหเมื่อจับใบพัดของกังหันหมุน
ไปโดยรอบแลวจะทําใหชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วราย
ตางๆออกไปได 
หลังอาหารนําทาน ชมรานหยก สินคาขึ้นชื่ออีกอยางของจีน แผนดินใหญ ที่ไมวา
ทานจะเดินทางไปเมืองไหนของประเทศจีน ทานจะไดเขาชมรานหยก ทานสามารถ
เลือกซื้อหยกที่มีการดัดแปลงเปนเครื่องบูชาตางๆ ทั้งปم�เซี๊ยะกําไลหยก, จี้หยก และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
จากน้ันนําทานสู วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)  เม่ือ 300 กวาปที่แลวเดิมที่วัดน้ีเปนวัด
เล็กๆเปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหมวัด 
เรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุตดานในมีรูปปم�นสูงใหญ
ของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงน้ีซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบ
โบราณและมีกังหันอยูหลายตัวมีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตอง
หมุนกังหันหรือที่เรียกวากังหันนําโชคเพื่อหมุนแตสิ่งดีๆเขามาในชีวิตและปดเป�าสิ่ง
ที่ไมดีออกไป โดยความหมายของใบพัดทัง้สี่ดังน้ี 



 

 

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน 
ใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนา
ทุกประการ  
และกอนที่ทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพ่ือความเปนสิริ
มงคล หลังจากน้ันนําทานไหวพระขอพรตอ ณ วัดหวังตาเซียน เปนวัดที่มีอายุกวา
ครึ่งศตวรรษรายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแหงน้ีขึ้นชื่อดาน
อิทธิฤทธิ์ในการชวยรักษาคนเจ็บ คนป�วย ขอเร่ืองสุขภาพ ขอพร ขอความสําเร็จ ท้ัง
ในดานโชคลาภ และสติปญญา นอกจากน้ียังมี จุดผูกดายแดงขอความรักที่ เทพเจา
หยกโหลว หรือแปลวาเทพเจาแหงความรัก มี 3 องค สีทองอราม จะเห็นวามีสาย
โยงเหมือนเปนดายสีแดงใหญๆ เชื่อมทานทั้ง 3 ไว องคกลางคือ องคทานเทพ ใน
มือทานถือเหมือนตํารา ขางซายเปนเทพเจาสาว และขางขวาเปนเทพเจาบาว ผูคน
มักจะมีผูกดายเพื่อขอเน้ือคู ขอใหความรักสมหวัง  
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดนางชี (Chi Lin Nunnery) ตกแตงสไตลราชวงศถัง 
สํานักชีฉีหลินเปนกลุมอารามขนาดใหญที่มีสถาปตยกรรมไมท่ีงดงาม โครงสรางของ
วัดน้ีจะไมใชตะปูตอกเลยแมแตที่เดียว และใชไมอยางเดียว โดยเร่ิมกอสรางขึ้นในป 
1934 โดยเงินบริจาคของประชาชน และกอนจะไดรับการบูรณะใหมในรูปแบบของ
ราชวงศถัง ในป 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวที่ใหความ
สงบแกดวงวิญญาณ นอกจากน้ี สํานักชีแหงน้ียังประกอบไปดวยโถงอารามหลาย
โถง บางโถงมีรูปปم�นทอง ดินเหนียว และไมเปนตัวแทนของสิ่่งศักดิ์สิทธิ์ เชน พระ
ศากยมุนีและพระโพธิสัตว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
พักที่  SAV Hotel/ BEST WESTERN GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา ณ เมืองฮองกง 

 
 



 

 

วันที่ 3 
ติ่มซํา – ชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้นพีคแทรม)  –  เจาแมกวนอิม หาดรีพัลสเบย –   
วัดหมันโหมว  –  ชอปปم�งจิมซาจุยและโอเช่ียนเทอรมินอล – กรุงเทพ        (เชา / 
กลางวัน / -) 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร (6) 
นําทาน น่ังรถรางพีคแทรม (รวมรถราง 1 เที่ยว) สูจุดชมวิวบนยอดเขาเดอะพีค 
รถรางจะเคลื่อนผานวิวทิวทัศนในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไมไดแลวไมวาจะเปน
วิวของตึกสูงระฟ�าของเกาะฮองกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอายวิคตอเรียและ
เกาลูนพีคแทรมเปนพาหนะเกาแกที่สุดของฮองกงเปดใหบริการมาตั้งแตปค.ศ.
1888 ถือวาเปนแหงแรกในเอเชียเดิมเปนรถรางที่ใชพลังงานไอนํ้าในการขับเคลื่อน
แตในปค.ศ. 1926 ก็ไดถูกเปลี่ยนมาเปนระบบเกียรไฟฟ�าและเปลี่ยนเปนการ
ควบคุมดวยระบบไมโครโพรเซสเซอรซึ่ งเปนระบบใหมลาสุดจากประเทศ
สวิตเซอรแลนดในปค.ศ.1989  
จากน้ันนําทานชมหาดทราย REPULSE BAY  หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงน้ีสวย
ทีสุดแหงหน่ึงและยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่อง พรอม
สักการะเจาแมกวนอิม และเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมง
โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาดนมัสการขอพรจากเจาแม
กวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเปนสิริมงคลขามสะพานตออายุ  
แลวนําทานชม วัดหมันโหมว เปนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อีกวัดหน่ึง ที่เปนที่นิยมสักการะและ
ขอพร ของคนฮองกง ภายในวัดมีเทพเจา 2 องค คือ เทพเจาหม่ัน (หม่ันเชิงไตกวั้น) 
และ เทพเจาโหมวไต (กวานไตกวั้น) เทพเจาหมั่นไตกวั้น จะมีปากกาอยูในกํามือ 
สวนเทพเจาโหมวไตกวั้น หรือ เทพเจากวนอู จะมีถือมีดอยูในมือ วัดน้ีมีเรื่องเลา
นาสนใจอยูวา คนฮองกงสมัยกอนน้ันจะไมชอบที่จะไปโรงพัก ฉะน้ันเมื่อเกิดเรื่อง
อาชญากรรมขึ้นมาอยางเชน ของหาย หรือมีขโมย แลวตองการคนหาความจริง 
คูกรณีจะไปที่วัดน้ี จะเขามาสาบานตอหนาองคเทพเจาโมไตหรือองคเทพเจากวนอู 
โดยคนที่กลาสาบานจะเปนคนพูดจริง สวนคนที่ไมกลาสาบานจะเปนคนผิดหรือเปน



 

 

ขโมย สวนเทพเจาหมั่นไตกวั้น จะดูแลเกี่ยวกับเอกสาร และหนังสือตางๆ ฉะน้ันคน
ฮองกงจะพาบุตรหลานไปกราบไหว และขอใหลูกหลาน เรียนหนังสือเกง สอบไดดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
หลังรับประมานอาหารนําทานเดินทางสู ถนนนาธาน ยานจิมซาจุยและโอเซี่ยน
เทอรมินอล ใหทานอิสระชอปปم�งเลือกซื้อสินคาฝากคนที่ทานรักทางบานสนุกสนาน
กับการเลือกสินคาราคาพิเศษอาทิเชนเสื้อผา,รองเทา,กระเป�า,เข็ดขัด,น้ําหอมสินคา
แบรนดชื่อดังตางๆท้ังBvlgari, BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, 
Louis vuitton, miumiu, ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, 
TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000 
 

17.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรง                    
ตอเวลานัดหมาย*** 
21.35 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX617 
 **บรกิารอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
23.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพ
และประทับใจ 
*************************************************************************************** 
 
18.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรง
ตอเวลานัดหมาย*** 
22.25 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX709 
 **บรกิารอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
00.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพ
และประทับใจ 
*************************************************************************************** 

 
 
 



 

 

 

 
อัตราคาบริการ 

 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 ทาน พักเด่ียว เท่ียวบิน 

 
21 – 23 กรกฎาคม 62 

 
16,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-
23.30 

11 – 13   สิงหาคม  62 
(วันแม) 19,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-
23.40 

30 สิงหาคม – 01 กันยายน 
62 17,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-
23.55 

20 – 22  กันยายน  62 17,900.- 5,900.- 

CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-
23.55 

 ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก  
 
ราคาอ่ืนๆ 

1. ทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครือ่งบินราคา 10,900 บาท/ทาน  
3. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับเจาหนาท่ี 



 

 

 
หมายเหต ุ 
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซิน
เจิ้น) กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวทั่วไปไดรูจัก ในนามของราน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวร
ดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกราน
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ
บังคบัใดๆ ทั้งสิ้น  และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัท
จะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 
 
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน 

** 
**คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ หัวหนาทัวร** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน  9 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรเดินทาง 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ 

เปลี่ยนแปลงราคา 
 

สําคัญมาก!!! กรุณาอานและทําความเขาใจ 
PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-

กลับ 
ขนาดของรถบัสท่ีใชในการเดินทาง จะจัดตามจํานวนของผูเดินทาง ทั้งน้ีจะคํานึงถึงความ

สะดวกสบายของการเดินทาง และผูเดินทางเปนหลัก 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตนคาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 



 

 

 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับ
เดียวกัน **เน่ืองจากหองพักโรงแรมในฮองกงจะมีขนาดเล็ก หองพักสําหรับ 3 ทาน ขนาด
ของหองจะเทากันกับหองพัก 1 ทาน หรือ 2 ทาน พื้นท่ีใชสอยก็อาจจะไมเพียงพอ ฉะนั้น
หากลูกคาตองการพักดวยกัน 3 ทาน กรุณายอมรับขนาดหองพักของโรงแรมในฮองกง 
เพ่ือไมใหเกิดปญหาที่หนา 

 **ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหารหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

 คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
 เจาหนาท่ีบริษัทฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน ไมเกิน 30 กิโล / ทาน 
 คาประกันอุบัติเหตปุระเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 

1,000,000 บาท 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
× คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยว สําหรับลูกคาตางชาติ 
× คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม 
× คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
× คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
× ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป  
× ทิปหัวหนาทัวรตามแตสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในคาทิปไกดคนขับรถแตไมไดบงัคบัคะ) 

 
 

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

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอขอสงวนสิทธ์ิในการยึดเงินมัดจํา 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของ

ราคาทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการนัตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน 
CharterFlight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดกต็าม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 
**สําคัญ!! บริษัทฯ ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ฮองกง เซินเจิ้น จูไห ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผาน
การตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถให
ความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น** 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  
 สําหรับผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสาร

ตองรับผดิชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง 
 สําหรับ ลูกคาชาวตางชาติ เก็บเพ่ิม 3,500 บาท/ทาน (ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและ

ลูกคาเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง บริษัททัวรไมสามารถแทรกแซงได) 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการ คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 



 

 

 ราคาทัวรใชตั๋วเครื่องบินแบบกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได ตองเดินทางไป-กลับตาม
วันเดินทางท่ีระบุเทาน้ัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ถึง 15 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรบัขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหา
จราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัว
ทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย ส่ิงของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกง 

 


