
 

   
   
  

 
 

รหัสทัวร  1900971 

ทัวรฮองกง ไหวพระ แชรโลมา 3 วัน 2 คืน (EK) 
ไหวองคพระใหญลนัเตา   น่ังกระเชานองปงชมวิว 360 องศา 
ไหวพระแชกงหมิว, วัดหวังตาเซียน   อิสระชอปปم�งที่เลด้ีมารเก็ตและซิต้ีเกท 
ลิ้มลองต่ิมซําตนตําหรับแสนอรอยหานยางฮองกง 

 

 



 

   
   
  

 
 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ–ฮองกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

10.30 น. 
พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 
เคานเตอรT สายการบินEmirate Airline โดยมีเจาหนาที่ ... คอยอํานวย
ความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

14.00 น. 

ออกเดินทางสูฮองกงโดยสายการบิน EmirateAirlineเที่ยวบินที่ 
EK384 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสาย
การบินซึ่งระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมที่น่ังวางหากทานมีความประสงคที่จะ
ระบุที่น่ังบนเครื่องหรือเปลี่ยนที่น่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมสามารถดูอัตรา
คาบรกิารไดจากทายรายการน้ี* 

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ– ฮองกง– Symphony of 
Lights [ชม แสดงไฟ]   ✈ x � 

PANDA 
HOTELหรือ

เทียบเทา 

2 

ฮองกง วัดเจาแมกวนอิม- Jewelry 
Factory- ศูนยหยกและสมุนไพร-พระใหญ
ลันเตา + กระเชานองปง   + City Gate 
Outlet 

�  � x 

PANDA 
HOTELหรือ

เทียบเทา 

3 ฮองกง–– วัดแชกง– วัดหวังตาเซียน- -
อิสระชอปปم�งตลาดเลดี้มารเก็ต- กรุงเทพฯ � x ✈ 

 



 

   
   
  

 
 

18.05 น. 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮองกง (เช็คแล็บก็อก) (เวลาเร็วกวา
เมืองไทย 1 ชม.)นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวพรอมกันณ
ทางออกEXIT B สนามบินตั้งอยูบนเกาะลันเตาฮองกงเปนดินแดนตอนปลาย
สุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุงจากน้ันนําทาน
เดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัยผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA 
BRIDGE) ซึ่งเปนสะพานแขวนทางรถยนตที่มีความยาวมากกวา 2.2 กิโลเมตร
ซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแมนฟอสเตอรระหวาง
ทางทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกงนําทานชมโชวยิงแสงเลเซอรประกอบ
แสงเสียงสุดตระการตาตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลงSymphony of 
Lights (โชวรอบ 20.00 น.  ในกรณีเดินทางมาทันเวลา) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  – พิเศษเมนูบะหม่ีตนตําหรับฮองกง 
         นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  Panda Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 2 ฮองกง–วัดเจาแมกวนอิม -Jewelry Factory-ศูนยหยกและสมุนไพร-

พระใหญลนัเตา + กระเชานองปง   + City Gate Outlet 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตรคาร แบบ ติ่มซํา 
 ..เดินทางสูวัดเจาแมกวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)เปนวัด

เจาแมกวนอิมที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง ขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตว
แหงความเมตตา ชวยคุมครองและปกปกรักษาวัดเจาแมกวนอิมที่ Hung 
HomKwun Yum Temple' เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป  ค.ศ. 
1873 ถึงแมจะเปนวัดขนาดเล็ก  แตเปนวัดเจาแมกวนอิมที่ชาวฮองกงนับถือ
มาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด ถาใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขา
บอกวาที่ น่ีแมนมากที่พิเศษกวาน้ัน นอกจากสักการะขอพรแลวยังมีพิธีขอ
ซองอ้ังเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย   นําทานชมโรงงานที่มีช่ือเสียงในเรื่อง
การออกแบบเครื่องประดับราน Jewelry Factory จากน้ันนําทานสู ศูนย
หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแทหรือหยกเทียม และเลือกซื้อ
สมุนไพรที่ไดรับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาล 



 

   
   
  

 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - เมนู หานยาง 
บาย 

 
 

จาก น้ัน นําท าน เดิ นทางสู เกาะลัน เตาขึ้ นกระเช านองป ง เพื่ อสัมผั ส
ประสบการณอันนาตื่นเตนชมวิวทิวทัศนหมูเกาะทะเลจีนใตและภูเขาสูงแบบ
360องศาระยะทางกวา 5.7 กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ 25 นาทีจากน้ันนํา
ทานนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตวและพระสมันตภัทร
โพธิสัตวณวัดโปหลินซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ. 1920 เดิมเปนวัดขนาดเล็กที่มี
พระภิกษุสงฆเพียง 3 องคตอมาในปค.ศ. 1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสนสถานโปลิ
นพรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพ่ิมขึ้นทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทาง
มาจําวัดกันเปนจํานวนมากวัดโป�หลินเปนวัดเจหามเซนไหวอาหารที่เน้ือสัตวทุก
ชนิดวัดโปหลินตั้งอยูที่ระดับความสูง 22 เมตรสามารถมองเห็นพระพุทธรูป
ทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจากเกือบทุกๆสวนของเกาะ
จากกระถางธูปขนาดใหญที่ดานลางไตขึ้นบันได 268 ขั้นสูฐานที่องคพระน่ัง
ประทับอยูเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตรองคพระสรางจากการเชื่อมแผน
สัมฤทธิ์ถึง 200 แผนหนัก 250 ตันและสูง 34 เมตรองคพระหันพระพักตรไป
ยังเนินเขาเบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใตที่ฐานองคพระมีรูปปم�นเทพธิดากําลังถวาย
เครื่องสักการะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายานจึงเปน
ที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขาน้ีเทียนถานแปลวาแทนบูชาบน
สวรรคภายในใตองคพระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมายจากน้ันเที่ยวชม
หมูบานนองปงที่จําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรก
ตัวดวยรานน้ําชารานอาหารรายขายของที่ระลึกจากน้ันอิสระใหทานชอปปم�ง
CITYGATE OUTLETมี สิ นค าให เลื อกซื้ อ อย างค รบครันตั้ งแต NIKE, 
ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย.....เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  Panda Hotel หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

   
   
  

 
 

วันที่ 3 ฮองกง–วัดแชกง–วัดหวังตาเซียน - อิสระชอปปم�งตลาดเลดี้มารเก็ต- 
กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 

 

จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน  สรางขึ้นในป ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศ
ใหกับWong Tai Sin เด็กหนุมผูริเริ่มในการศึกษาลัทธิเตาจนกลายเปนผูมี
พลังวิเศษและกลายเปนเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา เปนวัดที่ชาวฮองกง
เช่ือวามีความศักดิ์สิทธิ์เปนหน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อใน
การดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพื่อ
ขอพรต างๆ  ตั้ งแต เรื่ อ งความรัก ไปจนถึ งฤกษมงคลในการทํ าธุ ร กิ จ 
สถาปตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ
และหลังคาสีทองเหลืองอราม..จากน้ันเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแก
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ปตั้งอยูในเขต Shatinวัดแชกงสราง
ขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเปนทหารมีชื่อวาทานแชกง 
เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวี
ระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบ
ไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไป
หมุนกังหันนําโชคที่ต้ังอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให
มีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวง
ไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเป�าเอาสิ่งรายและไมดีออกไปให
หมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกาย
แข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ใน
ทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดน้ีเพื่อ
ถวายกังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บ
ออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน   …หลังจากน้ันนําทาน
อิสระชอปปم�งเลดี้มารเก็ตซึ่งเปนตลาดกลางแจงที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของ
ฮองกงมีสินคามากมายใหได เลือกชอปทั้งเสื้อผาแฟชั่นกระเป�ารองเทา
เครื่องประดับเครื่องสําอางของเลนฯลฯมีสินคามากกวา100 กวารานและของ



 

   
   
  

 
 

กินซึ่งเปนอาหารทองถิ่นของที่น่ีทานสามารถตอลองสินคาไดมากกวา30% 

กลางวนั-คํ่า  อิสระอาหารกลางวันและเย็น.... เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งตาม
อัธยาศัย 

 ไดเวลาอันสมควร พรอมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินนานาชาติฮองกง
(เช็คแล็บก็อก) 

21.30 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย Emirate Airlines เที่ยวบินที่EK385 
23.45 น.       เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

วนัที�   ��-��  พฤษภาคม ���� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-��  พฤษภาคม ���� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-�� พฤษภาคม ���� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-�� พฤษภาคม ���� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 6,000 

วนัที�   �� พฤษภาคม –  02 
มิถนุายน ���� 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-��  มิถนุายน ���� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-��  มิถนุายน ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-��  มิถนุายน ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 



 

   
   
  

 
 

วนัที�   ��-��  มิถนุายน ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-��  มิถนุายน ���� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-��  มิถนุายน ���� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-��  มิถนุายน ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-��  มิถนุายน ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 

วนัที�   �� มิถนุายน – 01 กรกฎาคม 
2562 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 6,000 

วนัที�   �� -�� กรกฎาคม ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-�� กรกฎาคม ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-�� กรกฎาคม ���� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-�� กรกฎาคม ���� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-�� กรกฎาคม ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-�� กรกฎาคม ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 

วนัที�   ��-�� กรกฎาคม ���� 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- - 7,000 

วนัที�   ��-�� กรกฎาคม ���� 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- - 8,000 

วนัที�  ��-�� สิงหาคม ���� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 

วนัที�  ��-�� สิงหาคม ���� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 

วนัที�  ��-�� สิงหาคม ���� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 

วนัที�  ��-�� สิงหาคม ���� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 

วนัที�  ��-�� สิงหาคม ���� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 



 

   
   
  

 
 

วนัที� ��-�� สิงหาคม ���� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 

วนัที�  ��-�� สิงหาคม ���� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 

วนัที�  ��-�� สิงหาคม ���� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 

วนัที�  �� สิงหาคม – 01 กนัยายน 
2562 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 

วนัที�  �� สิงหาคม – 02 กนัยายน 
2562 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- - 6,000 

วนัที�  ��-�� กนัยายน ���� 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- - 6,000 

วนัที�  ��-�� กนัยายน ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 

วนัที�  ��-�� กนัยายน ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 

วนัที�  ��-�� กนัยายน ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 

วนัที�  ��-�� กนัยายน ���� 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- - 6,000 

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท  

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไม
ตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา 
หมายเหตุ : 

1. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 



 

   
   
  

 
 

2. ชาวตางชาตเิก็บเพ่ิม 3,000 บาท/ทาน (ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและลูกคาเปน
ผูดําเนินการย่ืนวีซาเองบริษัททัวรสามารถแนะนําการบื่นวีซาได 

3. ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 บาท /ทริป/ตอ
ทาน(คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยแลวแตความพึงพอใจในการบริการของหัวหนาทวัร) 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ค
วากรุปมีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมี

การการันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER 
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 



 

   
   
  

 
 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง 

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การ

บินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 



 

   
   
  

 
 

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน 
หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 



 

   
   
  

 
 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลา 

 


