
 

 

รหัสทัวร GQH1901565 
ทัวรฮองกง ฮองกง เช็คอิน ชิม ชอป 3 วัน 2 คืน (FD) 
พระใหญลันเตา  กระเชานองปง  เซินเจิ้น หมุบานฮากกากันเคิง ชอปปم�งตลาด
ตงเหมิน ชมโชวมานน้ํา 3มิติ วัดหวังตาเซียน  วัดแชกงหมิว  อิสระชอปปم�งถนน
นาธาน

 



 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD508: 06.35-10.15) – ฮองกง – พระใหญลันเตา + 
กระเชานองปง– เซินเจิ้น 

04.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 2 
เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

06.35 น. ออกเดินทางสูฮองกง  โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินที่ FD508 
(บนเครื่องมีบรกิารขายอาหารและเครื่องด่ืม) 

10.15 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 
ชม.)  
 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD508: 06.35-10.15) – ฮองกง – พระใหญลันเตา + 
กระเชานองปง – เซินเจิ้น 
วันที่ 2. เซินเจิ้น-หมุบานฮากกากันเคิง-ชอปปم�งตลาดตงเหมิน-ชมโชวมานน้ํา 3มิติ (3D Water 
Show) 
วันที่ 3. เซินเจิ้น – ฮองกง – วัดหวังตาเซียน – วัดแชกงหมิว – อิสระชอปปم�งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ 
(สนามบินดอนเมือง FD503: 22.10-23.50) 
 



 

 

 
ซึ่งตั้งอยูบนเกาะลันเตา ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของ
ประเทศจีนตดิกบัมณฑลกวางตุง หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว พรอมกัน ณ 
ทางออก EXIT B จากน้ันนําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย ผานสะพานแขวน
ซิงหมา (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเปนสะพานแขวนทางรถยนตที่มีความยาวมากกวา 
2.2 กิโลเมตร ซ่ึงไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร 
ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง  จากน้ันนําทานเดินทางไป พระใหญ
ลันเตา เกาะลันเตา เพื่อสัมผัสประสบการณอันนาต่ืนเตนชมวิวทิวทศันหมูเกาะทะเลจีนใต
และภูเขาสูง ระยะทางกวา 5.7 กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ 25 นาที จากน้ันนําทาน
นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว และพระสมันตภัทรโพธิสัตว ณ วัดโป
หลิน ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 เดิมเปนวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆเพียง 3 องค 
ตอมาในป ค.ศ. 1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสนสถานโปลินพรอมทั้งมีการสรางอารามและ
โบสถเพ่ิมข้ึนทําใหปจจุบันมพีระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเปนจํานวนมาก วัดโป�หลินเปน
วัดเจหามเซนไหวอาหารที่เน้ือสัตวทุกชนิด วัดโปหลินต้ังอยูที่ระดบัความสูง 22 เมตร  
สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจากเกือบ
ทุก ๆ สวนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญที่ดานลาง ไตขึ้นบันได 268 ขั้นสูฐานท่ี
องคพระน่ังประทับอยูเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพระสรางจากการเชื่อมแผน
สัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยงัเนิน
เขาเบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใตที่ฐานองคพระมีรูปปم�นเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะ
แดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเปนที่มาของช่ือพระพุทธรูป
เทียนถานบนยอดเขาน้ีเทียนถานแปลวาแทนบูชาบนสวรรค ภายในใตองคพระมีภาพ
ศิลปะจีนโบราณมากมาย จากน้ันเที่ยวชมหมูบานนองปงที่จําลองชีวติความเปนอยูของ
ชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยรานน้ําชา รานอาหาร รายขายของที่ระลึก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งอยางจุใจที่ CITYGATE OUTLET  มีสินคาใหเลือกซื้ออยาง

ครบครนั ต้ังแต NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY 
CHAIN ฯลฯ 
..หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) ซึ่งเปนเมือง 1 ใน 4 เขต
เศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมืองเศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญของจีนทาง
ตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย.. 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก เซินเจิ้น Higgert Hotel หรือเทียบเทา 



 

 

 

วันที่ 2 เซินเจิ้น-หมุบานฮากกากันเคิง-ชอปปم�งตลาดตงเหมิน-ชมโชวมานน้ํา 3มิติ (3D Water 
Show) 

เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก   
จากน้ันนําทุกทานสูหมูบานฮากกากันเคิงถูกสรางขึ้นตามสไตลการสรางบานของชาวฮาก
กา  กอนหนาที่เมืองเซินเจิ้นจะถูกแตงตั้งใหเปนเขตเศรษฐกิจแหงแรกของประเทศจีน คน
พื้นเพของเมืองเซินเจิ้นลวนเปนชาวฮากกาท้ังสิ้น เพื่อใหคนรุนหลังไดรําลึก และ ศึกษาถึง
ความเปนมาของเซินเจิ้น รัฐบาลจีนจึงไดลงทุนใหมีการสรางหมูบานฮากกากันเคิงขึ้น ท่ีน่ี
เราจะไดเห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการ
ตกแตงอาคารบาน อาหารการกิน ประวัติความเปนมาของชาวจีนฮากกาในอดีต นําทาน
เดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินคาพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น อาทิเชน 
หยก ยางพารา ฯลฯ เพ่ือฝากคนที่ทานรัก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 

 จากน้ันเดินทางไป ตลาดตงเหมิน เปนศูนยรวมแหงการชอปปم�งสินคาภายในประเทศ ที่น่ี
นับวาเปนสถานที่ท่ีนักทองเที่ยวนิยมมาชอปปم�ง เพราะนอกจากที่น่ีจะเปนแหลงชอปปم�ง
แลวยังเปนแหลงรวมเรื่องอาหารการกินอีกดวย ท่ีน่ีมีสินคาหลากหลายมากมาย ไมวาจะ
เปนเสื้อผา รองเทา กระเป�า ของเลน ราคาไมแพงเรียกวาใครชอบตอรับรองวาสนุกแนๆ
...นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE เปนโชวมานน้ําแบบ 3D (ปดวันจันทร ปรบั
โปรแกรมใหเหมาะตามความเหมาะสม) เปนโชวที่เกี่ยวกบัเด็กหญงิผูกลากับลิงวิเศษที่



 

 

ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา "ปกแหงความรัก" เพ่ือเอามาชวยนกที่ถูกทําลาย
จากมนต(มลพิษ)ในป�าโกงกาง ท่ีใชทุนสรางกวา 200 ลานหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY 
WATER SHOW THEATRE ซึ่งเปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได 2,595 
คน ใชเวลา 28 เดือนในการสรางแทนแสดงบนน้ําที่ใหญที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นท่ี 
5,600 ตารางเมตร เปนศิลปะแนวใหมและเปนความทาทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ
สรางเพ่ือเปนตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องคประกอบ ผสมผสาน
กับมหัศจรรยของมนตเสนหของภาพเสมือนจริง  การแสดงใชอุปกรณ เชน แสงเลเซอร  
ไฟ  เครื่องเปลงแสง  มานน้ํา  ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา600ชนิด  เปนโชวน้ําที่ใหญและ
ทันสมัยที่สุดในโลก โชวการแสดงสื่อประสมในชวงเวลากลางคืน เปนสัญลักษณใหมใน
ทาเรือ OCT    

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก เซินเจิ้น Higgert Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 เซินเจิ้น – ฮองกง – วัดหวังตาเซียน – วัดแชกงหมิว– อิสระชอปปم�งถนนนาธาน-

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD503: 22.10-23.50) 
เชา รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ออกเดินทางสู ฮองกง โดยรถไฟ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตา
เซียน  สรางขึ้นในป ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศใหกับWong Tai Sin เด็กหนุมผูริเริ่มใน
การศึกษาลัทธิเตาจนกลายเปนผูมีพลังวิเศษและกลายเปนเทพเจาหวังตาเซียนในเวลา
ตอมา เปนวัดที่ชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิเ์ปนหน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกงมี
เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะ
เพื่อขอพรตางๆ ตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ สถาปตยกรรม
ภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญและหลังคาสีทองเหลือง
อราม..จากน้ันเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแกที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 
300 ปตั้งอยูในเขต Shatinวัดแชกงสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเปน
ทหารมีชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทาน
แชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเช่ือถือวาหากไดไปกราบ
ไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหัน
นําโชคที่ต้ังอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนา
ดานหนาที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปน
การชวยหมุนปดเป�าเอาส่ิงรายและไมดีออกไปใหหมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือ
พร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ 
เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจ
จะมาวัดน้ีเพื่อถวายกังหันลมเพราะเช่ือวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บ
ออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 จากน้ันนําชมโรงงานจวิเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเร่ืองการ

ออกแบบเครื่องประดบัทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ !! ใหทานอิสระชอปปم�งถนน
นาธานตามอัธยาศัย เชน ชอปปم�งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินคา
แบรนดเนมชื่อดังตางๆ ระดับโลกกวา 700 รานคา อาทิ เชน Armani, Prada, Gucci, 
Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  
หางขายของเด็กเลน Toy r'usรานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ DFS  Galleria   
สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบิน Hongkong International Airport 

22.10 น. ออกเดินทางจากสนามบิน Hongkong International Airport เพื่อเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD503  (บนเครื่องมีบริการขายอาหาร
และเครื่องด่ืม) 

23.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 29 มิ.ย.-
01 ก.ค. 62 10,900 13,900 13,900 13,900 4,000.- 
วันที่ 10-12
สิงหาคม 62 13,900 16,900 16,900 16,900 5,000.- 

วันที่ 30ส.ค.-01
ก.ย. 62 10,900 13,900 13,900 13,900 4,000.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

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

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562  ทานละ 6,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินคาทัวรแลวเทาน้ัน 
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. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (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. คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและ

สําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
10.         กรณีที่ทาง ตม. จีน ปด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่

เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
11. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
12. 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 คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

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

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

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 วันกอนเดินทาง 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 ทั้งน้ีขึน้อยูกับ

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 


