
 

 

รหัสทัวร GQH1901533 
ทัวรฮองกง HONGKONG SUMMER FRESH 3 วนั 2 คืน (EK) 
วัดเจาแมกวนอิม  พระใหญลันเตา + กระเชานองปง  ชอปปم�งเลด้ีมารเก็ต   
วัดแชกง วัดหวังตาเซียน   Avenue of Star + Symphony of light 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮองกง (สนามบินฮองกง) (EK384: 14.05-
18.05)- Avenue of Star +Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

10.30 
น. 

พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร T สายการ
บิน Emirate Airline โดยมีเจาหนาที่ ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

14.05 
น. 

ออกเดินทางสูฮองกงโดยสายการบิน Emirate Airline เท่ียวบินที่ EK384 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบินซึ่ง
ระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมที่น่ังวางหากทานมีความประสงคที่จะระบุที่น่ังบนเครื่องหรือ
เปลี่ยนที่น่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมสามารถดูอัตราคาบริการไดจากทายรายการนี้* 

18.05 
น. 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮองกง (เช็คแล็บก็อก) (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.)นําทาน
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวพรอมกันณทางออกEXIT B สนามบินตั้งอยูบน
เกาะลันเตาฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับ
มณฑลกวางตุงจากน้ันนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัยผานสะพานแขวนซิง
หมา (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเปนสะพานแขวนทางรถยนตที่มีความยาวมากกวา 2.2 
กิโลเมตรซึ่งไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอรแมนฟอสเตอรระหวางทาง
ทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกงนําทานชมโชวยิงแสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสุด
ตระการตาตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights (โชวรอบ 20.00 น.  
ในกรณีเดินทางมาทันเวลา) 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮองกง(สนามบินฮองกง) (EK384: 14.05-18.05)- 
Avenue of Star+Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   
วันที่ 2. ฮองกง วัดเจาแมกวนอิม- Jewelry Factory- ศูนยหยกและสมุนไพร-พระใหญลันเตา + 
กระเชานองปง + City Gate Outlet 
วันที่ 3  ฮองกง-วัดแชกง-วดัหวังตาเซียน-อิสระชอปปم�งตลาดเลดี้มารเก็ต-ฮองกง (สนามบิน
ฮองกง)- 
            กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 : 21.30-23.45) 
 



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร – พิเศษเมนูบะหม่ีตนตําหรับฮองกง 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก ฮองกง Hotel COZI Tuen Mun หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 2 ฮองกง-วัดเจาแมกวนอิม-Jewelry Factory-ศูนยหยกและสมุนไพร-พระใหญ
ลันเตา + กระเชานองปง + City Gate Outlet 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตรคาร แบบ ต่ิมซํา 
 ..เดินทางสูวัดเจาแมกวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)เปนวัดเจาแมกวนอิมที่

มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง ขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหงความเมตตา ชวย
คุมครองและปกปกรักษาวัดเจาแมกวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เปนวัด
เกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ. 1873 ถึงแมจะเปนวัดขนาดเล็ก  แตเปนวัดเจาแม
กวนอิมที่ชาวฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด ถาใครที่ชอบ
เสี่ยงเซียมซีเขาบอกวาที่น่ีแมนมากที่พิเศษกวาน้ัน นอกจากสักการะขอพรแลวยังมีพิธีขอ
ซองอ้ังเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย   นําทานชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบ
เครื่องประดับราน Jewelry Factory จากน้ันนําทานสู ศูนยหยกและสมุนไพร ชมวิธีการ
เลือกซื้อหยกแทหรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ไดรับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาล 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร -เมนู หานยาง 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเกาะลันเตาขึ้นกระเชานองปงเพื่อสัมผัสประสบการณอันนาต่ืนเตน

ชมวิวทิวทัศนหมูเกาะทะเลจีนใตและภูเขาสูงแบบ360องศาระยะทางกวา 5.7 กิโลเมตร
โดยใชเวลาประมาณ 25 นาทีจากน้ันนําทานนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิมพระมัญชูศรี
โพธิสัตวและพระสมันตภัทรโพธิสัตวณวัดโปหลินซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ. 1920 เดิมเปนวัด
ขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆเพียง 3 องคตอมาในปค.ศ. 1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสนสถานโป
ลินพรอมท้ังมีการสรางอารามและโบสถเพ่ิมขึน้ทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจําวัดกัน



 

 

เปนจํานวนมากวัดโป�หลินเปนวัดเจหามเซนไหวอาหารที่เน้ือสัตวทุกชนิดวัดโปหลินตั้งอยูที่
ระดับความสูง 22 เมตรสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิประทับกลางแจงองค
ใหญที่สุดในโลกจากเกือบทุกๆสวนของเกาะจากกระถางธูปขนาดใหญที่ดานลางไตขึ้น
บันได 268 ขั้นสูฐานที่องคพระน่ังประทับอยูเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตรองคพระสราง
จากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผนหนัก 250 ตันและสูง 34 เมตรองคพระหันพระ
พั ก ต ร ไ ป ยั ง เ นิ น เ ข า เบื้ อ ง ล า ง บ ริ เ ว ณ ท ะ เ ล จี น ใ ต ที่ ฐ า น อ ง ค พ ร ะ 
มีรูปปم�นเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกาย
มหายานจึงเปนที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขาน้ีเทียนถานแปลวาแทนบูชา
บ น ส ว ร ร ค ภ า ย ใ น ใ ต อ ง ค พ ร ะ มี ภ า พ ศิ ล ป ะ จี น โ บ ร า ณ ม า ก ม า ย 

 
จากน้ันเที่ยวชมหมูบานนองปงที่จําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ
แทรกตัวดวยรานน้ําชารานอาหารรายขายของที่ระลึกจากน้ันอิสระใหทานชอปปم�ง
CITYGATE OUTLETมีสินคาใหเลือกซื้ออยางครบครันตั้งแตNIKE, ADIDAS, QUICK 
SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 

 อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย.....เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก ฮองกง Hotel COZI Tuen Mun หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 
ฮองกง-วัดหวังตาเซียน-วัดแชกง-อิสระชอปปم�งตลาดเลดี้มารเก็ต-ฮองกง (สนามบิน
ฮองกง)- 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 : 21.30-23.45) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 
 จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน  สรางขึ้นในป ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศใหกับWong 

Tai Sin เด็กหนุมผูริเริ่มในการศึกษาลัทธิเตาจนกลายเปนผูมีพลังวิเศษและกลายเปนเทพ



 

 

เจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา เปนวัดที่ชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์เปนหน่ึงในวัดที่
โดงดังที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายที่นํา
ธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆ ตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทํา
ธุรกิจ สถาปตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญและ
หลังคาสีทองเหลืองอราม 

 
จากน้ันเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแกที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ป
ตั้งอยูในเขต Shatin วัดแชกงสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเปนทหารมี
ชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแชกงได
ทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและ
ขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคที่
ตั้งอยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดาน
หนาที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวย
หมุนปดเป�าเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด ในองคกังหันนําโชคมี 4 ใบพัด คือพร 4 
ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทอง
ไ ห ล ม า เท ม า  ใ น ทุ ก ๆ  วั น ที่  2  ข อ ง เ ดื อ น แ ร ก ต า ม ป ฏิ ทิ น จี น ช า ว 
ฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดน้ีเพ่ือถวายกังหันลมเพราะเช่ือวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วราย
แ ล ะ โ ร ค ภั ย ไข เจ็ บ อ อ ก ไป จ า ก ตั ว แ ล ะ นํ า พ า แ ต ค ว า ม โช ค ดี เข า ม า แ ท น   
หลังจากน้ันนําทานอิสระชอปปم�งเลดี้มารเก็ตซึ่งเปนตลาดกลางแจงที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงของ
ฮองกงมีสินคามากมายใหไดเลือกชอปทั้งเสื้อผาแฟชั่นกระเป�ารองเทาเครื่องประดับ
เครื่องสําอางของเลนฯลฯมีสินคามากกวา100 กวารานและของกินซึ่งเปนอาหารทองถิ่น
ของท่ีน่ีทานสามารถตอลองสินคาไดมากกวา 30% 



 

 

 อิสระอาหารกลางวันและเย็น.... เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งตามอัธยาศัย 
 ไดเวลาอันสมควร พรอมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง(เช็คแล็บก็อก) 

21.30 
น. 

ออกเดินทางจากสนามบินฮองกง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirate 
Airlines  เท่ียวบินที่  EK385  
(มีอาหารรอนเสิรพบนเครื่อง) 

23.45 
น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 
1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 21-23 มิ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 22-24 มิ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 28-30 มิ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 29มิ.ย.-01ก.ค. 
62 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 5,000.- 
วันที่ 05-07 ก.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 06-08 ก.ค. 62 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 5,000.- 
วันที่ 12-14 ก.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 13-15 ก.ค. 62 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 5,000.- 
วันที่ 19-21 ก.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 20-22 ก.ค. 62 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 5,000.- 
วันที่ 26-28 ก.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 5,000.- 
วันที่ 27-29 ก.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 5,000.- 
วันที่ 02-04 ส.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 03-05 ส.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 09-11 ส.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 



 

 

วันที่ 10-12 ส.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 5,000.- 
วันที่ 16-18 ส.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 17-19 ส.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 23-25 ส.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 24-26 ส.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 30ส.ค.-01 ก.ย 
62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 31ส.ค.-02 ก.ย 
62 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 5,000.- 
วันที่ 06-08 ก.ย 62 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 5,000.- 
วันที่ 13-15 ก.ย 62 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 5,000.- 
วันที่ 14-16 ก.ย 62 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 5,000.- 
วันที่ 20-22 ก.ย 62 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 5,000.- 
วันที่ 21-23 ก.ย 62 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 5,000.- 
วันที่ 04-06 ต.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 05-07 ต.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 11-13 ต.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 5,000.- 
วันที่ 12-14 ต.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,000.- 
วันที่ 18-20 ต.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 5,000.- 
วันที่ 19-21 ต.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 
วันที่ 25-27 ต.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 5,000.- 
วันที่ 26-28 ต.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 5,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคาทัวรแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร
โดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

5. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
6. การยกเลิการเดินทาง 
 6.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
 6.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 

บาท 
6.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
6.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง

สายการบินมีการการันตีมัดจําที่ น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

6.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง 
ทั้งไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตอง



 

 

ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

6.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทาง 

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
10. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอ

มิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิเรตส Business class 40 กิโล / ฮองกง



 

 

แอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (1,500 THB) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ 
REFUND ได 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดนิทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 


