
 

 

รหัสทัวร ZAT1901978 
ทัวรฮองกง อิซิ่ ฮองกง นองปง  SHOPAHOLIC 3 วัน 2 คืน (CX) 
กระเชานองปง 360 – หมูบานนองปง – พระใหญโป�วหลิน – อิสระชอปปم�ง  
วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – รานหยก  
เจาแมกวนอิม หาดรีพัลสเบย – จุดชมวิว วิคตอเรยี – ชอปปم�งจิมซาจุย 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

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 แตละกรุปนั้นจะคอนเฟรมกอน
ประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 

หากทานตองการจองต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาท่ีกอน 
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและหาก



 

 

 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 

ทาน 
พักเด่ียว เที่ยวบิน 

07 – 09  กรกฏาคม 2562 14,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

 
19 – 21  กรกฏาคม 2562 

 
15,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX709 HKGBKK 22.00-00.20 

 
21 – 23  กรกฏาคม 2562 15,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 
26 – 28  กรกฏาคม 2562 

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 18,900.- 5,900.- CX616 BKKHKG 06.35-10.25 
CX709 HKGBKK 22.00-00.20 

02 – 04  สงิหาคม  2562 16,900.- 5,900.- CX616 BKKHKG 06.35-10.25 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20 

17 – 19  สิงหาคม  2562 16,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.00-00.20 

25 – 27  สงิหาคม  2562 15,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

07 – 09  กันยายน  2562 15,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.00-00.20 

13 – 15  กันยายน  2562 15,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.00-00.20 

26 – 28  ตลุาคม 2562 16,900.- 5,900.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.00-00.20 

:: ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก :: 
 
ราคาอื่นๆ 

1. ทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบนิราคา 9,900 บาท/ทาน 
3. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับเจาหนาที ่



 

 

 
 

 
 
 
 
  
 

***** CX 616 ***** 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิเคานเตอร M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาที่คอยให
การตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง 

06.35 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ CX616 สายการ
บิน Cathay Pacific 

 ** บริการอาหารรอนและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 
10.25 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ

สัมภาระเรียบรอย  
***** CX 700 ***** 

06.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิเคานเตอร M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจาหนาที่คอยให
การตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง 

08.15 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการ
บิน Cathay Pacific 

 ** บริการอาหารรอนและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – ฮองกง – กระเชานองปง 360 –  หมูบานนองปง – พระใหญโป�วหลนิ 
–  อิสระชอปปم�ง City Gate Outlet                                                                                        
( - / กลางวัน / - ) 



 

 

12.10 น. ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระเรียบรอย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 นําทานเดินทางสู เกาะลันเตา  เปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมด

ของฮองกง เปนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติเช็กแล็บก็อก และยังมีแหลงทองเที่ยว
อันมีเอกลักษณระดับโลกของฮองกง นําทานสัมผัสกับประสบการณที่นาตื่นตาตื่นใจ
กับ  กระเช าลอยฟ� านองป ง (Ngong Ping Skyrail 360)  เสนทางการ
ทองเที่ยวบนรถกระเชาเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามไดแบบพาโนรามิค 
เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบานนองปง บนเกาะลันเตา ระยะทางกวา 5.7 
ก.ม. จากรถกระเชาทานจะไดชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮองกง
ทิวทัศนเหนือทองทะเลของทะเลจีนใต ทิวทัศนของเนินเขาอันเขียวขจี ลําธาร น้ําตก
และป�าอันเขียวชอุมของอุทยานลันเตาเหนือ กระเชาไปถึงสุดทางที่ หมูบานนองปง 
หมูบานสวยงามที่สรางแบบสถาปตยกรรมจีน มีอากาศที่เย็นสบาย ขางทางเต็มไป
ดวยรานอาหาร รานขายมากมาย นอกจากน้ียังมีเซเวน และรานกาแฟดังอยาง 
Starbuck จากน้ันทานก็จะพบกับ พระใหญโป�วหลิน แหงเกาะลันเตาซึ่งเปน
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก องคพระทําขึ้นจากการเชื่อม
แผนทองสัมฤทธ์ิ กวา 200 แผน เขาดวยกัน น้ําหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร 
หันพระพักตไปทางดานทะเลจีนใตและมองอยางสงบลงมายังหุบเขาและโขดหิน
เบ้ืองลางซึ่งเปนพระพุทธรูปน่ัง ทําจากทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุด  

 หมายเหตุ : หากกระเชาทําการปดเพื่อปรับปรุง หรือไมสามารถขึ้นกระเชาได
เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางทัวรขอปรับเปลี่ยนโปรแกรม ขึ้นรถทัวรของอุทยานแทน
เพ่ือความสะดวกในการเดินทางคะ  

 จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอป
ปم�งสินคาตามอัธยาศัยพบกับOUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมายเชน
COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือวาจะเปนBURBERRY 



 

 

รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอและชั้นใตดินจะมีSUPERMARKET ขนาด
ใหญใหทานไดจับจายกันไดอยางจุใจ 

 
 **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั  
 

 
 
 
 
 
 
 
พักที่ SAV Hotel/ Penta Hotel/ Best Western Grand Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา ณ เมืองฮองกง 

วันที่ 2 

วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – รานหยก – เจาแมกวนอิม 
หาดรีพัลสเบย – จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Mid level of the peak)  
- ชอปปم�งจิมซาจุยและโอเช่ียนเทอรมินอล                                                                                                      
(เชา / กลางวัน / - ) 

 
เชา รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร (2) 

จากน้ันนําทานสู วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)  เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมที่วัดน้ีเปน
วัดเล็กๆเปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหมวัด 
เรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือที่ 50,000 ตารางฟุตดานในมีรูปปم�นสูงใหญ
ของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงน้ีซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบ
โบราณและมีกังหันอยูหลายตัวมีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตอง



 

 

หมุนกังหันหรือที่เรียกวากังหันนําโชคเพื่อหมุนแตสิ่งดีๆเขามาในชีวิตและปดเป�าสิ่ง
ที่ไมดีออกไป โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังน้ี 
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน 
ใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ใบที่  4 . คิดหวังสิ่ งใดก็สมความ
ปรารถนาทุกประการ  
และกอนที่ทานจะออกจากวัดอยาลืมจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพื่อความ
เปนศิริมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หลังจากน้ันนําทานไหวพระขอพรตอ ณ วัดหวังตาเซียน  เปนวัดที่มีอายุกวาครึ่ง
ศตวรรษรายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแหงน้ีขึ้นชื่อดานอิทธิฤทธิ์
ในการชวยรักษาคนเจ็บ คนป�วย ขอเรื่องสุขภาพ ขอพร ขอความสําเร็จ ทั้งในดาน
โชคลาภ และสติปญญา นอกจากน้ียังมี จุดผูกดายแดงขอความรักที่ เทพเจาหยุก
โหลว หรือแปลวาเทพเจาแหงความรัก มี 3 องค สีทองอราม จะเห็นวามีสายโยง
เหมือนเปนดายสีแดงใหญๆ เชื่อมทานทั้ง 3 ไว องคกลางคือ องคทานเทพ ในมือ
ทานถือเหมือนตํารา ขางซายเปนเทพเจาสาว และขางขวาเปนเทพเจาบาว ผูคน
มักจะมีผูกดายเพื่อขอเน้ือคู ขอใหความรักสมหวัง  จากนั้นนําทานสูโรงงานจิวเวอรี่  
ที่โดงดังที่สุดบนเกาะฮองกง ที่ไดแรงบันดาลใจนํากังหันมาพลิกแพลงเปนจี้ลอม
เพชร โดยเชิญซินแสช่ือดังมาจัดวางตําแหนงของเพชรแตละเม็ดซึ่งถือเปนเครื่องราง
ตามหลักฮวงจุย ซึ่งจําลองเลียนแบบมาจาก “แซกงเม๋ียว” กังหันใหญ 4 ใบพัดที่ชาว
ฮองกงเลื่อมใสศรัทธาที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเปนวัดที่ดังมากและมีตํานานความเชื่อมา
ยาวนานวาคนที่มีเคราะหเมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแลวจะทําใหชีวิต
หมุนเวียนไปในทางท่ีดีและสามารถพัดเอาส่ิงชั่วรายตางๆออกไปได  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
นําทาน ชมรานหยก สินคาขึ้นชื่ออีกอยางของจีน แผนดินใหญ ที่ไมวาทานจะ
เดินทางไปเมืองไหนของประเทศจีน ทานจะไดเขาชมรานหยก ทานสามารถเลือกซื้อ
หยกที่มีการดัดแปลงเปนเครื่องบูชาตางๆ ทั้งปم�เซี๊ยะกําไลหยก, จี้หยก และอ่ืนๆ อีก
มากมาย นําทาน นําทานสัมผัสประสบการณที่ไมควรพลาดในการมาเที่ยวฮองกง 
แลวนําทานสู สูจุดชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค (Mid level of the peak) ให
ทานไดชมวิวทิวทัศนในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไมไดแลวไมวาจะเปนวิวของตึก
สูงระฟ�าของเกาะฮองกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอาววิคตอเรียและเกาลูน 
จากน้ันนําทุกทานสู  REPULSE BAY  หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงน้ีสวยทีสุด
แหงหน่ึงและยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปปم�นของเจาแม
กวนอิมและเจาแมทินโหว ซึ่งทําหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมงโดดเดนอยู
ทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด รวมนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม 



 

 

และเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคลขามสะพานตออายุ หลังจากน้ันนําทาน
เดินทางสู ยานจิมซาจุยและโอเซี่ยนเทอรมินอล ใหทานอิสระชอปปم�งเลือกซื้อ
สินคาฝากคนที่ทานรักทางบาน สนุกสนานกับการเลือกสินคาราคาพิเศษอาทิเชน
เสื้อผา,รองเทา,กระเป�า,เข็ดขัด,น้ําหอมสินคาแบรนดชื่อดังตางๆ ทั้ง Bvlgari, 
BURBERRY, Givenchy, Guy Laroche, Louis vuitton, miu miu, 
ST.MICHEL, TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY 
FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000 ที่ถนนนาธานไมไดมีแคแหลงช็อปปم�ง
เทาน้ัน ทานยังสามารถเดินไปชมความงาม รับลมเย็นไดที่อาววิคตอเรีย ชม 
Avenue of Star ถนนซุปเปอรสตาร ชมรูปปم�นของนักแสดงชื่อดัง และรอยเทา
พิมพมือของดาราดังๆกวา เชน บลูซลี ทําใหบริเวณน้ีมีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “ถนน
ฮอลลีวูดแหงเอเชีย” ทางเดินจะเรียบริมน้ําไปเร่ือยๆ ฝم�งตรงขามก็จะมองเห็นวิวของ
ตึกสูงตางๆอยางสวยงาม  
 **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 

 
 
 

 
 
พักที่ SAV Hotel/ Penta Hotel/ Best Western Grand Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา ณ เมืองฮองกง 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 
อิสระทองเที่ยวช็อปปم�งตามอัธยาศัย  
หรือซื้อบัตรเขาสวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด– กรุงเทพ                                           
(เชา / - / - ) 

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

หมายเหตุ: Check Out โรงแรม ไมเกิน 12.00 น. นํากระเป�า สัมภาระลงมาฝาก
ไวที่ Looby ของโรงแรม  
รถจะมารับลูกคาท่ีโรงแรม ประมาณ 18.00 น. เพ่ือนําลูกคาเดินทางไปสูสนามบิน 

 
 แหลงทองเที่ยวแนะนาํ : 

ยานมงกก  
ยานมงกก เปนอีกยานที่มีความคึกคักมาก ๆ เพราะเปนแหลงชอปปم�งที่ดีที่สุด
อันดับตน ๆ ของฮองกง มีทั้งตรอกซอยที่ขายสินคาแบรนดเนม เสื้อผารองเทา 
กระเป�าแฟชั่น ราคาไมแพง รวมไปถึงรานขายของฝากของที่ระลึกหลากหลาย
แบบ ถาอยากชอปปم�งสินคาแฟชั่น ราคาเบา ๆ แนะนําใหไป Ladies Market 
ซึ่งมีลักษณะคลายกับตลาดนัดกลางคืนในบานเราน่ันเอง 

 



 

 

ยานจิมซาจุย  
ขาชอปทั้งหลาย ถาไมไดมาชอปปم�งในยานน้ีจะ
ถือวาพลาดมาก โดยเฉพาะใครที่ชอบสินคาแบ
รนดเนม ในยานน้ีมีหลากหลายแบรนดดังระดบั
โลกใหเดินเลือกซื้อสินคากันอยางจุใจ และมักจะ
มีกิจกรรมจัดลดราคาอยูบอยครั้ง บอกเลยวาขา 
ชอปตองไป 

 Sky 100   
อีกหน่ึงประสบการณที่อยากใหคุณไดสัมผัสใน
ฮองกง กับการชมอาววิคตอเรียและตึกสูงระฟ�า
มากมายในฮองกงจากจุดชมวิวบนตึก Sky 100 
ซึ่งเปนตึกที่สูงที่สุดในฮองกง มีความสูงราว ๆ 
393 เมตร โดยที่จุดชมวิวดานบนน้ันสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน ไดกวางไกล  แบบ 360 
องศา ไมวาจะมาเที่ยวชมเวลาไหน ก็ประทับใจ
ไมแพกัน  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่https://sky100.com.hk/

 
 
 
 
 
 



 

 

ชิงชาสวรรคยักษ (The Hongkong observation Wheel)  
การ น่ั งชิ งช าสวรรค ยั กษ ที่ ฮ องกงก็ เป น อีก
ประสบการณที่นาลิ้มลองเมื่อไปเที่ยวฮองกง 
ชิงชาสวรรคยักษ  น้ีมีความสูงมากถึง 60 เมตร 
แตละกระเชาจะบรรจุคนได 8 คน และหากใคร
อยากเซอรไพรสแฟน ก็มีกระเชาพิเศษไวรับรอง 
ซึ่งมีการจัดโตะดินเนอรสุดหรูหรา พรอมทั้ ง
อาหารและเครื่องดื่มสุดพรีเมียม เปดใหเขาชม
ทุกวัน คาตั๋วขึ้นกระเชาสําหรับคนทั่วไปจะอยูที่
คนละ 100 ดอลลารฮองกง  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่hkow.hk 

 
Avenue Of Stars 
ชมรอยประทับมือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงริมอาว
วิคตอเรีย ท่ีเปนแรง  บันดาลใจของโลกฮอลลีวูด
ตะวันออกกวารอยฝ�ามือ อาทิ ฉีเคอะ,  
เหลียงเฉาเหวย, จางมานอวี,้ เจ็ท ล,ี มิเชล โหยว 
ยังไมรวมถึง 
คนดังอ่ืนๆ ที่ไดประทบัรอยมือลงบนพื้นซีเมนต   
    
 
 



 

 

หรือ ทานสามารถซื้อบัตรเขา สวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด (HONGKONG 
DISNEYLANDS) 
ผูใหญจายเพิ่มทานละ 2,600 บาท / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป จายเพิ่มทานละ 
2,300 บาท  
(ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) บัตรเขาสวนสนุกสามารถเลนเครื่องเลนแบบไม
จํากัดจํานวนครั้งภายใน 1 วัน  นําทานเดินทางเขาสูอาณาจักรแหงเวทยมนตร ที่
ไดรับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝน สํารวจดินแดนทั้ง 7 แหง ที่เต็มไปดวยมนต
มายา ความสวยงาม ความตื่นเตน ประทับใจกับเครื่องเลนมากหลากหลายชนิด 
สัมผัสตัวการตูนดิสนียที่ทานชื่นชอบและรวมชมขบวนพาเหรดของเหลาการตูนที่
แสนยิ่งใหญตระการตา 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

****** FLIGHT CX 617 ****** 
17.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณา
ตรงตอเวลานัดหมาย*** 
21.35 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX617 
 **บรกิารอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
23.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพ
และประทับใจ 
 

****** FLIGHT CX 709 ****** 
18.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณา
ตรงตอเวลานัดหมาย*** 
22.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX709 
 **บรกิารอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพ
และประทับใจ 
 

******************** 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิ�น) กําหนดให ้
มกีารประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จ้ัก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, 
ใยไผไ่หม, หยก ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ 
รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ทั �งสิ�น  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากทา่น
เป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตนคาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับ

เดียวกัน  
**เน่ืองจากหองพักโรงแรมในฮองกงจะมีขนาดเล็ก หองพักสําหรับ 3 ทาน ขนาดของ
หองจะเทากันกับหองพัก 1 ทาน หรือ 2 ทาน พ้ืนที่ใชสอยก็อาจจะไมเพียงพอ ฉะนั้น
หากลูกคาตองการพักดวยกัน 3 ทาน กรุณายอมรับขนาดหองพักของโรงแรมใน
ฮองกง เพ่ือไมใหเกิดปญหาที่หนางาน 

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

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

1,000,000 บาท 
 
 
 
 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 
**คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทัวร*์* 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน  10 ทา่นขึ�นไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ เลื�อนการเดนิทางหรอื เปลี�ยนแปลงราคา 

สําคญัมาก!!! กรณุาอา่นและทําความเขา้ใจ 
PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

ขนาดของรถบสัที�ใชใ้นการเดนิทาง จะจดัตามจํานวนของผูเ้ดนิทาง ท ั�งนี�จะคาํนงึถงึความสะดวกสบาย
ของการเดนิทาง และผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
× คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
× คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยว สําหรับลูกคาตางชาติ 
× คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม 
× คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
× คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
× ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป  
× ทิปหัวหนาทัวรตามแตสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในคาทิปไกด คนขับรถ แตไมไดบังคบั

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

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

ราคาทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CharterFlight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋ว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 



 

 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 
**สําคัญ!! บริษัทฯ ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ฮองกง เซินเจิ้น จูไห ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผาน
การตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถให
ความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น** 

 
เงื่อนไขอื่นๆ  
 สําหรับผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสาร

ตองรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการ คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 สําหรับ ลูกคาชาวตางชาติ เก็บเพ่ิม 3,500 บาท/ทาน (ไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติ
และลูกคาเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง บริษัททัวรไมสามารถแทรกแซงได) 

 ราคาทัวรใชตั๋วเครื่องบินแบบกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได ตองเดินทางไป-กลับตาม
วันเดินทางท่ีระบุเทาน้ัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรอื เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ถึง 15 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

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

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

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกง 


